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Източник: МОСВ 

 
Заглавие: Министър Димов: Кръговата икономика е сред основните инструменти за 

намаляване на парниковите газове 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-krugovata-ikonomika-e-sred-

osnovnite-instrumenti-za-namalyavane-na-parnikovite-gazove/ 
 

 
 

Текст: Министър Димов взе участие в провеждащата се в Хелзинки Неформална 

среща на министрите по околна среда и климат на ЕС. Дискусиите са 

съсредоточени върху три особено актуални и взаимосвързани теми - изменение на 

климата, кръгова икономика и опазване на биологичното разнообразие. 

 

Акцентът на обсъжданията в рамките на първия ден от срещата бе поставен на 

въпросите, свързани с изменението на климата и запазването на биологичното 

разнообразие. В изказването си министър Димов подчерта важността на прилагането 

на практика на целите за изменението на климата. „Успехът на този процес е свързан 

с подкрепата на обществото и в този смисъл той трябва да отчита интересите на 

хората, както и да запази конкурентността на икономиката. Справедливият преход, 

създаването на достойни и качествени работни места, осигуряването на 

икономически растеж и запазване на конкурентоспособността са от ключово 

значение за преминаване към нисковъглеродно и устойчиво на климата развитие“, 

посочи министър Димов. 

 

По думите му постигането на климатична неутралност означава съществени промени 

във всички сфери на нашия живот. „България счита, че Кръговата икономика е един от 

основните инструменти за намаляване на емисиите на парниковите газове, който ще 

донесе едновременно както екологични, така и икономически и социални ползи. За 

нас е важно въвеждането на максимално обективни индикатори и развитие на 

Мониторинговата рамка за кръгова икономика. Още със Заключенията на Съвета от 

юни 2018 г. в рамките на Българското председателство призовахме Европейската 

комисия да продължи да работи по разширяване на индикаторите, с които се отчита 

напредъкът към кръгова икономика. Разглеждаме това като удачен и практически 

ориентиран подход за отчитане на резултатите и за поставяне на следващи 

приоритети в политиките и законодателството“, каза още министър Нено Димов. 

 

„Необходимо е да се наблегне на засилен диалог и тясно сътрудничество с 

индустрията и с научните среди и да се поставя по-голям акцент върху по-технически 

актове, например стандарти за качество, съществени изисквания към продуктите и 

други, които да стимулират пазара и да създават предпоставки за изграждане на 

доверие на производителите в рециклируемите суровини. Доверието в 

рециклирането трябва да бъде основна цел, тъй като когато чрез политиките на ЕС то 

бъде постигнато, индустрията ще генерира търсене, а оттам това ще развие пазара 

https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-krugovata-ikonomika-e-sred-osnovnite-instrumenti-za-namalyavane-na-parnikovite-gazove/
https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-krugovata-ikonomika-e-sred-osnovnite-instrumenti-za-namalyavane-na-parnikovite-gazove/
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и в ценово отношение и ще допринесе за конкурентоспособността на икономиките 

на Съюза“, подчерта министър Димов. 

 

Източник: БНТ 

 
Заглавие: България е сред страните, в които може да горят отпадъците на Рим 

 

Линк: https://news.bnt.bg/bg/a/blgariya-e-sred-stranite-v-koito-goryat-otpadtsite-na-rim 
 

 
 

Текст: Италианското правителство и общинската управа в Рим стигнаха до 

"широкобхватно" споразумение, което има за цел да реши нарастващия проблем с 

огромните количества боклуци по улиците на италианската столица. Отпадъците ще 

бъдат складирани и впоследствие пращани за горене в други европейски държави, 

сред които е и България. 

 

Споразумението предвижда създаването на сметищна зона, която ще се намира в 

окръг Сакса Рубра на 17 км на север от Рим. За половин година през тази зона ще 

преминат 300 тона отпадъци дневно, които впоследствие ще бъдат изпращани към 

пещи за горене на смет в страни като Швеция, Германия, Австрия, Португалия и 

България. 

 

Вирджиния Раджи - кмет на Рим: Министърът на околната среда, подкрепи това 

решението, което включва пращане на отпадъците в чужбина. Всички споделяме 

желанието да излезем от тази криза, която причини липса на други алтернативи. 

