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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: С обща декларация приключи срещата на министрите на околната среда на Вишеградската 
четворка плюс България и Румъния 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4335 
 

 
 

Текст: С подписването на декларация за съвместна позиция приключи срещата на министрите на 
околната среда на страните от Вишеградската четворка заедно с България и Румъния. Форумът се 
проведе на 12 и 13 май в гр. Леднице, Чехия. 
Като председател на Вишеградската четворка Чехия постави темата за опазване на биологичното 
разнообразие, застрашено от нарастващата урбанизация, въздействието на земеделието, замърсяването 
и климатичните промени. Обект на дискусии бе и пакетът „Кръгова икономика“. Министрите обсъдиха 
необходимостта от сътрудничество между държавите и Европейската комисия за изготвяне на оценка на 
въздействията върху макроикономическите показатели, конкурентоспособността и функционирането на 
Единния вътрешен пазар. Както и необходимостта от по-добра координация на територията на Централна 
и Източна Европа. 
На срещата бяха обсъдени още проблемите с преодоляване на кризите във водоснабдяването и 
осигуряването на вода за напояване. Както и засушаванията, опита от националните програми за борба с 
тях и мерките, които се взимат на национално и  европейско ниво за запазване на водните ресурси. 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Експерти на МОСВ обсъдиха с мисия на ЮНЕСКО бъдещето на биосферните резервати у нас 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4334 
 

 
 

Текст: Съвещателна мисия с участието на експерти от Секретариата на ЮНЕСКО – Програмата „Човекът и 
биосферата“ (MAB), насочена към актуализиране на мрежата от биосферни резервати в България се 
проведе в София от 10 до 12 май т. г. 
В нея участваха директорът на отдела за екологични науки и науки за земята и секретар на Програмата 
Хан Цюн Ли и Мерием Боумран, програмен специалист в „Човекът и биосферата“, отговаряща за Европа 
към отдела за екологични науки и науки за земята. 
Целта на мисията е да подпомогне България и МОСВ в процеса на ревизия на биосферните резервати от 
„старо“ поколение и съвместяването им със съвременните изисквания. Усилията на експертите от 
ЮНЕСКО са насочени към провеждането на подробна разяснителна кампания за същността и 
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изискванията на Програмата и постигането на приемливо решение за бъдещото на биосферните 
резервати в България. 
Очакванията на ЮНЕСКО към България са да ревизира своята мрежа от биосферни резервати и да 
съвмести онези, които имат потенциал да отговорят на съвременните изисквания, заложени в Севилската 
стратегия. За успешното провеждане на мисията МОСВ организира поредица от срещи със 
заинтересованите страни: с представители на министерството, на МЗХ, на Изпълнителната агенция по 
горите, на ИАОС, със съответните регионални инспекции по околната среда и водите и дирекциите на 
Национални паркове, в чийто териториален обхват попадат биосферни резервати от „старо“ поколение, с 
общини, чийто землища могат да бъдат включени в потенциални биосферни паркове, с Националния 
комитет по Програмата „Човекът и биосферата“ и НПО. 
По време на мисията бяха разяснени конкретните очаквания на Секретариата към България и 
институциите у нас по отношение на срокове и мерки. Взето е решение в срок до 30 септември 2016 г. 
държавата да представи в Секретариата на ЮНЕСКО най-малко 2 номинации за съвместяване на свои 
биосферни резервати от „стар“ тип със съвременните изисквания, както и пътна карта с приоритетни 
действия. Те трябва да подпомогнат  България да изпълни препоръките на Междуправителствения 
координационен съвет и да изгради мрежа от биосферни паркове, отговарящи на изискванията на 
Програмата „Човекът и биосферата“. 
Съвместяването на  биосферните резервати от „стар“ тип няма да доведе до промяна в собствеността и 
ползването на съответните територии и няма да наложи допълнителни ограничения извън предвидените 
в националното законодателство. 
МОСВ благодари на общините Троян, Карлово, Асеновград и Силистра за подкрепата и декларираното 
желание за включване на землищата на техните общини в т. нар. „преходна“ зона на Национален парк 
„Централен Балкан“ , резервата „Червената стена“ и поддържания резерват „Сребърна“, с което ще 
подпомогнат обявяването им като биосферни паркове от съвременен тип. 
В продължение на почти 40 години 16 български биосферни резервата са изпълнявали ефективно своята 
„консервационна“ функция, насочена към опазването на генетичните ресурси, видовете и екосистемите и 
осигуряването на условия за научни изследвания, мониторинг и образование. През годините концепцията 
за биосферните резервати се е развивала, съобразно съвременните предизвикателства. Постепенно на 
преден план е излязъл човекът и взаимодействието му с природата, като първоначалната функция на 
биосферните резервати се е надградила – и от чисто „опазваща“ и „научна“, е преминала и към „функция 
на развитието“,  ориентирана към устойчивото ползване на природните ресурси. 
Биосферните резервати постепенно са се превърнали в успешни модели за хармонично съжителство 
между човека и природата. В момента нито един от българските обекти не отговаря на съвременните 
изисквания за пространствено зониране и функции, определени със Севилската стратегия за биосферните 
резервати. 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: МОСВ застана зад инициативата на БНТ2 за премахване на незаконните сметища 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4336 
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Текст: Новинарите на БНТ2 връчиха на заместник-министъра на околната среда и водите Красимир 
Живков списък с незаконни сметища, които трябва да бъдат почистени. Заместник-министърът обеща 
подкрепата на МОСВ чрез регионалните екоинспекции, които ще се включат в усилията на националната 
телевизия за премахване на замърсяванията. 
Заместник-министър Живков благодари на БНТ 2 за активността в преодоляване на проблема. Според 
него eдна от най-сложните задачи остава промяната в разбирането, че боклукът, който генерираме, може 
да бъде ценен ресурс и неговото оползотворяване е задача на бъдещето. 
 
