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Източник: Клуб „Z” 

 
Заглавие: След незаконния боклук от Италия: въвежда се контрол 

 

Вносителите на "зелени" отпадъци ще уведомяват предварително екоинспекциите 

за пратките 

 

Линк: https://clubz.bg/92343-sled_nezakonniq_bokluk_ot_italiq_vyvejda_se_kontrol 

 

 
 

Текст: Скандалът със заловените край Милано над 800 тона незаконни пластмасови 

отпадъци, предполагаемо предназначени за внос в България, показа, че у нас 

контролът е основно по документи. Или поне това призна от парламентарната 

трибуна малко преди коледната ваканция на депутатите министърът на околната 

среда и водите Нено Димов. 

 

Официална информация от властите в Италия българското правителство не е 

получило, заяви още Димов, в т.ч. дали тези 815 тона са били предназначени за 

България. Но пък в следствие от скандала воденото от него министерство явно все пак 

е решило да въведе форма на контрол при вноса на смет, като предлага изменения 

в наредбата за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите 

по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри - и по специално за т.нар. 

Зелен списък. 

 

Най-общо - екоминистерството сега предлага когато се извършва превоз и внос на 

смет, в т.ч. от "Зеления списък", изпращачите на отпадъка да информират за 

предстоящата пратка предварително съответната регионална инспекция по околната 

среда и водите (РИОСВ), на чиято територия ще пристигне сметта. Това са отпадъци, 

при чието оползотворяване рисковете за здравето и околната среда са минимални. 

Те се движат свободно в рамките на общността, но е възможно в тях да има и 

примеси. 

 

"По този начин РИОСВ ще имат по-големи възможности за осъществяване на 

превантивен контрол на вноса на отпадъци", посочват от МОСВ в мотивите към 

предложението си. 

  

Според регламента на този етап контролът е предварителен и по документи. Предмет 

на общите информационни изисквания по "Зеления списък" не подлежат на 

разрешителен режим от страна на МОСВ. Вносителите просто изпращат годишна 

декларация до министерството. Или с други думи - режимът е разхлабен, а 

нарушение какво точно се превозва може да бъде установено само при проверка на 

Главна дирекция" Гранична полиция", "Пътна полиция", длъжностни лица на 

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", Изпълнителна агенция 

"Железопътна администрация" и Изпълнителна агенция "Морска администрация". В 

https://clubz.bg/92343-sled_nezakonniq_bokluk_ot_italiq_vyvejda_se_kontrol
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случай на съмнение за класификацията на вида отпадък лицата, участващи в 

контролната проверка, трябва да уведомяват директора на съответната РИОСВ. 

 

С измененията се въвеждат и гранични стойности за съдържание на замърсители на 

отпадъците от "Зеления списък". Целта - недопускане на смесени и замърсени 

отпадъци да бъдат внасяни в страната чрез облекчения режим. Изпращачите ще 

удостоверяват, че в състава на транспортираните отпадъци съдържанието на други 

материали, примеси или замърсители не е повече от десет тегловни процента за 

конкретната пратка. Ако се установи, че тази "квота" е надвишена, то сметта ще се 

счита за незаконен превоз. 

 

Източник: Актуално 

 
Заглавие: Управлението на отпадъците в столицата - по старому, но с повече пари 

 

Линк: https://www.actualno.com/sofia/upravlenieto-na-otpadycite-v-stolicata-po-

staromu-no-s-poveche-pari-news_1419693.html 

 

 
 

Текст: "Повече пари за още от същото" - така лидерът на групата на "Демократична 

България" в Столичния общински съвет (СОС) Методи Лалов обобщи съдържанието на 

приетата от мнозинството в СОС план-сметка за чистотата за 2020 година. Той и 

колегите му от "Демократична България" категорично се противопоставиха на подхода 

и сметките на управляващите за управлението на отпадъците и чистота през идната 

година. "Непрекъснато се дават повече пари за миене на улици и поддържане на 

чистота, но реално ефект няма", подчертаха те. 

