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Източник: МОСВ 

 

Заглавие:  137 тона пластмасови и метални отпадъци задържаха на ГКПП Капитан 

Андреево 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/137-tona-plastmasovi-i-metalni-

otpaduci-zadurjaha-na-gkpp-kapitan-andreevo/ 

 

 
 

Текст: Шест тира с турска регистрация, превозващи 137 тона отпадъци от 

пластмаса и метал, представляващи листове от пластмаса, едностранно 

ламинирани с алуминиево фолио и изрезки от същия материал, са задържали 

митническите служители в района на ГКПП Капитан Андреево. 

 

При извършената проверка, съвместно с експерти от РИОСВ Хасково, не са били 

представени задължителните документи – договор между двете фирми и 

приложение VII към Регламент (ЕО) №1013/2006. Представена е само фактура, 

според която товарът е бил предназначен за пловдивска фирма („ДЕПА- 

ИМПОРТ- ЕКСПОРТ“ ООД - с. Марково, общ. Пловдив). Тежкотоварните 

https://www.moew.government.bg/bg/137-tona-plastmasovi-i-metalni-otpaduci-zadurjaha-na-gkpp-kapitan-andreevo/
https://www.moew.government.bg/bg/137-tona-plastmasovi-i-metalni-otpaduci-zadurjaha-na-gkpp-kapitan-andreevo/


автомобили са задържани на границата до представяне на задължителната 

документация за трансграничен превоз на отпадъци. 

 

Нарушението е разкрито благодарение на съдействието на служителите от 

Агенция „Митници“ и Гранична полиция. Министърът на околната среда и водите 

Емил Димитров пътува към ГКПП Капитан Андреево. 

 

Източник: МОСВ 

 

Заглавие: Започват масови проверки на дружества с разрешителни за дейности 

с отпадъци 

 

Линк:https://www.moew.government.bg/bg/zapochvat-masovi-proverki-na-

drujestva-s-razreshitelni-za-dejnosti-s-otpaduci/ 

 

 
 

Текст: По заповед на министъра на околната среда и водите Емил Димитров 

започват масови проверки на дружества, притежаващи разрешителни за 

дейности с отпадъци и комплексни разрешителни (КР), издадени по реда на 

Закона за опазване на околната среда. Проверките стартират в  областите 

Монтана и Пловдив. Те целят да установят спазват ли се условията по 

разрешителните документи или комплексни разрешителни, има ли на 

площадките въведени в експлоатация инсталации и съоръжения, как се 

управляват образуваните отпадъци от дейността и спазват ли се условията по 

издадените съгласия по нотификации за трансграничен превоз на отпадъци. 

 

Във връзка с разпореждане на Върховна административна прокуратура и 

заповед на министъра на околната среда и водите започват проверки и на ТЕЦ-

ове, като за всеки един от тях са определени конкретен обхват и параметри на 

проверката. Същевременно ще се проверят всички други основни оператори, 

осъществяващи дейности по енергийно оползотворяване на отпадъци, с цел 

предотвратяване замърсяване или увреждане на компоненти на околната 

среда. Проверките трябва да установят спазват ли се всички условия от 

документите по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците или Комплексни 

разрешителни.  Ще се установява фактическото състояние на дружествата, 

съответстват ли на условията в комплексното разрешително и на приложимото 

законодателство по околна среда, както и  монтирани ли са предвидените в 

разрешението оборудвания (пречиствателни съоръжения – филтри, автоматични 

системи за извършване на собствени непрекъснати измервания и други). 

 

С цел засилване на контрола министър Димитров внася утре в Министерския 

съвет промени в Устройствения правилник на МОСВ, с които се създава нова 

дирекция „Национален координационен център“, чрез който ще се набира,  

наблюдава и анализира необходимата информация, за осигуряване 

опазването на компонентите на околната среда, както и факторите, които 

замърсяват или увреждат околната среда. Центърът беше сформиран след 



встъпването в длъжност на министър Димитров като оперативна единица за 

подпомагане дейността на МОСВ. 

 

Чрез създаването на самостоятелно административно звено, със специфични 

функции по наблюдаване и събиране на информацията, ще се повиши 

координацията със специализираните административни звена, както и другите 

органи на власт, осъществяващи контролни правомощия съгласно екологичното 

законодателство. Чрез „Националния координационен център“ ще се даде 

възможност за превантивно обозначаване на евентуални проблеми и 

навременно вземане на аргументирани решения. Звеното ще работи в тясно 

сътрудничество с регионалните органи на власт, които осъществяват държавната 

политика в сферата на околната среда, в това число Регионални инспекции по 

околна среда и води, Басейнови дирекции и Дирекции на националните 

паркове. 

