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Източник: МОСВ 

 

Заглавие: Министър Димов представи законодателни промени за намаляване на 

административната тежест 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-predstavi-zakonodatelni-

promeni-za-namalyavane-na-administrativnata-tejest/ 

 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов представи днес пред 

депутатите от парламентарната Комисия по околната среда и водите (КОСВ) 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда 

(ЗООС), с които се цели облекчаване на административната тежест за гражданите и 

бизнеса. С промените се обединяват три от най-тежките разрешителни режима в 

областта на околната среда, посочи  министър Димов. Урежда се възможност за 

обединена процедура при инвестиционни предложения, които подлежат 

едновременно на задължителна ОВОС, комплексно разрешително и/или доклад за 

безопасност. Възложителите ще имат възможност да избират дали трите процедури 

да вървят заедно или поотделно.   

 

В общата процедура се събират и оценяват изискванията по трите процедури само в 

рамките на ОВОС. Това води до намаляване на общата продължителност с два или 

три пъти. Общата процедура спестява разходи на инвеститорите. Намалява се и броят 

на изискваните документи, предоставяни по служебен път, както и срокът за издаване, 

преразглеждане и актуализиране на комплексните разрешителни. Същевременно 

при обединена процедура се гарантира, че са изпълнени изискванията за опазване 

на околната среда и човешкото здраве и при следващите етапи на разрешаване и 

експлоатация. Намалява се и срокът за определяне на приложимата процедура при 

планирани промени в работата на инсталации с издадено комплексно 

разрешително. Постига се облекчаване на бизнеса и насърчаване прилагането на 

доброволни ангажименти по опазване на околната среда чрез схемата EMAS и 

схемата на ЕС за екомаркировка. 

 

Министър Димов представи и предложените във връзка с изменението на ЗООС 

изменения в Закона за водите, целящи намаляване на административната тежест.  С 

промените се предлага  въвеждане на нов, работещ в европейските държави подход 

за опазване на водите за питейно-битово водоснабдяване и водоснабдяване за 

производство на храни, лекарствени и козметични продукти, съобразен с 

европейското законодателство. С новия подход се гарантира опазването на водните 

ресурси и се въвежда възприетата от Европейската общност концепция за защита на 

водите за питейно-битово водоснабдяване на база оценка на риска. Засилва се 

ролята на местните общности при определянето на охранителни зони и мерките, 

които са планирани в тях. Министър Димов се съгласи, че новият подход за опазване 

https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-predstavi-zakonodatelni-promeni-za-namalyavane-na-administrativnata-tejest/
https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-predstavi-zakonodatelni-promeni-za-namalyavane-na-administrativnata-tejest/
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на водите за питейно-битово водоснабдяване е добре да бъде приет след широка 

дискусия със заинтересованите страни. 

 

Източник: Burgasnews 

 

Заглавие: В Приморско вече събират отпадъците разделно 

 

Общинската администрация в Приморско призовава гражданите да се съобразят с 

изискването за разделно събиране на отпадъци, като използват специално 

поставените за целта контейнери 

 

Линк: https://www.burgasnews.com/2018/07/03/в-приморско-вече-събират-

отпадъците-р/ 

 

 
 

Текст: В община Приморско е въведена двукомпонентна система за разделно 

събиране на отпадъци. В контейнерите със зелени капаци се изхвърля стъкло. 

Контейнерите със синьо-жълти капаци са с едно отделение и са предназначени за 

смесени отпадъци от хартия, пластмаса и метал. Предназначението на всички 

контейнери е обозначено със специални стикери. 

 

До контейнерите за разделно събиране на отпадъци са поставени и контейнери за 

смесен битов отпадък. 

Това разяснение дава общинската администрация във връзка с публикация във 

Фейсбук страницата на Община Приморско относно разделното събиране на 

отпадъци. 

 

Двукомпонентната система за разделно събиране на отпадъци в общината е 

въведена на основание на наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки след 

съгласуване с РИОСВ – Бургас. С решение от РИОСВ-Бургас Община Приморско и 

Общинско предприятие „Чистота и озеленяване” има право да извършва дейности с 

отпадъци (събиране, транспортиране, сепарация и др.). 

 

Общинската администрация в Приморско призовава гражданите да се съобразят с 

изискването за разделно събиране на отпадъци, като използват специално 

поставените за целта контейнери. 

 

По въпроси, възникнали във връзка с дейностите, които Общината осъществява или 

контролира, гражданите могат да се обръщат към съответните специалисти. 

 

Източник: Дарик 

 

Заглавие: Община Дупница търси фирма за сметосъбиране и сметоизвозване 

 

https://www.burgasnews.com/2018/07/03/в-приморско-вече-събират-отпадъците-р/
https://www.burgasnews.com/2018/07/03/в-приморско-вече-събират-отпадъците-р/
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Линк: https://dariknews.bg/regioni/kiustendil/obshtina-dupnica-tyrsi-firma-za-

smetosybirane-i-smetoizvozvane-2107665 

 

 
 

Текст: Договора на фирмата, която сега извършва сметосъбирането и 

сметоизвозването в община Дупница беше за една година и изтича, което наложи 

обявяването на нова процедура по избор на фирма.  

 

Този път договора ще бъде за две години. Това означава, че общината се отказва 

изцяло от намерението си сама да организира дейностите по събиране и извозване 

на отпадъци, каквато идея съществуваше преди повече от година, заедно с 

намерението и сама да се справя със зимното поддържане. Сега община Дупница 

ще търси нова фирма, която в следващите две години да чисти града и селата. 

 

Заложената сума е 2 420 000 лв., за двете години, при 820 000 лв. заложени миналата 

година за една година. Увеличението най-вероятно се дължи на увеличението за 

транспортни разходи. Както е известно от 1 януари старото сметище е затворено, а 

отпадъците се извозват до столицата. От там друга фирма ги транспортира до други 

две площадки. 

