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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева покани митрополит Антоний да се включи в кампанията „Да изчистим 
България заедно“ 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4357 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева  се срещна с  Негово 
Високопреосвещенство Антоний , митрополит за Западна и Средна Европа, който за Световния ден на 
климата излезе с призив към миряните да опазват околната среда. 
 „Трябва да се работи върху укрепване на екологичното съзнание. Благодарна съм, че Българската 
православна църква във Ваше лице се ангажира с тези послания“, каза министър Василева. Тя разказа на 
митрополита за инициативите, които МОСВ провежда за екологичното образование на децата. 
„Трябва да възпитаваме младите хора да опазват природата, тя е дар от Бога. Опазването й е начин на 
живот. Защото Творението е  поверено на Човека, за да го съхрани, а не да го унищожава“, каза  Антоний. 
Митрополитът прие поканата на министъра да се включи в кампанията на bТВ „Да изчистим България 
заедно“, в която МОСВ е основен партньор. Тази година тя ще е на 4 юни. 
Министър Василева подари на владиката Червената книга на България. Антоний от своя страна я дари с 
копие на иконата на Св. Богородица Йерусалимска. 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: 14 процедури за 988 млн. лв. открити по ОП„Околна среда 2014-2020“ през 2015г. 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4359 
 

 
 

Текст: 14 процедури на обща стойност над 988 млн.лв. бяха обявени през 2015 г. по Оперативна 
програма „Околна среда 2014-2020“(ОПОС). Това сочи годишният доклад за изпълнението на програмата. 
Той беше одобрен на шестото заседание на Комитета за наблюдение на ОПОС, което се провежда днес в 
Пловдив. 
Най-много са процедурите в сектор „Води“, където е съсредоточен и най-значителният ресурс на 
програмата – 6 броя на обща стойност 719,7 млн.лв. Две от тях са за изпълнение на т. нар. ранни проекти 
за изграждане на ВиК инфраструктура. На 30 декември 2015 г. беше отправена покана към четири 
общини – Асеновград, Добрич, Плевен-Долна Митрополия и Пловдив, да реализират проекти за 
изграждане на пречиствателни станции и ВиК мрежи. Процедурата е с максимална индикативна стойност 
402 млн.лв. МОСВ отправи покана и към осем общини,  които започнаха проектите си по ОПОС 2007-2013 
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г. и сега ще могат да ги довършат с пари от новия програмен период. Това са Банско, Варна (Златни 
пясъци), Видин, Враца, Раднево, Тервел, Шумен и Ямбол. Целта е успешно приключване на започнатите 
инвестиции, което ще доведе до качествено пречистване на отпадъчните води. Процедурата е с бюджет 
234 млн.лв. 
По втората приоритетна ос - „Отпадъци“, беше обявена една конкурентна процедура с бенефициенти 
общини на обща стойност 97,8 млн.лв. Тя е за изграждане на компостиращи инсталации за разделно 
събрани зелени и биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и техника за 
разделното им събиране. 
През м.г. в областта на биоразнообразието са отправени 3 покани за проектни предложения, чиято обща 
стойност надхвърля 30,8 млн.лв. Те са насочени към развитие на цялостен управленски подход за 
мрежата „Натура 2000“, определяне и допълване на мрежата от морски защитени зони и осигуряване на 
надеждна информация за статуса на природните видове и местообитания. 
Бяха обявени и първите две процедури по новата приоритетна ос 4 - „Превенция и управление на риска 
от наводнения и свлачища“. Едната е за изграждане на 6 регионални центъра за реакция при бедствия и 
кризи на стойност 39 млн.лв. , по която бенефициент е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита 
на населението“ към МВР. Целта е чрез добра подготовка на гражданите за реакция в кризисни ситуации, 
да се избегнат жертви и негативни последици върху жилищните и промишлените сгради и 
инфраструктурата. Другата процедура предвижда изпълнението на пилотен проект за р. Искър,  като част 
от Националната система за управление на водите в реално време. 
По другата нова приоритетна ос - „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, беше открита една 
процедура. Тя е на стойност 700 000 лв. и предвижда създаването на национална информационна 
система за докладване на данни за качеството на атмосферния въздух. С изпълнението на проекта ще се 
гарантират както изпълнението на ангажиментите на страната ни за докладване на данните към ЕК и 
ЕАОС, така и свободният обществен достъп до тях на широка електронна платформа. 
През 2015 г. бяха одобрени и критериите за оценка на проектни предложения по още две процедури - за 
изпълнение на ранни ВиК проекти-компонент 2  и за подготовка на РПИП за водоснабдяване и 
канализация на Столичната община. 
Проведе се и първата информационна кампания за новия програмен период. На 3 декември се състоя 
годишното информационно събитие на ОПОС - спектакълът „Яко е да си еко“, който популяризира 
мерките по две от осите на програмата - „Отпадъци“ и „Подобряване качеството на атмосферния въздух“. 
Екоспектакълът с участието на актьорите Васил Василев – Зуека и Димитър Рачков беше представен пред 
350 деца от 6 столични училища с екоклубове и участници в инициативата „Детски воден парламент“. 
След успеха на представлението, то беше включено в по-широка образователно-информационна 
кампания, която продължава и през 2016 г. 
Състояха се 10 информационни събития за популяризиране на ОПОС 2014-2020 г. и възможностите за 
кандидатстване по нея, сред които пресконференция за представяне на одобрената оперативна програма 
пред широката общественост, информационни срещи за представяне на програмата пред бизнеса и 
неправителствени организации. Оперативна програма „Околна среда“ участва в  изложение на 
оперативните програми под надслов „Една посока, много възможности“. 
 
