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Източник: МОСВ 

 

Заглавие:  Министър Димов: Разработваме регламент за събиране и рециклиране на 

пластмасите, замърсяващи морските води 

 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-razrabotvame-reglament-za-

subirane-i-reciklirane-na-plastmasite-zamursyavasti-morskite-vodi/ 

 

 
 

Текст: „Говорихме за морето като възможност за туризъм, за почивка, като източник на 

суровини, като път, който ни свързва. Но за морето трябва да се грижим и да го 

опазваме, за да можем да използваме всичко това“. С този апел се обърна 

министърът на околната среда и водите Нено Димов към участниците в конференция 

в рамките на Европейския морски ден ‘2018, който се провежда днес и утре в Бургас. 

 

Министърът посочи, че един от основните проблеми в глобален мащаб е 

замърсяването на морето са пластмаси. Според проучвания на ЕК около 80% от 

замърсяването от пластмаса идва брега, от плажовете и от заведенията край морето. 

„В тази посока са насочени усилията ни в момента. На среща с представители на 

държавните институции, на местната власт, на бизнеса, включително концесионерите 

и преработващите организации предложихме на доброволен принцип още през 

сезон 2018 да се опитаме да събираме разделно пластмасите от българските 

плажове, да поставим информационни табели, да предпазим доколкото е възможно 

морето от замърсяването“, съобщи Нено Димов. Целта е на базата на опита от този 

сезон да се предложи регламент, така че от следващата година това да стане 

задължение на стопаните на плажовете, за да може да се върви към рециклиране, а 

не към изхвърляне на пластмасите, обясни министърът. 

 

По линия на Европейското икономическо сътрудничество (ЕИП) в  периода 2009-2014 г. 

в страната бяха разработени над 12 проекта, свързани с опазването на Българското 

Черноморие. Основният и най-важният от тях е приемането на новите индикатори за 

качество на водата. По този начин България стана една от първите държави в ЕС, която 

приложи новия подход на ЕК в тази посока, отбеляза министър Димов. „В дейностите, 

които ще продължим през следващия период в работата на ЕИП Черно море ще бъде 

наш приоритет“, категоричен беше той. 

 

"Ние трябва да споделяме отговорностите, но и възможностите, които Черно море ни 

дава, защото само по този начин можем да го съхраним. Първите стъпки вече са 

направени. Приели сме множество стратегии, последната от които е насочена към 

справяне с прекомерното замърсяване на моретата с пластмасови отпадъци”, заяви 

от своя страна еврокомисарят по околна среда, морско дело, рибарство Кармену 

Вела. Освен него в официалното откриване участваха вицепремиерът Валери 

http://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-razrabotvame-reglament-za-subirane-i-reciklirane-na-plastmasite-zamursyavasti-morskite-vodi/
http://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-razrabotvame-reglament-za-subirane-i-reciklirane-na-plastmasite-zamursyavasti-morskite-vodi/
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Симеонов и министърът на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията Ивайло Московски. Конференцията в Бургас се организира от 

Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ на ЕК в партньорство с 

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и 

община Бургас.  

 

Европейският морски ден се организира всяка година в различна европейска 

държава и на него се обсъждат и инициират съвместни действия в сферата на 

морското дело. В бургаския форум участваха представители на пристанищната и 

корабоплавателната индустрия, на местни, регионални, национални и европейски 

власти, държавни ведомства, НПО, научни и изследователски институции. 
 

Източник: News.bg 

 

Заглавие: Европол, България и 11 страни от ЕС със спецоперация срещу кражби на 

метали 

 

Линк: https://news.bg/crime/evropol-balgariya-i-11-strani-ot-es-sas-spetsoperatsiya-

sreshtu-krazhbi-na-metali.html 

 

 
 

Текст: В 12 страни от Европейския съюз, в това число и България, на 30 май се проведе 

специализирана полицейска операция, насочена срещу кражбите на метали. Тя е 

координарана от Европол, а действията на криминалистите са ръководени от 

Дирекция "Криминална полиция" на Италия. 