 
Източник: plovdivskinovini.com 
 

Заглавие: МОСВ организира Европейска седмица на устойчивото развитие 
 

Линк: http://www.plovdivskinovini.com/index.php/bulgaria/bg/item/69326-
%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B2-
%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-
%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0-
%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5 
 

 
 

Текст: Европейската седмица на устойчивото развитие (ЕСУР) е oбщоевропейска инициатива за 
насърчаване и представяне на дейности, проекти и събития за популяризиране на устойчивото развитие, 
която се провежда от 30 май до 5  юни 2015 г. 
В нея могат да се включат правителствени агенции, изследователски центрове, образователни 
институции, музеи, фондации, сдружения и бизнеса, както и граждани.  Тя има за цел да се насърчи по-
голямо разнообразие от дейности за устойчиво развитие на различни аудитории. Това включва 
фестивали, базари, изложения, събития на Европейската общност, състезания, образователни 
мероприятия, конференции, семинари, изложби, театрални постановки, екскурзии, пътувания, спортни 
мероприятия и други дейности.  
Желаещите да се включат в Европейската седмица на устойчивото развитие може да се регистрират и да 
качат идеята си на уеб сайта на кампанията: www.esdw.eu. 
Инициативата се провежда с подкрепата на Европейската мрежа за устойчиво развитие. До момента в 
кампанията са се включили 2641 инициативи от 38 държави. С най-много дейности 1588 са регистрирани 
участници от Германия, следвани от Франция с 629 и Австрия с 273.  Една организация от България е 
заявила участие за кампанията.    
 
