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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Швейцарци учат кметове от 5 общини да събират опасни отпадъци 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4532 
 

 
 

Текст: Кметовете на пет общини – Левски, Шумен, Разград, Созопол и Съединение, ще се запознаят 
с швейцарския опит в събирането, съхраняването и третирането на опасните отпадъци от бита. Това 
са бои, лекарства, препарати за растителна защита в личните стопанства, батерии и други продукти, 
които крият риск за човешкото здраве и природата. 
Българската група, в която са включени и експерти от МОСВ, Предприятието за управление на 
дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Министерския съвет, ще посети центрове за 
разделно събиране и съхранение на опасни отпадъци в гр. Валхвил, инсенератора „Валорек“ в 
Базел, търговския център „Цугерланд“, в който има обекти за временно съхраняване на лекарства с 
изтекъл срок на годност, бои, лакове и спрейове и други. Делегацията ще се запознае и с работата 
на центъра за обемни отпадъци в Хагенхолц. 
Обмяната на опит е в рамките на проект, финансиран от Българо-швейцарската програма за 
сътрудничество. Той предвижда реализация на пилотни модели за екологично събиране и 
временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата в Разград, Шумен, Левски, Съединение 
и Созопол. Опасни отпадъци ще се събират и в още 17 съседни общини чрез мобилни пунктове. 
Центровете в  Шумен и Разград да бъдат големи, а в останалите три населени места – по-малки. Те 
ще са оборудвани с контейнери, варели, бидони, кутии и др. за съхранение на опасни отпадъци, 
както и със защитни облекла, мотокари, везни, транспалетни колички и инструменти. 
Ролята на мобилни пунктове ще изпълняват микробуси или специално оборудвани камиони до 3,5 
тона, в които всеки опасен отпадък ще се събира разделно. Те ще бъдат обозначени, че 
транспортират опасни отпадъци и ще се движат по заявка на гражданите или по график. 
Общата стойност на проекта, който трябва да приключи до 31 май 2019 г.,  е 8 823 267CHF. ПУДООС 
е изпълнителна агенция. 
В резултат от проекта опасните компоненти ще бъдат отделени от общия поток на битовата смет, 
което ще гарантира по-добро опазване на околната среда. Ще се повиши и информираността на 
населението от 22-те пилотни общини по отношение разделното събиране на отпадъците. 
Пилотните проекти ще трасират пътя за прилагане на подобни модели и в останалите български 
общини. 
 
 
Източник: bager.bg 
 

Заглавие: 72 млн. евро от МВФ за първи етап от изграждането на национално хранилище за 
радиоактивни отпадъци 
 

Линк: http://bager.bg/72-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-
%D0%BE%D1%82-%D0%BC%D0%B2%D1%84-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%BE%D1%82-
%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%
BE-%D0%BD%D0%B0-
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%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-
%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-
%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%
B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-news616.html 
 

 
 

Текст: Германо-български консорциум, включващ немската "Нюкем Текнолъджи" (Nukem 
Technologies") и четири български компании, ще изгражда първия етап от Националното хранилище 
за радиоактивни отпадъци (НХРАО). 
Хранилището ще бъде изградено на площадката "Радиана" в землището на село Хърлец, недалеч 
от Козлодуй. Проектът се финансира от Европейската банка за възстановяване и развитие чрез 
международния фонд "Козлодуй". 
Той претърпя две процедури по изготвяне на доклад за оценката за въздействието върху околната 
среда (ОВОС) и след мащабно обществено обсъждане в 11 населени места в района, докладът 
получи одобрение от МОСВ в началото на февруари 2015 г. Екологичната оценка е изпълнена от 
"Еко Енергопроект" ООД. Преди месец проектът бе представен за обсъждане и в Крайова, Румъния. 
 Сумата за строителството на първия етап от НХРАО е значителна и в размер на близо 72 млн. евро. 
 Договорът за строителството бе подписан днес от изпълнителният директор на Държавно 
предприятие "Радиоактивни отпадъци" Дилян Петров и представители от консорциума. 
На подписването присъстваха и заместник-министърът на енергетиката Николай Николов, 
директорът на департамент "Ядрена безопасност" в Европейската банка за възстановяване и 
развитие (ЕБВР) Винс Новак и заместник-директорът и ръководител на Международен фонд 
"Козлодуй", ЕБВР. 
 Проектът се финансира безвъзмездно от Международен фонд "Козлодуй", а средствата по 
грантовото споразумение се администрират от Европейската банка за възстановяване и развитие, 
която, съвместно с представители на Европейската комисия, извършва перманентен мониторинг за 
усвояването им и управлението на проекта. 
Съгласно подписаното споразумение ще бъдат финансирани строителството на първия модул за 
погребване на радиоактивни отпадъци, независимият строителен надзор и супервизия за 
изграждането на първия етап, както и ще бъдат разработени лицензионни документи за въвеждане 
в експлоатация и получаване на лицензия в съответствие с ядреното законодателство. 
 Проектът за Национално хранилище е обект с национално значение и заляга в актуализираната 
национална Стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци 
до 2030 г., приета от Министерски съвет на 5 януари 2011 г., като ангажимент на правителството 
пред Европейската комисия. 
С изграждането му България ще се нареди сред страните, които експлоатират хранилища за ниско- 
и средноактивни краткоживеещи радиоактивни отпадъци и ще изпълни показателите на 
Международната агенция за атомна енергия за устойчиво управление на този тип отпадъци. 
 