 

В полицейските действия участват силите на реда от Белгия, България, Кипър, Франция, 

германската провинция Северен Рейн Вестфалия, Гърция, Италия, Полша, Португалия, 

Румъния, Испания и Обединеното кралство. 

 

В рамките на операцията са извършени арести, претърсвания и изземвания на 

метали, наложени са глоби за нарушения на разпоредби за опазване на природата 

и на административни разпоредби. В реално време са осъществени проверки в 

базата на Европол. 

 

В България действията по операцията са координирани от Главната дирекция 

"Национална полиция". В тях участват служители на всички областни дирекции на МВР, 

както и на Регионалните инспекторати по околната среда и водите. В резултат на 

общите действия на екипите са проверени 460 търговци и 3600 лица, занимаващи със 

събиране и продажба на скрап. 15 са задържани, иззети са различни количества 

черни и цветни метали. 

 

https://news.bg/crime/evropol-balgariya-i-11-strani-ot-es-sas-spetsoperatsiya-sreshtu-krazhbi-na-metali.html
https://news.bg/crime/evropol-balgariya-i-11-strani-ot-es-sas-spetsoperatsiya-sreshtu-krazhbi-na-metali.html
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Заключения на Международен семинар по кражба на черни и цветни метали, 

проведен в Рим на 20 октомври 2016 г., гласят, че намаляването на криминалния 

контингент, занимаващ се с този вид дейност, не трябва да притъпява вниманието на 

институциите. 

 

Само една кражба или един опит за кражба би могъл да прекъсне 

електроснабдяването на широки географски райони и да предизвика сериозни 

проблеми за общините, или специфични области на производство, като наред с това 

оказва влияние върху възприятието на обществото и националните икономики. 

 

В тази връзка широкомащабната операция е разработена като приоритет от 

политическия цикъл на ЕС (Еmpact OPC - Европейска мултидисциплинарна 

платформа срещу криминални заплахи - организирани престъпления срещу 

собствеността) с участието на неформалната Мрежа срещу кражби на метали, 

създадена през 2014 г. в рамките на Работната група "Правоприлагане" по време на 

Италианското председателство на Съвета на ЕС 

 

Източник: БНТ 

 

Заглавие: Кампания за събиране на опасни отпадъци се провежда в Русе   

 

Линк: http://news.bnt.bg/bg/a/kampaniya-za-sbirane-na-opasni-otpadtsi-v-ruse 

 

 
 

Текст: Временен пункт за събиране на опасни отпадъци отвори в Русе. Инициативата 

се провежда за втора поредна година и набира все по-голяма популярност сред 

русенци, които предпочитат да изхвърлят на сигурно място старите си лекарства, 

живачни термометри, почистващи препарати и бои. 

 

За броени часове в мобилния пункт на улица „Шипка” в Русе бяха събрани 15 

килограма опасни отпадъци. Петър Хаджиев е сред първите, дошли да оставят 

медикаменти с изтекъл срок на годност. 

 

Петьо Хаджиев: Стари лекарства, не са ни потребни. По-добре така, отколкото да ги 

хвърляме в контейнери, които са за обща употреба за отпадъци. 

 

Стефка Георгиева: Аз съм интелигентна жена и предполагам, че много такива хора 

има като мен да събират разделно, там, където има и места. 

 

В пункта русенци предават предимно стари бои, лакове, тонери от принтери и 

копирни машини. Община Русе има сключен договор с фирмата, която събира 

разделно опасните отпадъци и ги предава за последващо третиране. 

 

http://news.bnt.bg/bg/a/kampaniya-za-sbirane-na-opasni-otpadtsi-v-ruse
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Наталия Кръстева - зам.-кмет по Комунални дейности на община Русе: Попадането 

на опасния отпадък в общия приток на отпадъци не е добре и за самите депа, на които 

се транспортират битовите отпадъци, защото всяко едно примесване на битов 

отпадък с хранителен и опасен отпадък влияе неблагоприятно. 

 

Мобилният пункт ще бъде отворен и днес до 16 часа. А следващата кампания за 

събиране на опасни битови отпадъци ще бъде на 19 и 20 септември. 