 

Източник: Bgonair.bg 

 
Заглавие: Всяка минута в океаните попада камион пластмасови отпадъци 

 
Той е най-големият източник на протеини, а повече от 3 милиарда души зависят 

от неговото биоразнообразие 

 

Линк: https://www.bgonair.bg/a/4-world/195539-edin-kamion-plastmasa-popadat-

vsyaka-minuta-v-okeanite 

 

 
 

Текст: Всяка минута в океана попадат около един камион пластмасови 

отпадъци. Не е изключено кризата с Ковид-19 да увеличи тези обеми, тъй като в 

седмиците на пандемията много хора са останали по домовете си и са 

консумирали повече продукти в пластмасови опаковки. На свой ред пък 

маските, шлемовете и опаковките от дезинфектанти също са отпадък, който 

замърсява океана, пише "24 часа".  

 

Океанът абсорбира около 30 % от въглеродния диоксид, произведен от хората. 

Освен че съдържа 97% от водата на планетата и е дом на над 200 000 

идентифицирани вида, океанът е най-големият източник на протеини, а повече от 

3 милиарда души зависят от неговото биоразнообразие. Пазарната стойност на 

морските и крайбрежните ресурси се оценява на 3 трилиона долара годишно 

или около 5 % от глобалния БВП като само в сферата на риболова са заети над 

200 милиона души. 

 

В Световния ден на океана, 8 юни, WWF напомня, че той е важен източник на 

ресурси за бързо нарастващото население на планетата, но в същото време е 

все по-засегнат от човешката дейност. 

 



"Трябва да сложим край на твърденията, че опазваме природата и се борим с 

климатичната криза докато игнорираме две трети от нашата планета. Здравият 

океан е от съществено значение за едно устойчиво бъдеще. Промяната трябва 

да започне като сложим край на свръхулова и осигурим ефективна защита на 

морските ресурси", каза д-р Саманта Бърджис, ръководител на практика 

"Морета и океани" в офиса на WWF за европейски политики. 

 

WWF констатира, че държавите в ЕС невинаги успяват да наложат ефективно 

разпоредбите за опазване на биоразнообразието, поддържане на здрави 

морски екосистеми и устойчив риболов.  

 

В тази връзка, в рамките на политическия форум на високо равнище на ООН, 

който ще се състои между 7 и 16 юли 2020, България ще представи доброволния 

си доклад за напредъка по изпълнение на целите за устойчиво развитие, който бе 

разработен с активното участие на заинтересованите страни през последната 

година. 

 

Източник: Chernomorie.bg 

 

Заглавие: Криминално проявени от Победа задигнали черни и цветни метали 

 

Линк: https://chernomorie-bg.com/post/kriminalno-proyaveni-ot-pobeda-zadignali-

cherni-i-cvetni-metali-1121 

 

 
 

Текст: Четирима криминално проявени мъже от бургаския квартал "Победа" 

задигнали черни и цветни метали, съобщиха от пресцентъра на Областна 

дирекция на МВР в морския град. Кражбата е извършена на 1-ви юни от склад, 

разположен в Корабо-ремонтния завод в квартал "Победа". В резултат на бързите 

действия на служителите от Първо районно управление са установени и 

задържани извършителите на деянието. Това са криминално проявени мъже от 

квартала на възраст от 19 до 37 години, които направили пълни самопризнания. 

Работата по случая продължава. 

Източник: Дарик 

 

Заглавие: Глобиха мъж с 300 лв. за изхвърлени строителни отпадъци в контейнер 

за смет в Русе  

 
Използването на съдове за битов отпадък не по предназначение се наказва с 

глоба в размер от 300 до 1000 лв. 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/ruse/globiha-myzh-s-300-lv.-za-izhvyrleni-stroitelni-

otpadyci-v-kontejner-za-smet-v-ruse-2228691 
 



 
 

Текст: Русенец е глобен с 300 лева за неправомерно изхвърляне на строителни 

материали в съдове за битови отпадъци, съобщиха от Общината. 

 

След ремонт 58-годишният мъж струпал тухли с мазилка в контейнер за битови 

отпадъци. Използването на съдове за битов отпадък не по предназначение се 

наказва с глоба в размер от 300 до 1000 лева. 

 

Нарушението е първо за мъжа, като по тази причина наложената му санкцията 

е в минимален размер. 

 