 

Същевременно, прокуратурата в Рим започна разследване във връзка с натрупването 

на боклука в столицата. Повод са множество оплаквания на местни жители и на 

неправителствени организации. Причината за ситуацията в италианската столица е 

спирането за поддръжка на две преработвателни инсталации.  

 

Купищата боклуци, оставени на улицата в продължение на седмици създават риск за 

здравето, особено през настоящото горещо лято. 

 

Източник: Дарик 

 

Заглавие: ПУДООС одобри проекта на Община Горна Оряховица за рекултивация на 

сметището 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/veliko-tyrnovo/pudoos-odobri-proekta-na-obshtina-

gorna-oriahovica-za-rekultivaciia-na-smetishteto-2176002 
 

https://news.bnt.bg/bg/a/blgariya-e-sred-stranite-v-koito-goryat-otpadtsite-na-rim
https://dariknews.bg/regioni/veliko-tyrnovo/pudoos-odobri-proekta-na-obshtina-gorna-oriahovica-za-rekultivaciia-na-smetishteto-2176002
https://dariknews.bg/regioni/veliko-tyrnovo/pudoos-odobri-proekta-na-obshtina-gorna-oriahovica-za-rekultivaciia-na-smetishteto-2176002
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Текст: Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 

(ПУДООС) одобри проекта на Община Горна Оряховица за рекултивация на 

общинското депо за битови отпадъци, което се намира в местността „Бабенец“. 

Сметището беше закрито през септември 2016 г. и от тогава битовите отпадъци се 

извозват в Регионалното депо в Шереметя. 

 

Сега ПУДООС отпуска близо 4,2 млн. лв. за техническа рекултивация на общинското 

сметище. Тя включва изкопни дейности на стари отпадъци, предепониране, 

изграждане на газоотвеждаща система с 6 газови кладенеца, полагане на 

бентонитова геомембрана за хидроизолация, изграждане на канавки за 

повърхностно отводняване, доставка и полагане на хумусни земни маси. 

 

След техническата, ще се направи и биологична рекултивация, която ще е изцяло за 

сметка на Общината. Сумата възлиза на 106 хил. лв., а средствата са от натрупаните 

през годините отчисления, които Общината плаща към РИОСВ-Велико Търново по чл. 

60 от Закона за управление на отпадъците. 

 

Самата биологична рекултивация ще се извърши в продължение на три години и 

включва доставяне на тревни смески, подготовка на почвата - култивиране, брануване 

и подравняване, поливане и косене на тревата. 

 

В момента се изготвя документацията за избор на изпълнител на посочените дейности, 

която също трябва да бъде одобрена от ПУДООС, а след това предстои обявяването 

на обществената поръчка 

 

Източник: БТА 

 
Заглавие: Община Тервел възнамерява да отдаде под наем пункт за управление на 

животински отпадъци 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2042801 
 

 
 

Текст: Община Тервел възнамерява да отдаде под наем пункта за управление на 

животински отпадъци, който бе изграден с инвестиция от 1 793 000 лева по Програмата 

за развитие на селските райони. Общинският съвет ще реши на предстоящото си 

заседание дали да бъде обявен публичен конкурс за обекта за срок от пет години. Към 

пункта вече има заявено инвестиционно намерение.  

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2042801
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Петгодишният мониторинг по проекта е изтекъл, а при отсъствието на епизоотични 

рискове в региона разходите за поддръжката на пункта надхвърлят обществените 

ползи, посочват от кметската управа. 

 

Пунктът, който е изграден в бизнес зоната на Тервел, разполага с хладилни камери, 

складове, сепаратор, с административни и помощни помещения и други. Има и 

локална пречиствателна станция за отпадни води. 

Общината ще изиска от бъдещия наемател да разкрие поне пет нови работни места, 

да осигури охрана и поддръжка на съоръженията. 

 

Източник: Дарик 

 
Заглавие: РИОСВ-Стара Загора извършва проверка в град Гълъбово 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/stara-zagora/riosv-stara-zagora-izvyrshva-proverka-v-

grad-gylybovo-2175995 
 

 
 

Текст: След множество сигнали за силно запрашаване в Гълъбово, изказани в 

социалните мрежи от притеснени жители на града и региона, РИОСВ-Стара Загора 

проверява депото за неопасни производствени отпадъци на „Брикел“ ЕАД, град 

Гълъбово. 