 
Източник: riosv-montana.com 
 

Заглавие: РИОСВ – Монтана обявява конкурс по повод 5 юни - Световния ден на околната среда между 
училища, детски градини и социални заведения на територията на област Монтана и област Видин на 
тема: „НАЙ-ЗЕЛЕН ДВОР” 
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Линк: http://www.riosv-montana.com/home/news/item/%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-
%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-
%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%BE-
%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-5-%D1%8E%D0%BD%D0%B8-
%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-
%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-
%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0-
%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-
%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-
%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-
%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-
%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82-
%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-
%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD-
%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-
%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80 
 

 
 

Текст: Всички училища, детски градини и социални заведения за деца от област Монтана и област Видин, 
желаещи да участват в конкурса могат да изпратят до 3 снимки на своите дворове. 
Предмет на оценяване ще бъде: 
- поддържани алеи, детски площадки и съоръжения; 
- поддържани зелени площи с цветни лехи и дървесно храстова растителност; 
- чист и приветлив външен вид. 
Комисия от експерти на РИОСВ – Монтана ще определи победителите в конкурса за най-добре озеленен 
и поддържан двор в срок до 01.06.2016 г., като организаторите се свържат с тях.   
Резултатите ще бъдат обявени на уеб сайта на РИОСВ – Монтана: www.riosv-montana.com Най - добре 
представителите се училища, детски градини и социални заведения за деца ще бъдат отличени от РИОСВ 
– Монтана с предметни награди.   
С изпратените творби ще бъде организирана изложба. Фотосите могат да бъдат донесени или изпратени 
по пощата на адрес: 
РИОСВ - Монтана гр. Монтана 3400, ул. „Юлиус Ирасек” № 4, ПК 55 
ЗА КОНКУРСА „НАЙ-ЗЕЛЕН ДВОР” Срока за изпращане на творбите е до 30.05.2016 г. (важи пощенското 
клеймо). 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Видин: Два пъти месечно се извозват битовите отпадъци на село Извор 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2016/05/13/2238684/vidin-dva-pati-mesechno-se-izvozvat-
bitovite-otpadatsi-na-selo-izvor.html 
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Текст: Два пъти месечно се извозват битовите отпадъци на село Извор, община Димово. Това каза за 
Радио “Фокус” - Видин Митко Николов, кметски наместник на населеното място. Той посочи, че Община 
Димово е сключила договор с фирма, която предоставя и контейнерите в населеното място. „20 
контейнера за смет имаме в селото. Стараем се да се съобразяваме с това и да не се образуват 
нерегламентирани сметища”, обясни кметският наместник. Той допълни, че ако се случи някъде да 
възникне нерегламентирано сметище, се информира общинското ръководство, което предприема 
необходимите мерки. Митко Николов, каза още, че за косенето на тревата отново общинското 
ръководство е осигурило техниката, с която да се извършва. „Хора са ни отпуснати от Общината, които 
отработват определени часове”, уточни Митко Николов. Кметският наместник посочи още, че в района на 
село Извор поражения от продължителните дъждове няма. 
 
 
Източник: inews.bg 
 

Заглавие: София, Флоренция и Париж заедно срещу изгарянето на отпадъци 
Акцията в столицата - в знак на солидарност 
 

Линк: http://inews.bg/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-
%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-
%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-
%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-
%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-
%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8_l.a_c.460_i.511909.html 
 

 
 

Текст: Акция за солидарност с майките във Флоренция срещу проект за инсталация за горене на 
отпадъци - най-неефективния, остарял и рисков начин за "справяне" с боклука, организира група 
граждани.  Утре, събота, 14 май 2016 г., в 12ч. в градинката на Кристал инициативата "Не на изгарянето на 
отпадъци в София" организира акция за солидарност към протеста на майките във Флоренция срещу 
проект за инсинератор в техния град. 
Организацията приканва хората да носят плакати с посланието "Не горете нашето бъдеще" на български, 
италиански, френски и английски език, а на място ще активисти ще заснемат кратки видео-послания за 
слодарност към Флоренция. След това акцията ще се пренесе пред Италианската легация, съобщават 
организаторите. 
"С акцията в София ние, гражданите, за пореден път ще изразим несъгласието си с проекта на Столична 
община за изграждане на инсталация за изгаряне на отпадъци в ТЕЦ-София. Настояваме за широко 