 

Източник: ДАРИК 

 

Заглавие: Проектът за изграждане на Център за преработка на битови отпадъци е 

готов, но все още не е входиран в ПУДООС 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/kiustendil/proektyt-za-izgrazhdane-na-centyr-za-

prerabotka-na-bitovi-otpadyci-e-gotov-no-vse-oshte-ne-e-vhodiran-v-pudoos-2100583 

 

 
 

Текст: Изготвеният инвестиционен проект включва Подробен устройствен план и 

работен проект по всички необходими части, включително и КСС – 11 879 652,70 лв. 

Проектът обаче все още не е входиран в ПУДООС, тъй като изискване на ПУДООС е 

при кандидатстване за финансиране да има влязло в сила разрешение за строеж. То 

се издава след преминаване на всички съгласувателни процедури. В случая това 

разрешение се издава от Областния управител поради факта, че обектът е от 

регионално значение обясниха от община Дупница. Това означава, че все още не са 

приключили съгласувателните процедури. 

 

Дали е в срок като цяло подготовката и изграждането на Центъра и има ли опасност 

да бъдат изпуснати срокове, от общината обясниха, че се справят в срок, въпреки 

редицата трудности от процедурен характер, както и от факта, че изграждането на 

Центъра включва една клетка на депо и съпътстваща инфраструктура, които ще бъдат 

финансирани от ПУДООС и изграждането на инсталации за предварително 

третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани 

зелени отпадъци, финансирани от ОП "Околна среда 2014-2020", което предполага 

синхронизиране на дейностите по самото изпълнение. Процедура за избор на 

изпълнител за строителните дейности ще бъде обявена едва след одобрението на 

проекта. Няма конкретен срок за произнасяне от ПУДООС, след като проектът бъде 

входиран за одобрение. Това е в правомощията на Управителния съвет. 

 

Припомням, че фирмата, която изготви проекта спечели обществена поръчка за 60 

000 лв., а финансирането се извършва от бюджетите на общините в сдружение „Рила 

еко“, пропорционално на дяловото им участие в Сдружението. Изработването на 

проекта е с цел община Дупница, като водеща община в Сдружението да 

https://dariknews.bg/regioni/kiustendil/proektyt-za-izgrazhdane-na-centyr-za-prerabotka-na-bitovi-otpadyci-e-gotov-no-vse-oshte-ne-e-vhodiran-v-pudoos-2100583
https://dariknews.bg/regioni/kiustendil/proektyt-za-izgrazhdane-na-centyr-za-prerabotka-na-bitovi-otpadyci-e-gotov-no-vse-oshte-ne-e-vhodiran-v-pudoos-2100583
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кандидатства пред ПУДООС за финансиране изграждането на Регионално депо за 

отпадъци – клетка, кантар и съпътстващата го инфраструктура. 

 

При отпускане на финансовата помощ направените разходи ще бъдат възстановени 

на общините. Регионалният център ще се намира в землищата на селата Джерман 

и Грамаде. Предвидената площ за изграждане на Центъра е 223,823 дка и е съставена 

от 9 имота. 

 

Източник: ДАРИК 

 

Заглавие: Провериха пунктове за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/sliven/proveriha-punktove-za-izkupuvane-na-otpadyci-

ot-cherni-i-cvetni-metali-2100540 

 

 
 

Текст: 16 пункта регламентирани площадки за изкупуване на отпадъци от черни и 

цветни метали са проверени в област Ямбол. П 

 

роверка е извършена и на 118 моторни превозни средства и 184 лица, съобщиха от 

полицията. Съставени са 7 протокола, за констатирани нарушения са съставени и 12 

акта, от които 5 по Закона за движение по пътищата и са наложени 30 глоби по фиш. 

 

По надлежен ред са иззети  цигари, без акцизен бандерол.  Образувани са 5 

преписки за проверка, работата по случаите продължава. 

  

 

 

https://dariknews.bg/regioni/sliven/proveriha-punktove-za-izkupuvane-na-otpadyci-ot-cherni-i-cvetni-metali-2100540
https://dariknews.bg/regioni/sliven/proveriha-punktove-za-izkupuvane-na-otpadyci-ot-cherni-i-cvetni-metali-2100540