 
Източник: moew.government.bg 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева представи предложените промени в Закона за управление на 
отпадъци 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4361  
 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4361
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Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева представи промените в Закона за 
управление на отпадъците (ЗУО) пред ресорната парламентарна комисия. Вносител на законопроекта е 
Министерски съвет. 
С проекта се намалява размерът на банковата гаранция за издаване на разрешение от 25 000 лв. на 15 
000 лв., а оттам се намалява и финансовата тежест за фирмите, които имат по-малко на брой площадки за 
дейности с отпадъци от черни и цветни метали. 
Основната цел е да бъде намалена административна тежест и и да бъдат създадени условия за по-добро 
управление на отпадъците, а оттам за предотвратяване в максимална степен на вредното им въздействие 
върху околната среда и здравето на хората. Други очаквани резултати са хармонизиране на изискванията 
на националното законодателство с изискванията на ЕС в областта на управление на отпадъците, 
засилване на контрола върху дейността на организациите по оползотворяване и лицата, които изпълняват 
задълженията си индивидуално, ограничаване на “сивия” сектор. 
Актуализират се разпоредбите, свързани с отнемането на разрешенията и усвояването на банковите 
гаранции, за да не се допуска кумулиране на наказателни норми за маловажни нарушения – например, 
едновременно да се отнеме разрешение за дейност, да се усвои банковата гаранция и да се наложи 
имуществена санкция. 
Въвеждат се разпоредби, свързани с прилагане на нови нормативни актове на ниво Европейски съюз. 
Също така се отразяват бележки на Европейската комисия относно транспонирането в българското 
законодателство на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и за отмяна на определени директиви. 
 