http://inews.bg/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8_l.a_c.460_i.511909.html
http://inews.bg/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8_l.a_c.460_i.511909.html
http://inews.bg/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8_l.a_c.460_i.511909.html
http://inews.bg/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8_l.a_c.460_i.511909.html
http://inews.bg/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8_l.a_c.460_i.511909.html
http://inews.bg/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8_l.a_c.460_i.511909.html
http://inews.bg/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8_l.a_c.460_i.511909.html
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обществено обсъждане на екологичните, здравните и икономическите рискове, свързани с проекта, 
наред с подробна оценка на разходите и ползите от проекта и сравнение с алтернативни подходи към 
управлението на отпадъците, например действително работещо разделно събиране и интензивно 
рециклиране", заявяват от инициатвата. 
Те поясняват и кои са основншт рискове, свързани с проекта за изгаряне на отпадъци в ТЕЦ-София: 
- Ако инсталацията заработи, към вече силно замърсения въздух в София ще се добавят близо 13 
допълнителни тона фини прахови частици годишно, както и още много други опасни замърсители като 
диоксини , кадмий, олово и живак, азотни оксиди и др. 
– чрез изгаряне ще се унищожават 180 000 тона годишно ценни суровини (пластмаси, хартия, картон, 
текстил, дървесина, биоотпадъци), които биха могли да се рециклират и компостират и да генерират 
приходи, ако се разделят при източника. 
– въпреки че първоначалното финансиране се очаква да бъде от Европейските фондове, оперативните 
разходи за поддръжка за 30 години напред ще трябва да идват от бюджета на СО, тоест от джоба на 
столичани чрез такса смет. 
Солидарност към Флоренция ще изразят и парижани, които също за застрашени от проект за изгаряне на 
отпадъците в Париж, става ясно от съобщение на инициаторите на протеста. 
Те напомнят, че на 22-ри март тази година са връчили златен противогаз на заместник-кмета на Столична 
община Мария Бояджийска като "награда" за приноса към замърсяването на въздуха на столицата, 
заради плана да се изгарят 200 000 тона отпадъци на година в ТЕЦ-София. 
 
 
Източник: b2bmedia.bg 
 

Заглавие: Бургазлии отново ще си вземат книги срещу отпадъци 
 

Линк: http://b2bmedia.bg/index.php/burgazlii-otnovo-shte-si-vzemat-knigi-sreshtu-otpaduci.html 
 

 
 

Текст: За трета поредна година в Бургас ще се проведе кампанията „Книга за смет”. 
Инициативата има за цел да обедини отговорното отношение към околната среда и четенето.  Акцията 
ще се състои утре – 14 май, между 10:00 и 13:00 часа пред Пантеона. 
Всеки, който иска да участва в „Книги за смет“, е нужно да предаде 1 килограм пластмасови отпадъци. В 
замяна той ще получи талон за безплатна книга от щанда с предварително подбрани заглавия. 
Ако участник предаде 2 или повече килограми отпадъци, ще получи и втори талон. Това е максималният 
брой книги, които може да се вземе, независимо от обема на предадената пластмаса. 
През миналата година в Бургас беше поставен рекорд за най-много събрани и рециклирани пластмасови 
отпадъци в рамките на кампанията. 
Желаещите да се включат в инициативата трябва да знаят, че позволени за предаване са: пластмасови 
бутилки от вода, безалкохолни, олио или бира, кофички от кисело мляко и пластмасови бутилки от 
прясно мляко, туби и шишета от козметика и санитарни продукти, пластмасови чаши и тарелки 
/почистени от остатъците от храна/, палета и каси, найлонови торбички, стреч фолио или опаковъчно 
фолио, пластмасови играчки и други пластмасови изделия. Те трябва да са изпразнени от съдържание и 
смачкани, за да заемат по-малко място. 
Няма да се приемат блистери от лекарства, туби от масла и други вредни вещества, домакински 
електроуреди, авточасти и др., както и отпадъци, които не са пластмасови. 
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Източник: peshterainfo.com 
 

