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Източник: МОСВ 

 
Заглавие: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/proekt-na-postanovlenie-na-ministerskiya-

suvet-za-izmenenie-i-dopulnenie-na-naredbata-za-opakovki-i-otpaducite-ot-opakovki-

8415/ 

 

 
 

Текст: С проекта на ПМС се детайлизират нормативните изисквания, във връзка с реда 

за разделно събиране на отпадъци от опаковки (от пластмаса, хартия, картон, стъкло 

и др.), към ползвателите на търговски обекти, в частност на морските плажове при 

сключени концесионни договори и договори за наем. 

 

В случаите, когато плажовете не се възложени на концесия или отдадени под наем се 

предлага компетентните органи по Закона за устройството на Черноморското 

крайбрежие да предприемат мерки с оглед недопускане на замърсяване им с 

отпадъци от опаковки, както и на прилежащата им акватория, а при наличие на 

замърсяване да осигуряват почистването им. 

 

С цел подобряване ефективността на системите за разделно събиране на отпадъци 

от опаковки в населените места по Черноморието се предлага в курортните 

населени места броят на съдовете и честотата на обслужването им да бъде 

съобразен с обема на образуваните отпадъци от опаковки на територията и в близост 

до морските плажове. 

 

Очакваме писмени становища по проекта от заинтересованите лица на електронен 

адрес: waste@moew.government.bg. 

 

Крайна дата за получаване на становища по проекта – 10.04.2019 г. 

 

Източник: Inews.bg 

 
Заглавие: Три мобилни пункта за отпадъци организира Столична община за Часът на 

земята 

 

Линк: http://inews.bg/Три-мобилни-пункта-за-отпадъци-организира-Столична-

община-за-Часът-на-земята-_l.a_i.622722.html 

 

https://www.moew.government.bg/bg/proekt-na-postanovlenie-na-ministerskiya-suvet-za-izmenenie-i-dopulnenie-na-naredbata-za-opakovki-i-otpaducite-ot-opakovki-8415/
https://www.moew.government.bg/bg/proekt-na-postanovlenie-na-ministerskiya-suvet-za-izmenenie-i-dopulnenie-na-naredbata-za-opakovki-i-otpaducite-ot-opakovki-8415/
https://www.moew.government.bg/bg/proekt-na-postanovlenie-na-ministerskiya-suvet-za-izmenenie-i-dopulnenie-na-naredbata-za-opakovki-i-otpaducite-ot-opakovki-8415/
http://inews.bg/Три-мобилни-пункта-за-отпадъци-организира-Столична-община-за-Часът-на-земята-_l.a_i.622722.html
http://inews.bg/Три-мобилни-пункта-за-отпадъци-организира-Столична-община-за-Часът-на-земята-_l.a_i.622722.html
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Текст: И през тази година Столична община ще вземе активно участие в отбелязване 

на световната инициатива Часът на Земята, която ще се състои на 30 март 2019 г. 

Освен с традиционното изгасяне на осветлението на значими сгради в София за един 

час - между 20:30 и 21:30 часа, за целия ден в неделя ще бъдат разкрити временни 

мобилни пунктове за изземане на специфични отпадъци - старо електрическо и 

електронно оборудване, текстилни отпадъци и опасни отпадъци. Мобилните пунктове 

ще са разположени на паркинга на пл. Батенберг между 11:00 и 16:00 часа. 

 

За втора поредна година за Часът на Земята ще бъде разкрит Фермерски пазар с 

богато разнообразие от фермерски и занаятчийски храни на малки производители 

от различни краища на страната. Той ще бъде разположен в градинката срещу 

Народния театър и ще работи между 10:00 и 18:00 часа 

 

В допълнение към инициативите, Столична община ще освети зеления сигнал на 50 

пешеходни светофара в града във формата на сърце - отправяйки ясно послание за 

любов към природата и подсещайки гражданите да изгасят осветлението си вечерта, 

включвайки се в световната инициатива. 

 

Столичани и гостите на града са поканени и на традиционното гасене на светлини за 

Часа на Земята и съпътстващото го огнено шоу пред Народния театър Иван Вазов от 

20:30 часа. 

 

Източник: Марица 

 
Заглавие: Депото на КЦМ плаши Катуница  

 

Проблемът с миризмите се разраства всяка пролет при обилни дъждове 

 

Линк: https://www.marica.bg/depoto-na-kcm-plashi-katunica-Article-198397.html 

 

 
 

Текст: Още преди две години кметът на Катуница Красимир Юруков алармира, че 

над Катуница се носи остра миризма като от пестициди от депото на КЦМ. Той обясни, 

че проблемът се разраства при обилни валежи през есента и пролетта.  

 

Юруков припомни, че депото от години е един от екологичните проблеми на селото 

му. Всяка година пиша до различни институции - ОбС - Садово, РИОСВ, и напомням 

https://www.marica.bg/depoto-na-kcm-plashi-katunica-Article-198397.html
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за проблема. Пречи ни не толкова запрашеността, колкото неприятната миризма при 

обилни дъждове, подчерта тогава Юруков. 