 
Източник: faragency.bg 
 

Заглавие: Стотици хиляди литра крадени горива се продават „на черно“ 
По-тежки присъди за кражба и увреждане на продуктопроводи поиска Общественият съвет 
към „Лукойл-Нефтохим” 
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Линк: http://faragency.bg/bg/stotitsi-hilyadi-litra-kradeni-goriva-se-prodavat-na-cherno/ 
 

 
 

Текст: За нови, по-строги наказания при кражба и увреждане на продуктопроводи, се обяви 
Общественият съвет към „Лукойл-Нефтохим” на свое редовно заседание. Народни представители 
от Бургас, кметове, представители на академичната общност и медии подемат законодателна 
инициатива за промени в Наказателния кодекс, който да бъде прилаган в цялата му строгост при 
доказани случаи на кражба и увреждане на съоръжения за пренос на течни горива. 
Обществениците се обявиха за завишаване минималния размер на наказанията при повторно 
извършване на престъпленията по чл.216 а и 234 в от Наказателния кодекс. Инициативата е 
мотивирана с високата обществена опасност и сериозния рисков потенциал на престъпленията, 
свързани с криминалното нарушаване целостта на обекти от системи за пренос на течни горива. 
На четвърт милион лева възлизат преките щети за рафинерията от криминалния пробив и 
последвалия разлив на бензин в средата на юни миналата година. 150 хил. лв. са разходите, 
направени от „Лукойл-Нефтохим” за отстраняване на замърсяването. 100 000 е санкцията за 
дружеството, наложена от МОСВ. Трудно може да изчислим щетите, които бяха нанесени върху 
бизнес репутацията на компанията, призна председателят на УС Сергей Андронов. Особено 
фрапиращ е случаят от началото на миналата година, при който с крадено гориво е задържан Иван 
Костов по прякор Барона. Служители на охраняващата фирма установяват наличие на криминален 
кран на магистрален продуктопровод за бензин. Иван Костов е задържан по време на транспорт на 
общо 250 литра бензин, отговарящ по показатели на този от рафинерията. При извършване на 
оглед е установен нелегалният кран, маркуч с дължина около 300 м, извеждащ до частен имот. В 
самата вила са открити повече от 500 литра бензин с аналогичен състав. Година по-късно осъдени 
няма, а Барона е пуснат заедно със задържания при превоза личен автомобил. „На нелегалния 
пазар се реализират стотици хиляди литра крадено гориво, което е сериозна загуба и за държавния 
бюджет“, заяви директорът по персонала в рафинерията Росен Григоров. 
За последните седем години във връзка с криминални пробиви са задържани 27 лица.15 от тях са се 
разминали с условни присъди и само едно лице е осъдено ефективно. „Не съм юрист, но има резон 
в инициираните промени. Първо ще ги обсъдим с нашите юристи, след което ще ги внесем за 
разглеждане в комисиите. Надявам се, че ще получа подкрепата и на останалите си колеги от нашия 
избирателен район“, коментира Диана Йорданова, депутат от ГЕРБ. Колегата й от БСП Атанас 
Зафиров, който също взе участие в дискусията, бе още по-директен. „Въпросните криминални 
прояви са с висока степен на обществена опасност и до голяма степен кореспондират с новия закон 
за тероризма. Смятам за напълно уместно да завишим наказанията за умишлено увреждане на 
подобни съоръжения“, заяви Зафиров. Ако промените бъдат утвърдени от Парламента, то 
наказанието при условия на рецидив може да достигне до десет години лишаване от свобода и 
имуществена санкция в размер на 50 000 лв. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Строят площадка за разделно събиране на отпадъци от домакинствата 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1590424 
 