 

„От нас – 61 общински съветници, се иска да подкрепим изхарчването на 217 млн. 

лева с лошо сканиран доклад от 34 страници", възрази на управляващите и Борис 

Бонев от "Спаси София" и определи план– сметката като неуважение и към 

съветниците и към гражданите, защото, както поясни той,липсва анализ и не става 

ясно какво е свършено, какво не е свършено.  

 

"Искат се някакви пари за определени дейности, без аргументация какво ще се случи 

с тях", добави Бонев и като пример посочи графата "Проучване, проектиране, 

изграждане и закриване на депа", където "и за 2019, и 2020 са предвидени над 20 млн 

лева, но към 30 септември 2019 усвоените средства са под 30%" и поиска обяснение 

– защо. "Ако не могат да бъдат усвоени дадените средства, на какво основание се 

искат нови за 2020 г.", изрази недоумение Бонев. "За какво се иска изхарчване на 3.5 

млн. лв за почистване на уличните кошчета, – онези същите, които в по-голямата си 

част са счупени, нефункционални или може би за онези, които в продължение на 

месеци стояха опаковани с табелки – моля не използвайте по "Графа", "Солунка" и 

"Московска", продължи лидерът на "Спаси София". Калоян Паргов от левицата 

коментира, че за поредна година се затвърждава убеждението, че общината събира 

https://www.actualno.com/sofia/upravlenieto-na-otpadycite-v-stolicata-po-staromu-no-s-poveche-pari-news_1419693.html
https://www.actualno.com/sofia/upravlenieto-na-otpadycite-v-stolicata-po-staromu-no-s-poveche-pari-news_1419693.html
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повече пари от такса "смет", отколкото харчи. Той предложи генерална промяна в 

план-сметката за чистота чрез създаване на Общинско предприятие по чистота и 

посочи, че такива примери има в Мюнхен, Атина, Виена, Белград и много други 

градове. "За последните 5 години СО е събрала 123 милиона лева и ги е разходвала 

за дейности, които нямат нищо общо с чистотата на града, нарушавайки Закона за 

местни данъци и такси и въпреки категоричната позиция на Сметната палата", заяви 

заместник-председателят на групата на социалистите в СОС Иван Таков. Той 

предложи да бъде намалена такса битови отпадъци за граждани и за жилищни имоти 

на предприятия, но мнозинството го отхвърли. 

 

"Категорично не подкрепяме план сметката за чистотата. В периода от 2014-та до 2018 

година Столична община е събрала 123 милиона лева повече, отколкото е разходвала 

по дейностите за почистване на града. За 2019-та тази сума ще се увеличи с още 17-

18 милиона лева. Знаем, че по закон парите от такса битови отпадъци може да бъдат 

разходвани единствено и само за дейностите по чистота", посочи Таков. Позовавайки 

се на Сметната палата, той добави, че задълженията от такса битови отпадъци, които 

не се погасяват в годината, за която се дължат, не губят целевия си характер. "Това 

означава, че така наречените недобори не може да бъдат харчени за друго, освен за 

чистота. Единствено събраните лихви от тези недобори нямат целеви характер и може 

да се разходват по решение на СОС", подчерта Таков. Той е категоричен, че 

средствата, събрани от такса смет, които не са разходвани, трябва да бъдат заведени 

като преходен остатък за следващата година и подчерта, че такова е становището на 

Сметната палата. "За последните 5 години Столична община е събрала 123 милиона 

лева и ги е разходвала, а досега не сме видели преходен остатък в план сметките по 

чистотата", посочи още той и поиска обяснение какво се е случило с тези над 120 

милиона за последните 5 години, къде са отишли и защо не са изразходвани за 

дейности по чистотата на София. 