Заглавие: В Пещера ще бъде изградена компостираща инсталация за разделно събрани зелени или 
биоразградими отпадъци 
 

Линк: http://peshterainfo.com/%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0-
%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5-
%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0/ 
 

 
 

Текст: Община Пещера има инвестиционната инициатива за изграждане на компостираща инсталация за 
разделно събрани зелени или биоразградими отпадъци на територията на гр. Пещера, която е с 
индикативен капацитет от 2 200 т/год. на третиране на зелени отпадъци от градините, отпадъци от 
паркове и открити пазари, хранителни отпадъци от заведенията за обществено хранене, стана ясно по 
време на проведено извънредно заседание на Общински съвет- Пещера. "В компостираща инсталация се 
предвижда компостиране на открито, като входящата органична материя от приемната 
площадка ще преминава през мобилна мелачка (дробилка) и раздробения органичен материал чрез 
челен товарач ще се разхвърля на обособената площадка като се оформят необходимите купове 
подредени в редове", поясни инж. Стела Павлова- директор на дирекция „ТСУ“. Инвестиционната 
инициатива ще се реализира по Оперативна Програма „Околна Среда 2014 – 2020г.“, по която е 
предвидено безвъзмездно финансиране до 3 400 000 лв. 
Съветниците решиха изграждането на компостиращата инсталация да се извърши в имот разположен до 
депото за твърди битови отпадъци, в непосредствена близост до пътя обслужващ депото в местността 
„Луковица“. Съоръжението ще бъде разположено на  площ от 45712 кв. м., поясни инж. Павлова. 
 
 
Източник: industryinfo.bg 
 

Заглавие: ИАОС стартира Националната информационна система за отпадъци 
 

Линк: http://industryinfo.bg/article/16411-iaos-startira-nacionalnata-informacionna-sistema-za-otpadaci 
 

 
 

Текст: На 3 май т.г. Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) започна постепенното въвеждане на 
Национална информационна система за отпадъци (НИСО). Системата беше изградена в резултат от 
изпълнението на обществена поръчка с предмет "Оптимизиране на информационната система за 
отпадъци". 

http://industryinfo.bg/article/16411-iaos-startira-nacionalnata-informacionna-sistema-za-otpadaci


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 9  

  

Към момента НИСО дава възможност за достъп до публичните регистри на: лицата, които пускат на 
пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и в моторни превозни средства, както и на 
лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване, гуми, минерални или синтетични 
масла и полимерни торбички; на лицата, извършващи дейности като търговец и/или като брокер на 
отпадъци; лицата, притежаващи разрешение за извършване на дейности с отпадъци и/или 
регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци, в т.ч. на разрешенията и 
регистрационните документи с прекратено действие. Системата осигурява достъп и до регистъра на 
площадките за дейности с отпадъци от черни метали и цветни метали, излязло от употреба електрическо 
и електронно оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства и негодни за употреба 
батерии и акумулатори. 
За използване на електронните услуги не е нужен квалифициран електронен подпис. Очаква се НИСО да 
достигне пълната си функционалност до края на годината. 
 
