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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Димов ще присъства на представяне на газ анализатори за 

проверка на автомобили в София 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-ste-prisustva-na-

predstavyane-na-gaz-analizatori-za-proverka-na-avtomobili-v-sofiya/              

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов заедно с кмета на 

София Йорданка Фандъкова ще присъстват на представянето на новите газ 

анализатори за проверка на отработените газове от автомобилите. Столичната 

община закупи 7 газ анализатора. Те са предоставени на Отдел „Пътна полиция“ при 

Столичната дирекция на вътрешните работи за проверка на показателите на 

отработените газове на автомобилите при извършване на регистрация и текущ 

контрол. 
Събитието ще се състои на 4 януари 2018 г. от 11,30 часа в Столичния КАТ на ул. 

„Лъчезар Станчев“ 4.  

 

 

Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: В четири общини няма изгледи за бързо решаване на проблемите с 

боклука 

Линк: 

https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/01/03/3106260_v_chetiri_obshtini_niama_izgledi_za_b

urzo_reshavane_na/ 

 
 

Текст: В четири общини проблемът с депонирането на отпадъците, заради който 

България е заплашена от нова наказателна процедура от Европейската комисия, 

няма изгледи да бъде решен скоро. Това се разбра от думите на министъра на 

околната среда Нено Димов пред БНТ. 
До края на 2017 г. трябваше да бъдат затворени всички сметища, които не отговарят 

на еконормите. Досега са затворени 112 сметища, каза Нено Димов. 

В Благоевград, Дупница, Кюстендил и Бяла (Русенско) все още няма изградени 

системи за депониране на отпадъците, които да отговарят на европейските 

екологични изисквания. В Благоевград и Дупница има поредица обжалвания на 

обществените поръчки за изграждане на нови депа, заради които процедурите са 

http://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-ste-prisustva-na-predstavyane-na-gaz-analizatori-za-proverka-na-avtomobili-v-sofiya/
http://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-ste-prisustva-na-predstavyane-na-gaz-analizatori-za-proverka-na-avtomobili-v-sofiya/
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забавени. Обжалванията вече са приключени и строителството ще може да започне, 

като в Благоевград кметът твърди, че новото депо ще може да бъде пуснато през 2018 

г., обясни екоминистърът. Той посочи, че в Дупница ще има по-голямо забавяне, и не 

даде информация за другите общини. 

В Пазарджик се очаква новото депо за преработка на отпадъци да заработи до края 

на тази седмица, съобщи още Димов. Там забавянето се получи заради обжалвания 

на процедурата за избор на оператор на новопостроеното депо, но те вече са 

приключени. Екоминистърът посочи, че местната власт трябва да отговори защо 

процедурите са проведени толкова късно. 

 

 

Източник: m.investor.bg 
 

Заглавие: Осем са откритите процедури от ЕК срещу България заради околната 

среда 
Съдът на ЕС се е произнесъл за старите сметища, Калиакра и мръсния въздух 
 

Линк: https://m.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/osem-sa-otkritite-proceduri-ot-

ek-sreshtu-bylgariia-zaradi-okolnata-sreda-253141/ 

 
 

Текст: Осем са откритите в момента от Европейската комисия процедури срещу 

България в областта на околната среда. Три процедури са в областта на 

биоразнообразието, три за качеството на въздуха, една е свързана с отпадъците и 

една – с отпадъчните води, съобщи БНР. 

„Околната среда е един от секторите, където има най-много като брой наказателни 

процедури, стартирани от ЕК, тъй като това е и сферата, където законодателството 

като обем е едно от най-големите“, заяви пред националното радио Силвия 

Рангелова, директор на Дирекция „Координация по въпросите на ЕС и 

международното сътрудничество“ в Министерството на околната среда и водите 

(МОСВ).  

Тя посочи, че от 1 януари 2007 година до момента в областта на околната среда са 

започнали общо 82 наказателни процедури. 74 от тях вече са официално закрити от 

ЕК, 8 са на открит етап, по който работата продължава с цел тяхното закриване. 

