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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Съвместни екипи на РИОСВ – София, Столичната община и СДВР започват засилен контрол 

върху горенето на отпадъчни материали 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/suvmestni-ekipi-na-riosv-sofiya-stolichnata-obstina-i-sdvr-

zapochvat-zasilen-kontrol-vurhu-goreneto-na-otpaduchni-materiali/           

 
 

Текст: Съвместни екипи на Регионалната инспекция по околната среда и водите в София, Столичната 
община и Столичната дирекция на вътрешните работи започват засилен контрол върху горенето на 
отпадъчни материали, които замърсяват въздуха в София. 
За това се договориха днес на среща министърът на околната среда и водите Нено Димов, кметът на 
Столичната община Йорданка Фандъкова и главният секретар на МВР Младен Маринов. В 
междуинституционалния екип ще бъдат включени и представители на столичната пожарна, които 
заедно със Столичния инспекторат имат правомощия да проверяват горенето на открити площи. 
Министър Нено Димов информира кмета, че в момента се изработват стандарти за твърдите горива 
за битово отопление (въглища и дърва). Целта е от следващия отоплителен сезон горивата, които 
достигат до крайния потребител, да са с по-ниско съдържание на сяра и пепел. 
Съвместните проверки със Столичната община ще обхванат сервизите за ремонт на автомобили, за 
използване на отработени масла за отопление, както и предаването на излезлите от употреба гуми 
на оторизирани за оползотворяването им фирми. 
Столичният инспекторат продължава кампанията за събиране на излезли от употреба гуми. До 
момента са събрани над 2500 гуми и акцията продължава. Столичната община засили и честотата на 
събиране на едрогабаритни отпадъци от домакинствата. Целта и на двете мерки е да се предотврати 
нерегламентираното им изгаряне. 

 
 
Източник: standartnews.com 
 

Заглавие: Екология! Общината и СДВР следят за горене на отпадъци 

Линк: http://www.standartnews.com/balgariya-

obshtestvo/ekologiya_obshtinata_i_sdvr_sledyat_za_gorene_na_otpadatsi-366538.html            

 
 

Текст: Съвместни екипи на Регионалната инспекция по околната среда и водите в София, Столичната 
община и Столичната дирекция на вътрешните работи започват засилен контрол върху горенето на 
отпадъчни материали, които замърсяват въздуха в София. 
За това се договориха днес на среща министърът на околната среда и водите Нено Димов, кметът на 
Столичната община Йорданка Фандъкова и главният секретар на МВР Младен Маринов. В 

http://www.moew.government.bg/bg/suvmestni-ekipi-na-riosv-sofiya-stolichnata-obstina-i-sdvr-zapochvat-zasilen-kontrol-vurhu-goreneto-na-otpaduchni-materiali/
http://www.moew.government.bg/bg/suvmestni-ekipi-na-riosv-sofiya-stolichnata-obstina-i-sdvr-zapochvat-zasilen-kontrol-vurhu-goreneto-na-otpaduchni-materiali/
http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/ekologiya_obshtinata_i_sdvr_sledyat_za_gorene_na_otpadatsi-366538.html
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междуинституционалния екип ще бъдат включени и представители на столичната пожарна, които 
заедно със Столичния инспекторат имат правомощия да проверяват горенето на открити площи. 
Министър Нено Димов информира кмета, че в момента се изработват стандарти за твърдите горива 
за битово отопление (въглища и дърва). Целта е от следващия отоплителен сезон горивата, които 
достигат до крайния потребител, да са с по-ниско съдържание на сяра и пепел. 
Съвместните проверки със Столичната община ще обхванат сервизите за ремонт на автомобили, за 
използване на отработени масла за отопление, както и предаването на излезлите от употреба гуми 
на оторизирани за оползотворяването им фирми. 
Столичният инспекторат продължава кампанията за събиране на излезли от употреба гуми. До 
момента са събрани над 2500 гуми и акцията продължава. Столичната община засили и честотата на 
събиране на едрогабаритни отпадъци от домакинствата. Целта и на двете мерки е да се предотврати 
нерегламентираното им изгаряне. 