https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1590424
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Текст: Площадка за разделно събиране на отпадъци от домакинствата ще бъде изградена в 
Добрич, съобщи зам.-кметът арх. Боян Коларов. Строежът започна днес. Това ще бъде място, на 
което всеки добричлия ще може безплатно да остави ненужни вещи, подлежащи на рециклиране, 
като например мебели, ел. уреди и др. Ще могат да бъдат предавани и строителни отпадъци от 
малки ремонти на домакинства. След това операторът на обекта ще се грижи за по-нататъшния път 
на боклука. По думите на арх. Коларов Добрич може би ще бъде пионер в тази дейност. 
Площадката ще се строи на общински терен от „Пътно строителство”. Мястото е в кв. Балик-
Йовково Юг, до околовръстния път, като обектът ще бъде изолиран от квартала от зелени зони. 
Теренът е 11-12 декара. На площадката ще има клетки с контейнери, както и преработвателни 
машини за разделяне и пресоване на отпадъка. Част от него ще бъде предавана на фирмите, които 
рециклират пластмаси, стъкло и метали. 
Депото ще струва над 600 хиляди лева. Финансира се със средства от отчисленията по Закона за 
управление на отпадъците. 
 
 
Източник: m.dariknews.bg 
 

Заглавие: Кметът на Плевен отправи ултиматум към кабелните поператори 
 

Линк: http://m.dariknews.bg/pleven/kmetyt-na-pleven-otpravi-ultimatum-kym-kabelnite-poperatori-
1590544 
 

 
 

Текст: След подаден сигнал за нерегламентирано сметище в района на Единния център за начална 
подготовка/бившето ШЗО/, кметът Георг Спартански лично посети мястото. Там са открити камари 
парчета от бетон, тръби, кабели, пръст, натрупани от строителните работи по полагане на подземни 
кабели от кабелните оператори. 
"Още в началото на мандата си предвид ежедневните жалби и сигнали от граждани организирах 
среща с представители на тези фирми, на която акцентирах, че те трябва стриктно да спазват 
нормативните изисквания при извършването на тези дейности. Както е видно, резултати няма, 
нещо повече - продължава и практиката на нелоялна конкуренция между самите  
тях. 
След установяването на незаконното сметище отново поканих кабелните оператори на среща в 
четвъртък, 7 юли", разказа Георг Спартански пред журналисти. 
"Заявих, че няма да търпя повече безобразия и дадох срок отпадъчните материали да бъдат 
разчистени в срок до 14 юли. Ако това не бъде изпълнено, ще издам заповед за спиране на 
строителните дейности по полагане на кабели. Според информация от днес, 11 юли, вече е 
започнала работа по извозване на струпаните боклуци, но искам да видя крайния резултат в 

http://m.dariknews.bg/pleven/kmetyt-na-pleven-otpravi-ultimatum-kym-kabelnite-poperatori-1590544
http://m.dariknews.bg/pleven/kmetyt-na-pleven-otpravi-ultimatum-kym-kabelnite-poperatori-1590544
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дадения от мен срок. Не мога да позволя ежегодно Община Плевен да харчи над 350 хил. лева пари 
на данъкоплатците за премахване на нерегламентирани сметища и ремонт на детски площадки и 
кътове за отдих, редът е за всички и трябва да се спазва", категоричен беше кметът. 
 
 
Източник: m.ruse.topnovini.bg 
 

Заглавие: Русенките депутати от ГЕРБ представиха последните законодателни предложения на 
партията   
 

Линк: http://m.ruse.topnovini.bg/node/717514  
 

 
 