 
Източник: zakazanlak.bg 
 

Заглавие: Размерът на такса „ Битови отпадъци“ за 2016 година остава непроменен 
 

Линк: http://www.zakazanlak.bg/novini-ot-obshchina-kazanlk-12/razmert-na-taksa-bitovi-otpadci-za-2016-
godina-ostava-nepromenen-1660 
 

 
 

Текст: Бюджета на Община Казанлък за 2016г. не предвижда увеличение на местни данъци и такси, заяви 
кметът Галина Стоянова и поясни, че те запазват стойността си, независимо, че на бюджета на общината 
ще натежат отчисленията по вноска към Регионалната инспекция по околната среда и водите. Това са 
задължителни отчисления, които с всяка година се увеличават на тон депониран отпадък. През 2015 
година те са 22 лв. на тон, през 2016 година стават 36 лв. на тон депониран отпадък, а във връзка със 
започване работа на Регионалното депо, може би от средата на годината, към тази сума ще бъдат 
прибавени и 31 лв. на тон депониран отпадък за организация на депото и работата на Претоварната 
станция. На този етап, разчетите в Община Казанлък са направени така, че тези допълнителни средства да 
не натежават на гражданите. „ Смятаме, че във връзка с промяната на формата на такса „ Битови 
отпадъци“, на отчисленията, които се правят от гражданите, от данъчна оценка на количество, както 
изисква промяната в закона, 2017 година ще бъде времето, в което и ние ще преминем към формиране 
на такса „ Битови отпадъци““, коментира кметът Стоянова и добави, че 2016г. ще бъде преходна година, в 
която трябва да бъде намерена най-добрата методика за съставяне на такса „ Битови отпадъци“. 
 
 
Източник: bnt.bg 
 

Заглавие: Грамоти за зрители на БНТ 2, сигнализирали за незаконни сметища 
 

Линк: http://bnt.bg/bnt2-regionalni/nezakonni-smetishta/gramoti-za-zriteli-na-bnt-2-signalizirali-za-
nezakonni-smetishta 
 

http://bnt.bg/bnt2-regionalni/nezakonni-smetishta/gramoti-za-zriteli-na-bnt-2-signalizirali-za-nezakonni-smetishta
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Текст: Активни зрители на БНТ 2 получиха грамоти, за това че ни сигнализираха за незаконни сметища и 
се включиха в кампанията ни за намаляването им. Четирима души от вилната зона „Камусчията” два пъти 
ни подаваха информация, че сметището в района на къщите им се разраства. След излъчените репортажи 
бунището е почти разчистено. 
Хората от вилната зона помнят бунището, откакто са си купили имотите там през 1982 година. 34 години 
те бяха подложени на системен тормоз от лошата миризма, а кучетата разнасяха боклуците из целия 
район. Още през 2014-а година хората ни подадоха сигнал. Последва и втори година по-късно. В резултат 
в момента голяма част от камарите с боклук са премахнати. Акции за събирането на сметта е имало, както 
миналата година, така и на два пъти тази пролет. На терена е останал много малко боклук. Хората са 
получили уверението, че и той ще бъде почистен. 
Инко Ганев: “Нося чували, какви ли, къде ли не съм ги тикал. Трева се къса, аз всеки път не мога да паля 
автомобила, за да хвърля два чувала. Когато мога, взимам в колата и хвърлям в контейнерите.” 
Димитра Ганева: „Първо да благодаря на българска телевизия, че ни обърнаха внимание, за да може да 
се сложи в ред всичко, което от години стои така.” 
Хората от района се надяват наблизо да бъдат сложени контейнери и обещаха, ако видят и други 
сметища, отново да подадат сигнал до БНТ 2. 
 
 
Източник: kanal3.bg 
 

Заглавие: Ад в Испания: Незаконно сметище с автомобилни гуми се подпали 
Плътна черна пелена с опасни газове се разнася над района 
 

Линк: http://kanal3.bg/news/31259-Ad-v-Ispaniya%253A-Nezakonno-smetishte-s-avtomobilni-gumi-se-
podpali 
 

 
 