 

Източник: Инвестор 

 
Заглавие: Съд нареди на Община Бобов дол пак да разгледа искането за горене на 

отпадъци  

 

Решението на Административния съд в Кюстендил подлежи на обжалване пред 

Върховния административен съд 

 

Линк: https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/syd-naredi-na-obshtina-bobov-

dol-pak-da-razgleda-iskaneto-za-gorene-na-otpadyci-295775/ 
 

 
 

Текст: Административният съд в Кюстендил е върнал на Община Бобов дол за ново 

произнасяне искането на фирма "Хийт енерджи" за изработване на комплексен 

проект за инвестиционна инициатива, свързана с изграждането на площадка за 

съхранение и третиране на отпадъци и за производство на бетон и бетонови изделия 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/syd-naredi-na-obshtina-bobov-dol-pak-da-razgleda-iskaneto-za-gorene-na-otpadyci-295775/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/syd-naredi-na-obshtina-bobov-dol-pak-da-razgleda-iskaneto-za-gorene-na-otpadyci-295775/
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в имот, който се намира до ж.п. гарата в село Големо село, община Бобов дол, 

съобщиха от съда. 

 

Теренът се намира в границите на ТЕЦ "Бобов дол", където и сега се съхраняват 

отпадъци, предназначени за изгаряне в топлоцентралата, предава БТА. 

 

Недоволни жители на Големо село и Мало село в община Бобов дол внесоха 

подписка в администрацията срещу инвестиционното намерение, а със своя заповед 

кметът Елза Величкова отказа да издаде разрешително във връзка със заявената 

инвестиция. 

 

С решението си съдът връща процедурата отново. 

 

Решението на Кюстендилския административен съд подлежи на обжалване пред 

Върховния административен съд. 

 

Източник: Фокус 

 
Заглавие: Община Видин почисти строителни отпадъци, натрупани при ремонта на 

сградата на Драматичния театър 

 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2019/12/31/2733907/obshtina-vidin-pochisti-

stroitelni-otpadatsi-natrupani-pri-remonta-na-sgradata-na-dramatichniya-teatar.html 

 

 
 

Текст: Община Видин почисти строителни отпадъци, натрупани при ремонта на 

сградата на Драматичния театър, съобщиха за Радио „Фокус“ – Видин от общината. 

В медиите и социалните мрежи са били публикувани снимки на натрупани 

строителни отпадъци в алеята зад сградата на Драматичния театър във Видин. От 

ръководството на Община Видин веднага са взели мерки за решаване на проблема. 

Отпадъците от ремонта са почистени и извозени със собствен ресурс в Регионалното 

депо за битови отпадъци. Ремонтните дейности на театралната сграда все още 

продължават. По договор задължение на фирмата-изпълнител е своевременно да 

почиства и да поддържа строителната площадка в изряден вид. Заради нарушението, 

Община Видин е съставила акт и е санкционирала фирмата. 

 

Източник: Dnews.bg 

Заглавие: Кражба на цветни метали 

Линк: https://dnews.bg/krazba-na-cvetni-metali.html 

 

http://www.focus-news.net/news/2019/12/31/2733907/obshtina-vidin-pochisti-stroitelni-otpadatsi-natrupani-pri-remonta-na-sgradata-na-dramatichniya-teatar.html
http://www.focus-news.net/news/2019/12/31/2733907/obshtina-vidin-pochisti-stroitelni-otpadatsi-natrupani-pri-remonta-na-sgradata-na-dramatichniya-teatar.html
https://dnews.bg/krazba-na-cvetni-metali.html
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Текст: В дните 24/30.12.2019 г. неизвестен извършител проникнал през незатворен 

прозорец в бивш леярен цех в гр. Лом и демонтирал елементи от електрическо табло 

в помещение за управление на пещта. 

 

Охраната открила откраднатите елементи в района на цеха, които били в чувал с 

общо тегло от около 50 кг, както и раница с инструменти. 

 

Нанесената щета е в процес на изясняване. 

 

Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група, извършен е оглед и 

е образувано досъдебно производство по чл. 195, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 18, ал. 1 от 

НК в РУ Лом. 