Текст: На пресконференция днес русенските депутати от партия ГЕРБ Пламен Нунев, Светлана 
Ангелова и Свилен Иванов представиха актуални предложения за промени в законодателството, 
които се обсъждат или предстои да бъдат обсъдени от Народното събрание.  
Светлана Ангелова представи внесените промени в Кодекса на труда, които касаят нов механизъм 
на сключване и отчитане на еднодневните трудови договори, засягащи предимно земеделските 
производители. Тя изтъкна, че след въвеждането на възможността за подобни договори, са станали 
ясни някои от слабостите в разпоредбите, които предстои да бъдат облекчени. Основен проблем се 
е оказало изискването договорите да се сключват и отчитат в рамките на работния ден, за който е 
нает работника, което се е оказало трудно постижимо в условията на кампанийна земеделска 
работа. Поради това се предлага еднодневните договори да бъдат отчитани в края на всеки месец, 
като ще има и специални трудови книжки, в която ще се води отчет за изработените часове, 
изплатени възнаграждения и други. Предложението е съгласувано с ресорните министерства, и ще 
бъде разгледано през тази седмица.  
Свилен Иванов обърна внимание на промените в Търговския закон, които трябва да ограничат 
кражбите на фирми в страната, което е сериозен проблем в момента - към 2015 г. има 1018 
преписки за кражби на фирми. Депутатът коментира и последните промени в Закона за управление 
на отпадъците, в който залягат директиви, които е трябвало да бъдат включени отдавна. Една от 
основните промени трябва да бъде и минимален праг за физически лица, които за 1 година имат 
право да издават определено количество цветни метали. След надхвърляне на това количество, 
сумите, които трябва да получават, могат да бъдат превеждани само по банков път. Все още не е 
уточнена сумата, която ще служи като праг (предложенията са между 100 и 300 лв.), но от ГЕРБ са 
убедени, че това ще ограничи кражбите на цветни метали, което също се е превърнало в голям 
проблем. 
Пламен Нунев от своя страна представи последните идеи за промени в Закона за МВР. Сред по-
важните са отпадането на идеята пожарните служби да се преобразуват в отделна агенция. От ГЕРБ 
са на мнение, че към момента структурите работят добре, а освен това не е необходимо създаване 
на допълнителна администрация за нуждите на нова агенция. Отпада и идеята за премахването на 
20 заплати при излизането на служители от системата. За сметка на това ще бъдат изплащани на 
стъпаловиден принцип - при 6 години стаж да се изплащат 2 месечни заплати, при 10 години - 5 
заплати, при 15 години - 10 заплати, при 20 години - 15 заплати, и при над 25 години - 20 заплати. 
Наред с това ще бъдат обсъдени и контрола над специалните служби, закона за превенция на 
тероризма, и подготовката на службите за реакции и превантивни мерки. 

http://m.ruse.topnovini.bg/node/717514
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Източник: dobrich.utre.bg 
 

Заглавие: Поредна кражба на телефонен кабел 
 

Линк: http://www.dobrich.utre.bg/2016/07/11/378890-poredna_krazhba_na_telefonen_kabel 
 

 
 

Текст: На 8 юли, около 10:00 часа е получено съобщение за извършена кражба в района на гара 
„Север” в Добрич, съобщиха днес от ОД на МВР. Установено е, че чрез използване на техническо 
средство, неизвестен извършител е извършил кражба на около 420 метра телефонен кабел от 
улична шахта. 
По случая е образувано досъдебно производство в Първо РУ на МВР в Добрич. 
 
 
Източник: crimes.bg 
 

Заглавие: Крадци на кабели оставиха без ток осем къщи в Търнене 
 

Линк: 
http://www.crimes.bg/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD
%D0%B8/48449-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-
%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-
%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC-%D0%BA%D1%8A%D1%89%D0%B8-
%D0%B2-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5.html 
 

 
 

Текст: На 8 юли в 09.30 часа във Второ РУ – Плевен е получен сигнал, че за времето от 23 часа на 6 
юли 2016 година до 8 часа на 8 юли 2016 година е откраднат електрически проводник от 
захранващата система в село Търнене. При огледа е установено, че чрез двустранно прекъсване на 
захранващ ел. проводник в областта на чашките на осем къщи в селото е извършена кражба на 
около 190 метра меден проводник 4 кв. мм. От проведените оперативни действия е установено, че 
извършителите на деянието са 21-годишен и 16-годишен от село Дисевица. Пълнолетният е предал 
клещите, с които е рязан проводника. Те са иззети с протокол за доброволно предаване. Уведомен 
е дежурен прокурор при РП – Плевен. За престъпление по чл.195, ал.1, т.4 от НК е образувано 
досъдебно производство.  
 

http://www.dobrich.utre.bg/2016/07/11/378890-poredna_krazhba_na_telefonen_kabel
http://www.crimes.bg/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8/48449-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC-%D0%BA%D1%8A%D1%89%D0%B8-%D0%B2-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5.html
http://www.crimes.bg/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8/48449-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC-%D0%BA%D1%8A%D1%89%D0%B8-%D0%B2-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5.html
http://www.crimes.bg/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8/48449-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC-%D0%BA%D1%8A%D1%89%D0%B8-%D0%B2-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5.html
http://www.crimes.bg/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8/48449-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC-%D0%BA%D1%8A%D1%89%D0%B8-%D0%B2-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5.html
http://www.crimes.bg/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8/48449-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC-%D0%BA%D1%8A%D1%89%D0%B8-%D0%B2-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5.html
http://www.crimes.bg/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8/48449-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC-%D0%BA%D1%8A%D1%89%D0%B8-%D0%B2-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5.html
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