От тези осем наказателни процедури по три има постановени решения – за 

незакритите в срок стари общински сметища, за Калиакра (заради построените 

ветропаркове и голфигрища - бел. р.) и за мръсния въздух в големите градове на 

страната заради превишените количества фини прахови частици (ФПЧ). 

С тези решения съдът не налага санкции, само установява нарушения. 

МОСВ очаква процедурата за депата да бъде закрита, тъй като има закрити стари 

сметища и построени нови системи за отпадъци. Ангажиментът е изпълнен и 

България ще информира за това Европейската комисия, заяви Силвия Рангелова. 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2017/12/27/3104124_obshtina_peshtera_e_pred_bedstveno_polojenie_zaradi/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/neno-dimov-do-kraia-na-godinata-bylgariia-shte-zatvori-starite-smetishta-248426/
https://www.investor.bg/bylgariia/451/a/shte-bydat-podgotveni-novi-karti-na-teritoriite-po-kazusa-kaliakra-244754/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/ivelina-vasileva-predlaga-stimuli-za-domakinstvata-za-otoplenie-s-ekogorivo-252540/
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Там, където новите депа не са заработили, все пак старите сметища се затварят и 

общините ще извозват боклука в съседни населени места с нови регионални 

системи. 

За процедурата за Калиакра експертът каза, че на 15 декември в Държавен вестник 

са публикувани четири заповеди: една за обявяване на защитена зона „Комплекс 

Калиакра“ и три за промени във вече обявените зони за птиците. „Така се създава 

сигурност за бъдещото устойчиво управление на района“, каза Силвия Рангелова. 

За процедурата за въздуха тя коментира: „Тази наказателна процедура е може би 

най-тежката, с която държавата трябва да се справи. Това не е само екологичен, но 

и социално-икономически проблем“. 

Останалите пет процедури са на различен етап. Експертът посочи, че откриването на 

процедура е сигнал за държавата, че трябва да концентрира усилията си в дадена 

област.  
 

 

Източник: plovdiv.utre.bg 
 

Заглавие: Софтуер ще следи дали общините карат смет на Регионалното депо  
Инспекцията е направила проверки па всички 8 общински сметища, за които са 

издадени предписания вече да не се ползват в изпълнение на разпореждането за 

закриване 

 

Линк: http://www.plovdiv.utre.bg/2018/01/03/471125-

softuer_shte_sledi_dali_obshtinite_karat_smet_na_regionalnoto_depo 

 
 

Текст: Софтуер ще отчита стриктно дали и по колко смет транспортират общините 

от Пазарджишка област на Регионалното депо, съобщава Дарик. РИОСВ ще може 

във всеки момент да вземе тази информация от оператора. Всъщност такива данни 

са въвеждани и досега, но сега ще се следят по-стриктно, обясни директорът на 

Екоинспекцията инж. Костадин Гешев. 

Така според месечните данни и чрез сравнения със същия период на миналата или 

предишни години ще може да се засече дали сметта не се изхвърля другаде, на 

нерегламентирани места. Костадин Гешев подчертава, че с колегите му ще имат 

предвид нововъведения като разделно събиране на боклука, сепариране и 

балиране в претоварни станции, където вече са въведени и ще се намесват само 

при фрапиращи разлики в количествата. 

Инспекцията е направила проверки па всички 8 общински сметища, за които са 

издадени предписания вече да не се ползват в изпълнение на разпореждането за 

закриване, издадено от Министерството на околната среда и водите миналата 

година. 

Засега нито едно от тези места не е запечатано, но този реверанс се прави 

единствено от съображения за сигурност – честите пожари налагат да има достъп, 
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за да може да се гаси. Последните два такива инцидента бяха в почивните дни на 

сметищата край Пазарджик и Пещера. 

Ако там не се влиза, до 15 дни би трябвало запалванията и самозапалванията да 

спрат. След като това се случи, бариерите на входовете ще бъдат запечатани, за да 

няма никакъв достъп. 

По информация след вчерашните проверки на РИОСВ, единици от общините вече 

са започнали да извозват боклука до Пазарджик, останалите декларират, че ще 

започнат от днес. 

 