 
Източник: viaranews.com 
 

Заглавие: Директорът на РИОСВ-Перник Пламен Ангелов: Депо в Джерман скоро няма да има, таксите за 
депониране догодина набухват двойно 
Община Дупница, която търпи глоби от 1 млн. лв., искат ВАС да разгледа делото по-рано от 
насрочената дата за 2017 г. 
Селските кметове не се дисциплинираха по отношение на боклуците, още не съм чул да са 
наложили глоби на нарушител, каза още Ангелов 
 

Линк: 
http://viaranews.com/2016/05/19/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D
1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD-
%D0%B0%D0%BD%D0%B3/ 
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Текст: Регионално депо в Кюстендилска област скоро няма да има, обяви в Кюстендил директорът на 
РИОСВ – Перник Пламен Ангелов. „И за това, че няма регионално депо, таксите за депониране от 
догодина ще бъдат увеличени двойно. Знае се, че депото трябва да се построи в Джерман, там тече 
процедура по обжалване на нашето решение. Ние сме и в нарушение на европейските директиви, 
проблемът с отпадъците е много сериозен“, каза още шефът на инспекцията. Върховният 
административен съд ще се произнесе по сагата с депото едва през март 2017 г. Община Дупница от своя 
страна иска пренасрочване на делото за по-ранна дата. Кметският екип е изпратил писмо до 
екоминистерството и РИОСВ – Перник. То бе образувано, след като Сдружение „Бъдеще за Джерман“ 
обжалва положителния доклад за ОВОС. Заради липсата на депо, отговарящо на европейските 
изисквания, община Дупница търпи финансови санкции. Сумата за настоящата година е над 1 милион 
лева. „Все още селските кметове не се дисциплинираха достатъчно по отношение на боклуците. Това е и 
манталитет на хората в България като цяло. Още не съм чул кмет да санкционира някой за това, че не си е 
изхвърлил боклука на правилното място“, обяви още Ангелов. 
 
 
Източник: 19min.bg  
 

Заглавие: Изграждане на интегрирана система за третиране на битовите отпадъци на Столичната 
община 
 

Линк: http://19min.bg/news/8/76563.html 
 

 
 
Текст: Проектът за изграждане на интегрирана система за третиране на битовите отпадъци на Столичната 
община е завършен през септември 2015 г. по Оперативна програма Околна среда. Сума на 
предоставената безвъзмездна финансова помощ е 291 537 381,00 лв, а собственият принос на Общината 
възлиза на 54 459 987,28 лв. Обща стойност на проекта е 345 997 368,00 лв. 
В проекта се включват заводът за механично-биологично третиране на битови отпадъци с производство 
на RDF-гориво, депото за неопасни отпадъци на площадка Садината и Пречиствателна станция за отпадни 
води, инсталациите за биологично третиране на зелени и био отпадъци, площадка Хан Богров и 
пилотният проект за разделно събиране на отпадъците в район Овча Купел и район Кремиковци. 
Резултатите от свършената работа са намаляване на депонираните био-разградими отпадъци до 75-80 
кг/ж, 57% рециклиране /повторно оползотворяване на отпадъците, производство на 5460 MWч/г енергия, 
от която 4560 МВч/г ще бъде продавана, производство на RDF горива, създаване на нови 120 нови работи 
места и подобряване качеството на живот на населението София. 
В десетата година от членството на България в Европейския съюз София е най-големият бенефициент на 
европейски средства, с реализирани над 100 проекта, на обща стойност около 3 милиарда лева с 
европейско и национално финансиране. Основна част от усвоените средства са по оперативни програми - 
над 2,8 милиарда лева. 
Сдружение Екопрограма представя най-значимите проекти, реализирани в интерес на жителите на 
София. 
 
 
Източник: eco-proect.com  
 

Заглавие: Опасните отпадъци и източници на тяхното генериране 

http://eco-proect.com/eco-biznes/194-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%8F%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5.html
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Линк: http://eco-proect.com/eco-biznes/194-
%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B8-
%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-
%D1%82%D1%8F%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-
%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5.html 
 

 
 