 

Депото за промишлени и опасни отпадъци на КЦМ се намира на около 5 км от 

Катуница и на около 6 от Ягодово, близо до летище Крумово. Изграждането му започва 

през 2004 г. с основно предназначение екологично съобразно съхраняване на 

отпадъците, за които до този момент не е намерен друг метод за обезвреждане и 

рециклиране. Години наред на мястото в три котлована са се депонирали отпадъчни 

материали от производството на КЦМ. В първа и втора клетка са се складирали 

неопасни отпадъци, като шлаки от първи и втори етап на производство. Това е така 

нареченият клинкер - масата, която излиза като отпадък от преработката на цинковия 

концентрат.  

 

В третия котлован са се изсипвали опасни отпадъци както от външни фирми, така и от 

производствената дейност на КЦМ с цел тяхното обезвреждане. 

 

В нея се извисяват огромни могили, подобни на пресечени пясъчни пирамиди. На 

сметището има жива охрана, като обектът е ограден с телена ограда.  

 

От КЦМ обясняват, че депото им е образец. Те категорично отрекоха твърденията за 

усетени неприятни миризми от депото. Оттам обясниха, че багери изгребват от 

котлован 1 и извозват за отработване клинкера във фабриката „Елшица”. Клинкерът 

изобщо не мирише и не може да се получи такава миризма, описвана в сигнала, 

обясняват от КЦМ. 

 

Що се отнася до третата клетка, която е за опасни отпадъци, тя е под непрекъснато 

наблюдение, обясниха от предприятието.  

 

Имаме комплексно разрешително, спазваме всички условия в него 

и правим непрекъснат мониторинг, обясниха преди време от предприятието.  

На въпроса на „Марица” предвижда ли се затваряне или рекултивация на депото, от 

предприятието обясниха, че клинкерът се извозва целогодишно. Всеки ден по 3-4 

камиона с него поемат към „Елшица”. Идеята била той да не се струпва на депото и 

да не се превишава капацитетът му. От друга страна, тъй като има база за 

отработването му, се опитваме да извлечем всичко от него и да не го струпваме на 

депото, обясниха от КЦМ. 

 

От РИОСВ - Пловдив също твърдят, че няма констатирани нарушения. За инсталация 

„Депо за неопасни и опасни отпадъци“ операторът „КЦМ“ АД има издадено 

комплексно разрешително № 308-Н0/2008 г. от министъра на околната среда и водите 

с влязло в сила решение от 15.11.2008 г. От извършените през годините проверки не са 

констатирани нарушения. „КЦМ“ АД извършва собствен мониторинг на подземни 

води. 
 

Източник: Шум.бг 

 
Заглавие: Административен съд насрочи четири дела срещу общински наредби за 

управление на отпадъци 
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Линк: http://www.shum.bg/article/182664/ 
  

 
 

Текст: Административен съд – Шумен образува и насрочи административни дела, 

инициирани по протести на Окръжна прокуратура – Шумен срещу разпоредби от 

общински наредби за управление на отпадъците в общините Върбица, Нови пазар, 

Велики Преслав и Каолиново, съобщиха днес от ШАС. 

"В депозираните протести се излагат съображения за незаконосъобразност на 

текстовете от общинските наредби, регламентиращи, че дейностите по събиране и 

транспортиране на масово разпространени отпадъци следва да се извършват само 

от лица, притежаващи съответното разрешително /лицензия/ по Закона за 

управление на отпадъците /ЗУО/. Тази регулация се възприема за противоречаща на 

въведения със закона регистрационен /чл. 35, ал. 2, ал. 3 ал. 5/, а не лицензионен 

режим за осъществяването на дейностите по събиране и/или транспортиране на 

отпадъци", уточняват от ШАС. 

В протестите са обективирани и твърдения за нищожност на текстовете от наредбите, 

обособени в раздели „Административно-наказателни разпоредби“, поради 

противоречието им със Закона за управление на отпадъците /чл. 22 от закона/. 

Въвеждането им в подзаконовите нормативни актове се възприема за противоречащо 

на ЗУО, доколкото общинските съвети не са били овластени да приемат разпоредби 

от този вид. 

 

Четирите административни дела са насрочени за разглеждане в открити съдебни 

заседания на 22 април от 09.30 часа и на 7 май от 09.00 часа. 

 

Източник: Дарик 

 
Заглавие: Непълнолетни крадат желязо в Димитровград 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/haskovo/nepylnoletni-kradat-zheliazo-v-dimitrovgrad-

2156108 
 

 
 

Текст: Двама непълнолетни са установени за кражба в Димитровград. 

Момчетата на по 16 години откраднали от свои съграждани желязо и мобилен 

телефон. 

 

http://www.shum.bg/article/182664/
https://dariknews.bg/regioni/haskovo/nepylnoletni-kradat-zheliazo-v-dimitrovgrad-2156108
https://dariknews.bg/regioni/haskovo/nepylnoletni-kradat-zheliazo-v-dimitrovgrad-2156108
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Те са признали през разследващите деянията си.  Заподозреният в кражбата е 

посочил и лицето, на което продал откраднатия метал. 

 

Три кражби са заявени в Димитровград. Те са за откраднати очила от магазин 

в града, мобилен телефон от паркиран отключен лек автомобил и кражба на 

документи и яке от съблекалня на завод край града. 

 

Четвъртата кражба за денонощието е осъществена в Харманли. От 

незаключен Опел е задигнато портмоне с лични документи и 2 дебитни карти. 

   
 