 
 
Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Производител на електромобили проучва България 

Линк: 

http://www.dnevnik.bg/biznes/2017/12/20/3100824_proizvoditel_na_elektromobili_prouchva_bulgarii

a/       

 
 

Текст: Eдна от най-иновативните компании в света в производството на електромобили OSVehicle 
проявява интерес към България, съобщиха от Министерството на икономиката. 
По покана на LauncHub Ventures на посещение в страната Юки Лиу, съосновател на компанията, 
която се срещна със заместник-министъра на икономиката Александър Манолев. Двамата са 
обсъдили плановете на предприятието за разкриване на ново производство в Европа, като са 
представени възможностите за инвестиции в България. 
Зам.-министърът е обяснил, че България е една от 9-те държави - членки на ЕС, които със Съвместна 
декларация са подкрепили приоритетното развитие на електрическата мобилност в Европа. Обяснил 
и че през последните години се изпълнява национален план за насърчаване на електрическата 
мобилност, а в момента се разработва Национална програма с Пътна карта за развитие на 
електрическата мобилност в България за периода до 2025 г. и хоризонт до 2030 г. 
"Налице е устойчива тенденция, като отчитаме ръст от 243% при чистите електромобили и 718% при 
хибридите в периода 2012 – 2014 г.", обявил Александър Манолев, с уточнението, че все още те са 
минимален брой от всички регистрирани превозни средства – под 1%. 
"Затова се надяваме, че ако изберете нашата страна за една бъдеща инвестиция, това ще насърчи и 
процеса за по-масово навлизане на електрическата мобилност, като ще можете да разчитате и на 
подкрепа от държавата, защото това е национален приоритет", обявил икономическият заместник-
министър.  
OSVehicle, които са в процес на ребрандиране под името Open Motors, са специализирани в 
проектирането и производството на превозни средства с отворена рамка – шаси, което да позволи 
надграждането му, без да се налага смяната на колата. 
Проектите на компанията, които вече са обявени, включват BusyBee, първият пътнически легален 
градски автомобил, построен на отворената платформа FabCar, автомобил, представен на Fab10 в 

http://www.dnevnik.bg/biznes/2017/12/20/3100824_proizvoditel_na_elektromobili_prouchva_bulgariia/
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WWW.BAR-BG.ORG | 4  

  

Барселона, който може да бъде построен изцяло във FabLab, SPA's Luxury EV, от историческа 
италианска марка и са изработени от нови високотехнологични материали, Maker's Car, автомобили, 
създадени от производители с местни материали като тъкани и дърво, и NIKA, първият свързан 
автомобил, създаден специално за да даде възможност за разработка на приложения. 

 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Правителството предоставя възможност на Дупница за депониране на битовите отпадъци 
в съседни региони 
 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/kiustendil/pravitelstvoto-predostavia-vyzmozhnost-na-dupnica-za-

deponirane-na-bitovite-otpadyci-v-sysedni-regioni-2068282            

 
 

Текст: Правителството реши да предостави възможност за депониране на битовите отпадъци, 
образувани от територията на общините, включени в региони за управление на отпадъците Дупница, 
Благоевград и Бяла, до изграждане на собствените им регионални депа, в съседни регионални 
системи, отговарящи на нормативните изисквания. Това решение ще се прилага само в случай, че 
общините не са намерили други решения за законосъобразно третиране на отпадъците. 
Община Дупница закрива старото сметище на 31 декември, търси ново депо 
Решението е в съответствие със Закона за управление на отпадъците и допуска използването на до 
10 на сто от оставащия капацитет на регионалното депо, който е в експлоатация, или проектния 
капацитет на друг вид регионално съоръжение за третиране на битовите отпадъци за нуждите на 
други региони, когато е налице обоснована и неотложна необходимост, свързана с изпълнението на 
Националния план за управление на отпадъците. Използването на депата, на които се разрешава 
депониране за нуждите на други региони, са изградени над 50 на сто със средства, осигурени от 
държавния бюджет или от друго национално или международно финансиране. 
Дупница, Сапарева баня и Бобов дол решават заедно проблема със закриването на сметищата 
Приемането на решението се налага предвид необходимостта от изпълнение на ангажимента на 
България за преустановяване експлоатацията на съществуващите общински депа, неотговарящи на 
изискванията на Директива 1999/31 относно депонирането на отпадъци. То е продиктувано от 
опасността от второ осъдително съдебно решение на Съда на Европейския съюз, с което ще бъде 
наложена имуществена санкция на България. 
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