 

Освен да събира битовите отпадъци фирмата, която ще спечели обществената 

поръчка трябва да събира и транспортира едрогабаритните отпадъци, строителните 

и растителните такива, да почиства уличните кошчета, както и да извършва машинно 

метене и миене на територии за обществено ползване. 

 

За събирането на битови отпадъци, новият изпълнител по договора на обществената 

поръчка е длъжен да достави и разположи за своя сметка, в срок до 10 работни дни 

от сключване на договора за обществена поръчка, минимум следните съдове за 

смет: 

   

1500 броя метални съдове с обем 1.1 куб. м. и 1200 броя метални съдове с обем 0.11 

куб. м. За събирането на ЕГО, строителни и растителни отпадъци, Изпълнителят по 

договора на обществената поръчка е длъжен да достави на разположение в 

материално-техническата си база общо 10 бр. метални съдове за отпадъци с обем 4 

куб.м. Фирмата трябва да разполага и с 10 специализирани автомобила, като 2 от тях 

да са предназначени за извозване на боклука до кв. "Филиповци", трябва да разполага 

и с техника за миене на улиците, машинно метен и миене на съдовете за смет. 

 

На старото сметище с разрешение на РИОСВ има гондола, в която се претоварва 

боклука и от там вече се извозва до столицата. Колко са кандидатите да извършват 

почистването на общината ще стане ясно на 10 август. 

 

Източник: Trafficnews 

https://dariknews.bg/regioni/kiustendil/obshtina-dupnica-tyrsi-firma-za-smetosybirane-i-smetoizvozvane-2107665
https://dariknews.bg/regioni/kiustendil/obshtina-dupnica-tyrsi-firma-za-smetosybirane-i-smetoizvozvane-2107665


 

WWW.BAR-BG.ORG I 5 

 

Заглавие: Мизерия на паркинг в Кючука! Контейнерите празни, а пред комплекса – 

сметище СНИМКИ 

 

Започва проверка кой е виновен за натрупаната камара боклуци 

 

Линк: https://trafficnews.bg/plovdiv-gradat/mizeriia-prez-oazisa-kyuchuka-konteinerite-

prazni-a-pred-108892/ 

 

 
 

Текст: Импровизирано сметище се образува на паркинг в квартал Кючук Париж.  

Повече от 10 дни пред комплекс Оазис 3 и 6  обстановката е меко казано мизерна.  

Купища боклук са се натрупали пред паркинга на метри от входовете.  Парадоксът в 

случая е, че в същото време контейнерите за боклук, който се намират на не повече 

от 30 метра от въпросното място стоят празни. 

 

Поставени са седем контейнера, два от които за разделно събиране на отпадъците. 

Боклукът се извозва редовно, но явно за голяма част от хората разстоянието е твърде 

голямо и решават да си го спестят като просто си изсипят боклуците  на паркинга. Из 

сметището се виждат и много строителни отпадъци от  довършителни дейности. Това 

обаче в никакъв случай не е оправдание за жителите на комплекса да натрупват още 

и още боклук. Сред отпадъците се виждат кутии от телевизори, гуми и дори старо 

одеяло. 

 

Свързахме се с директора на ОП „Чистота” Иван Стоянов, който отиде лично до 

комплекса, за да направи проверка. 

„Ние не можем да почистим въпросното сметище, тъй като фадромите и 

самосвалите не могат да стигнат до там, заради скобите на паркинга. Това е 

отговорност на този, който е организирал сметището. Още днес ще назначим 

проверка от инспектори на „Чистота” и служители на районната администрация, за 

да се провери кой е виновникът и да му се наложи акт”, заяви Иван Стоянов. 

Той добави, че докато е бил на място е видял семейство, което си изхвърля боклука на 

сметището, вместо да отиде до контейнерите. 

 

По-късно днес стана ясно, че теренът е частен и контейнерът за строителни отпадъци 

е сложен там от "БГ Домоуправител". Съставени са два акта на фирмата, като те са 

се ангажирли още утре сметището да бъде разчистено. 

 

Mодерните гета на ПловдивЖилищни мастодонти, населени от хиляди хора, съседи 

които не се познават, апатични към проблемите на останалите. Припомняме ви, че в 

началото на годината жители на „Оазис” разпространиха отворено писмо, в което 

обвиниха градските власти, че ги третират като втора ръка хора заради проблемите 

им с боклука и паркирането. Към днешна дата контейнерите са двойно на брой, но 

проблем очевидно все още има… 

 

https://trafficnews.bg/plovdiv-gradat/mizeriia-prez-oazisa-kyuchuka-konteinerite-prazni-a-pred-108892/
https://trafficnews.bg/plovdiv-gradat/mizeriia-prez-oazisa-kyuchuka-konteinerite-prazni-a-pred-108892/
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Източник: Blunews 

Заглавие: Разкриха престъпна група за кражба на метали в Мездра 

Линк: https://www.bulnews.bg/article/327456 

 

 
Текст: Престъпно дуо, крало метали е било заловено от полицията в Мездра, 

съобщиха от областната дирекция на МВР. 

След придобита оперативна информация полицаите установили, че от началото на 

2018 година неизвестни са извършили кражби и продължават да крадат черни и цветни 

метали и ел. проводници от нефункциониращото предприятие в града. 

След като провели разследване и проверили множество части адреси и пунктове за 

изкупуване на метали, полицейските служители са намерили част от откраднатото. 

Установено е, че съпричастни към извършените кражби са 5 криминално проявени 

лица от село Крета и от Мездра. Работата по случая продължава. 

 

https://www.bulnews.bg/article/327456