Текст: Опасните отпадъци и доброто разбиране на проблемите свързани с тях, са ключът към справянето 
с този глобален проблем на земята. Източниците и начините за реагиране спрямо опасните отпадъци са 
разнообразни. В страната ни са оформени няколко големи източника, които генерират опасни отпадъци 
за момента. Те са обслужвани от комплексни икономически и политически причини, довели до появата 
им. В тази статия ще разгледаме няколко от тях и начините, по които се контролират, за да си изясним 
мащабите на проблема и крещящата нужда, от навременни и ефективни решения за справяне с него. 
Опасни отпадъци генерирани по исторически начин – след годините на преход и реорганизация на 
дейността на много предприятия те бяха или закрити или смениха цялостно структурата и производството 
си. Поради тази причина голяма част от материалите и суровините, които те са ползвали, са останали 
неусвоени. Съставът на тези материали и суровини е бил от токсичен характер и това е наложило 
съхранението и третирането им като опасен отпадък. Генерираните по този начин опасни отпадъци са 
много опасни за здравето на хората и околната среда, тъй като класификация за вида и броя им липсва. 
Налични са голям брой стари и негодни за употреба бои, химикали, пестициди и материали от подобен 
характер на закрити вече промишлени предприятия. По-напредналите Европейски страни, нямат наличен 
този проблем, тъй като своевременно са се справили с него и в момента поемат опасни отпадъци, от 
страни като България, за да ги обезвреждат, облагородяват и унищожават. 
Генерирани опасни отпадъци на текуща база – тези отпадъци постоянно променят вида, характера и 
количествата си, защото се събират ежедневно. С появата на конвенцията от Базел, в която и страната ни 
участва, събирането на данни относно наличието, износа и по нататъшната обработка на опасните 
отпадъци е улеснено. Всяка страна членка на конвенцията, ежегодно подава информация за 
генерираното от нейна страна количество на опасни отпадъци и износа им. С появата на Европейския 
съюз и общите разпоредби към страните членки, относно събирането и третирането на опасните им 
отпадъци, се появява и Евростат, като основен контролен орган за тази цел на европейско ниво. Все още, 
обаче единна квалификационна система на европейско ниво за страните членки по отношение на 
категориите опасни отпадъци липсва. 
Икономическа дейност в страната и опасните отпадъци генерирани от нея – в категорията са включени 
всички опасни отпадъци и производните им генерирани от извършваната в страната икономическа и 
промишлена дейност от страна на големия, среден и малък бизнес. Контрола върху тези количества и 
последващата им обработка и съхранение, се извършва чрез органите на РИОСВ (регионални инспекции 
по околна среда и водите) и ИАОС (изпълнителна агенция по околна среда) към Министерството на 
околната среда и водите. Всички действащи предприятия на територията на страната, подават 
информация за генерираните опасни отпадъци от тяхна страна и последващите ги действия. Следи се 
процента на оползотворяване, рециклиране и извличането на полезни компоненти от опасните отпадъци, 
от страна на фирмите наети за целта. Този процент е твърде нисък за България, поради липсата на 
модерно изградени депа с необходимата за целта техника и средства. 

http://eco-proect.com/otpadyci/174-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%E2%80%93-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8.html
http://eco-proect.com/otpadyci/174-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%E2%80%93-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8.html
http://eco-proect.com/otpadyci/174-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%E2%80%93-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8.html
http://eco-proect.com/otpadyci/174-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%E2%80%93-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8.html
http://eco-proect.com/otpadyci/174-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%E2%80%93-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8.html
http://eco-proect.com/otpadyci/174-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%E2%80%93-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8.html
http://eco-proect.com/otpadyci/174-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%E2%80%93-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8.html
http://eco-proect.com/otpadyci/174-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%E2%80%93-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8.html
http://eco-proect.com/otpadyci/174-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%E2%80%93-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8.html
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http://www.otpadaci.top/
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Битово генерирани опасни отпадъци – този тип опасни отпадъци, генерирани от домакинствата, все още 
се пренебрегват в страната ни. Няма изградена единна класификация на видовете и начините за 
събирането им, както в по-развитите Европейски държави. Тепърва се правят първи стъпки, за 
разделното събиране на опасни отпадъци от битов тип, в специализирани за целта контейнери. Поради 
малките количества на тези опасни отпадъци, те са събирани и съхранявани дълго време. Това е проблем 
за тяхната обработка на следващо ниво, адекватното им разделяне и извличане на полезните от тях 
вещества и материали за промишлеността. Масово в страните от Европейския съюз опасни отпадъци, 
отделяни от домакинствата са електроуредите, техниката като цяло и излезлите от употреба масла и 
батерии. Опасността и специфичните изисквания при съхранението им, прави процеса на преработка и 
оползотворяване още по труден. Страната ни няма адекватно решение до момента. 
Цялостната визия при решаването на проблемите, по преработката и съхранението на опасните 
отпадъци, лежи както в ръцете на държавата, така и в ръцете на фирмите генериращи ги и поемащите по 
нататъшната им обработка, транспорт и съхранение. По-добрата комуникация между тези звена, би 
спомогнала по-бързото развитие в областта и по-бързото справяне с проблема като цяло. 
 