Текст: Незаконно сметище с автомобилни гуми се подпали в Испания. То се намира в град Сесеня, южно 
от столицата Мадрид. В момента огнеборци се опитват да се справят с пожара, дори и от въздуха, но 
усилията им не могат да се увенчаят с успех. Автомобилните гуми по химичен състав са изградени от сяра, 
която е лесно запалим материал и веднъж започнала да гори, е почти невъзможно да бъде спряна. 
Над сметището се издига непрогледна черна пелена, в която нищо не се вижда. Властите в Сесеня 
разпоредиха на жителите на града да не отварят прозорците си, защото серните окиси, които се отделят 
при горенето на гумите са силно отровни. 
Сметището е възникнало до Мадрид през 90-те години. То е незаконно, но хората са продължили да 
изхвърлят там автомобилни гуми. Така до днес са  натрупани 100 000 това автомобилни гуми, които могат 
да покрият 14 футболни игрища. 
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До този момент природозащитници не веднъж са подавали сигнали, че сметището е опасно, но и до днес 
управниците не са намерили разрешение на проблема.  
 
 
Източник: bta.bg 
 

Заглавие: Мобилен пункт за опасни отпадъци ще има до столичния парк "Света Троица" 
 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1335504 
 

 
 

Текст: Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще бъде разположен днес до 
столичния парк "Света Троица". Това съобщиха от компанията, която заедно със Столичната община 
организира разделното им събиране на територията на София. 
Пунктът ще бъде на разположение на жителите на столичните райони "Красна поляна", "Илинден" и 
"Възраждане" между 8.30 и 14.30 часа, на ъгъла между ул. "Пиротска" и бул. "Константин Величков". 
Безплатно в мобилния пункт се приемат живак и живакосъдържащи уреди, каквито са термометрите, 
лакове и бояджийски материали; домакински препарати и химикали; мастила и замърсени опаковки; 
фармацевтични продукти и лекарства с изтекъл срок на годност. 
Опасни отпадъци от домакинствата могат да се приемат за обезвреждане от компанията по всяко време 
след предварителна заявка на телефон 0700 11 75. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Спипаха крадци на вагони 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1575213 
 

 
 

Текст: Служители на „БДЖ - Товарни превози" са предотвратили опит за кражба на елементи от вагони, 
както и срязване на спирачната система на двайсеттонен портален кран. 
Грубото посегателство станало вчера около 12:00 ч. в района на Сточна гара. 
Полицията проведе специална акция за да излови двама крадци на метали 
Служителите от звеното за охранителна дейност на „БДЖ - Товарни превози" са реагирали незабавно, 
като са предприели своевременни действия за залавянето на извършителите на кражбата, съвместно с 
представители на 05 РУ - СДВР. 
След извършване на съответните полицейски действия от органите на реда, лицата са заловени. 
 

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1335504
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=738196
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Източник: newspaper.bg 
 

Заглавие: Кражба на 300 метра кабели 
 

Линк: https://newspaper.bg/article/263916 
 

 
 

Текст: 300 метра кабели са били откраднати от електропреносната мрежа в село Патриарх Евтимий в 
нощта срещу четвъртък, съобщават от полицията. Извършен е оглед, образувано е досъдебно 
производство. По случая работят асеновградски полицаи. 
Сигнал за кражба от товарен автомобил бе получен вчера в пловдивския сектор “Престъпления по 
пътищата”. 45-годишен мъж от село Рударци, шофьор на камион “Скания”, се оплакал, че чрез 
отключване от кабината били откраднати около 11 000 лева. По първоначални данни, посегателството е 
извършено около 13.50 часа на паркинг на главен път Пловдив – Хасково. Местопроизшествието е 
запазено и посетено от дежурна оперативна група. Извършен е оглед, образувано е досъдебено 
производство. Действията по разследването продължават. 
 
 
Източник: novjivot.info 
 

Заглавие: Издирват злосторник, изкопал 100 метра кабел от землището на Стремово 
 

Линк: http://www.novjivot.info/2016/05/14/55412/ 
 

 
 

Текст: Досъдебно производство е образувано в РУ-Кърджали за кражба на телефонен кабел. Около 100 
метра кабел бил изкопан от землището на село Стремово. Издирва се извършителят на деянието. 
 

https://newspaper.bg/article/redirect/263916
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