 

Инвеститорът в цеха за олово е оттеглил намеренията си пред РИОСВ 

 

 Тази сутрин са постъпили сигнали и в екоинспекцията за запрашаване на въздуха в 

град Гълъбово от „Брикел” ЕАД. 

 

Данните от пункта за контрол на качеството на въздуха, който е в централната част на 

града, не показват превишения на средночасовите норми по контролираните 

показатели от 19 часа снощи до обедните часове на днес. 

 

Източник: Stolica.bg 

 
Заглавие: В "Искър" и "Панчарево" с мобилни пунктове за опасни отпадъци на 12 юли 

 

Линк: https://stolica.bg/oshte/v-iskar-i-pancharevo-s-mobilni-punktove-za-opasni-

otpadatsi-na-12-yuli 
 

 

https://dariknews.bg/regioni/stara-zagora/riosv-stara-zagora-izvyrshva-proverka-v-grad-gylybovo-2175995
https://dariknews.bg/regioni/stara-zagora/riosv-stara-zagora-izvyrshva-proverka-v-grad-gylybovo-2175995
https://stolica.bg/oshte/v-iskar-i-pancharevo-s-mobilni-punktove-za-opasni-otpadatsi-na-12-yuli
https://stolica.bg/oshte/v-iskar-i-pancharevo-s-mobilni-punktove-za-opasni-otpadatsi-na-12-yuli
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Текст: Мобилни пунктове, в които хората ще могат да изхвърлят опасни отпадъци, ще 

има на 12 юли, петък в районите "Искър" и "Панчарево", съобщават от Столичен 

инспекторат. От 8.30 до 11.30 часа пунктът ще бъде в район „Искър" – на бул. „Кръстю 

Пастухов" № 18, пред районната администрация. След това от 12.30 до 15.30 часа ще 

има мобилен пункт в с. Панчарево на ул. „Самоковско шосе" № 230, пред районна 

администрация „Панчарево". 

 

Ето и какво ще могат да предадат хората:  

Живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни) 

Лакове и бояджийски материали 

Домакински препарати и химикали 

Мастила и замърсени опаковки 

Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност). 

Източник: НовЖивот 

 
Заглавие: Хванаха трима с близо 2 тона черни и цветни метали край Ивайловград  

 

Пловдивчаните са заловени в местността „Пенсионерската чешма“ 

 

Линк:http://www.novjivot.info/2019/07/08/%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%

85%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D1%81-

%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE-2-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-

%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D1%86%D0%B2%D0%B5/ 
 

 

Текст: Трима пловдивчани са хванати с черни и цветни метали, съобщават от 

полицията в Хасково. 

 

Те са на възраст 29, 36 и 39 години и са спрени за проверка в местността 

„Пенсионерската чешма“ край Ивайловград. Автопатрулът ги е проверил с товарната 

им кола Форд, където полицаите открили 1 900 кг метали. 

 

Пловдивчаните заявили, че ги закупили от непознат мъж от Ивайловград. Металите са 

предадени с протокол. 

 

Източник: Дарик 

 
Заглавие: Заловиха криминално порявен да краде метал от двор в Габрово 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/zaloviha-kriminalno-poriaven-da-krade-

metal-ot-dvor-v-gabrovo-2176214 

http://www.novjivot.info/2019/07/08/%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE-2-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D1%86%D0%B2%D0%B5/
http://www.novjivot.info/2019/07/08/%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE-2-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D1%86%D0%B2%D0%B5/
http://www.novjivot.info/2019/07/08/%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE-2-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D1%86%D0%B2%D0%B5/
http://www.novjivot.info/2019/07/08/%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE-2-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D1%86%D0%B2%D0%B5/
https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/zaloviha-kriminalno-poriaven-da-krade-metal-ot-dvor-v-gabrovo-2176214
https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/zaloviha-kriminalno-poriaven-da-krade-metal-ot-dvor-v-gabrovo-2176214
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Текст: Около 14:00 часа вчера, в дежурната част на ОДМВР – Габрово е получен сигнал 

за извършвана в момента кражба на метални детайли от двор на улица „Баждар“ в 

града. 

 

В резултат на предприетите незабавните действия, автопатрулни екипи и 

криминалисти от районното управление са установили на място извършителя на 

кражбата, 30-годишен криминално проявен местен жител. 

 

Мъжът е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. Образувано е бързо 

производство, разследването, по което се провежда под надзора на Районна 

прокуратура Габрово. 