 
Източник: agro.bg 
 

Заглавие: Представиха предложените промени в Закона за управление на отпадъци 
 

Линк: http://agro.bg/news/article58880.html 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева представи промените в Закона за 
управление на отпадъците (ЗУО) пред ресорната парламентарна комисия. Вносител на законопроекта е 
Министерски съвет. 
С проекта се намалява размерът на банковата гаранция за издаване на разрешение от 25 000 лв. на 15 
000 лв., а оттам се намалява и финансовата тежест за фирмите, които имат по-малко на брой площадки за 
дейности с отпадъци от черни и цветни метали. 
Основната цел е да бъде намалена административна тежест и и да бъдат създадени условия за по-добро 
управление на отпадъците, а оттам за предотвратяване в максимална степен на вредното им въздействие 
върху околната среда и здравето на хората. Други очаквани резултати са хармонизиране на изискванията 
на националното законодателство с изискванията на ЕС в областта на управление на отпадъците, 
засилване на контрола върху дейността на организациите по оползотворяване и лицата, които изпълняват 
задълженията си индивидуално, ограничаване на “сивия” сектор. 
Актуализират се разпоредбите, свързани с отнемането на разрешенията и усвояването на банковите 
гаранции, за да не се допуска кумулиране на наказателни норми за маловажни нарушения – например, 
едновременно да се отнеме разрешение за дейност, да се усвои банковата гаранция и да се наложи 
имуществена санкция. 
Въвеждат се разпоредби, свързани с прилагане на нови нормативни актове на ниво Европейски съюз. 
Също така се отразяват бележки на Европейската комисия относно транспонирането в българското 
законодателство на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и за отмяна на определени директиви. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

http://eco-proect.com/otpadyci/174-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%E2%80%93-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8.html
http://eco-proect.com/otpadyci/174-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%E2%80%93-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8.html
http://eco-proect.com/otpadyci/174-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%E2%80%93-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8.html
http://eco-proect.com/otpadyci/174-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%E2%80%93-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8.html
http://eco-proect.com/otpadyci/174-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%E2%80%93-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8.html
http://eco-proect.com/otpadyci/174-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%E2%80%93-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8.html
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Заглавие: Задържаха трима за кражби 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1576811 
 

 
 

Текст: 18-годишен младеж от село Травник е задържан за кражбата на смесителни батерии и захранващи 
кабели на електроуреди от частен имот в Каварна, информират от Областната дирекция на 
МВР.  Извършителят е криминално проявен, задържан е с полицейска мярка за срок от 24 часа. 
Установени са и извършителите на две кражби от вендинг автомати в Тервел – И.И., на 23 г. и Д.Д., на 25 
г., от същия град. 
Двамата са направили самопризнания, описали са механизма на деянието си и са предали метална кутия 
за монети от единия автомат. Работата по установяване и доказване цялостната им престъпна дейност 
продължава.  
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