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Източник: МОСВ 

 

Заглавие: Министър Димитров разпореди незабавна проверка по сигнал за 

нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в област Шумен 
 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimitrov-razporedi-

nezabavna-proverka-po-signal-za-nereglamentirano-izhvurlyane-na-otpaduci-v-

oblast-shumen/ 

 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Емил Димитров и директорът на 

РИОСВ - Шумен разпоредиха незабавна проверка по сигнал за  изхвърлени 

строителни отпадъци от общински камион в землището на с. Маломир, община 

Върбица. Сигналът е подаден в регионалната екоинспекция в късния следобед от 

служител на Държавното горско стопанство в гр. Върбица. 

 

На място бяха изпратени експерти от РИОСВ, които установиха, че на терена има 

нерегламентирано изхвърлени не само строителни отпадъци, а и големи 

количества битови отпадъци.  Работата по случая продължава, като в момента на 



мястото са експертите на РИОСВ, както и органите на реда и други отговорни 

институции. 

 

Министър Димитров коментира, че това е поредният установен случай на 

заобикаляне на закона, като отпадъци се изхвърлят на нерегламентирани места. 

Той е категоричен, че органите на МОСВ и неговите регионални структури ще 

бъдат безкомпромисни  при установяване на подобни деяния, увреждащи 

околната среда и застрашаващи здравето на българските граждани. 

 

Източник: МОСВ 

 
Заглавие: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 5 

април 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на 

инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/pleven/prokuraturata-se-zae-s-opasnite-

otpadyci-kraj-cherven-briag-rajonyt-e-otcepen-2231612 

 

 
 

Текст: Във връзка с официално уведомително писмо по Процедура за 

нарушение № 2019/2271 срещу България по Директива 2010/75 и по-конкретно с 

бележка 5 към т. II Правен анализ, относно неправилно транспониране на чл. 49 

от Директивата, е разработен проекта на Наредба за изменение и допълнение 

на  Наредба № 4 от 5 април 2013 г. за условията и изискванията за изграждането 

и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно 

изгаряне на отпадъци относно нормите за допустими емисии в отпадъчните води. 

Целта на промяната е отстраняване на несъответствието на разпоредбата на чл. 

52 от Наредба № 4 с чл. 49 от Директива 2010/75/ЕС. 

 

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на електронни 

адреси: k.georgieva@moew.government.bg и ggtoneva@moew.government.bg в 

срок до 26.07.2020 г. 

 

Източник: Нова 

 
Заглавие: Откраднаха паметника на Христо Ботев в Одеса 

 

Линк: https://nova.bg/news/view/2020/07/01/292529/откраднаха-паметника-на-

христо-ботев-в-одеса-видео/ 

 

 
 

https://nova.bg/news/view/2020/07/01/292529/откраднаха-паметника-на-христо-ботев-в-одеса-видео/
https://nova.bg/news/view/2020/07/01/292529/откраднаха-паметника-на-христо-ботев-в-одеса-видео/


Текст: По-късно той е бил открит на обект, в който приемат метал 

Откраднаха паметника на Христо Ботев в Одеса. Вчера в социалните мрежи се 

появи снимка, на която се вижда, че е изчезнал бюстът от паметника и е останал 

само постаментът. 

 

„Паметникът се намира в сравнително централна част на града. Първоначално 

си помислихме, че това е колаж и не подозирахме, че може да е извършен 

подобен варварски акт”, разказа Максим Димитров - представител на Конгреса 

на българите в Украйна. 
 

„По-късно от полицията съобщиха, че паметникът е намерен. Той е бил открит на 

обект, в който приемат метал”, каза още той. 

 

Временно управляващият генералното ни консулство Мирослав Енков е 

разговарял с началника на Приморския отдел на Националната полиция на 

Украйна в град Одеса Вячеслав Маковей. Според него бюстът на Христо Ботев 

се намира в полицията и е в добро състояние. 

 

Разследването до момента е показало, че бюстът е бил откраднат в нощта 

срещу 30 юни с цел предаване срещу пари в пункт за изкупуване на метали. 

Извършителят на престъплението се издирва. 

 

Началникът на Приморския отдел на полицията в Одеса е поел ангажимент да 

направи всичко в рамките на възможностите си за поправяне на паметника. 

Представители на българското национално малцинство в Украйна вече са 

изразили желание да съдействат за неговото възстановяване. 
 

Източник: 24Smolian.com 

 
Заглавие: Нерегламентиран превоз на метали в Пампорово 

 

Линк: http://www.24smolian.com/2020/07/blog-post_82.html 

 

 
 

Текст: Автомобил, превозващ нерегламентирано черни и цветни метали, е бил 

установен в Пампорово, съобщиха от полицията. Това е станало при 

специализирана операция за извършване на проверки за търговия без лиценз и 

нерегламентиран превоз на метали. 

 

При проверката се установява, че в автомобила се превозват неустановено 

количество промишлени стърготини и изрезки без необходимите документи за 

търговска дейност.  

 

Той е бил управляван от 58-годишен мъж от община Стамболийски. 

Местопроизшествието е посетено дежурна оперативна група при РУ-Чепеларе. 



Извършен е оглед и е образувано досъдебно производство. Работата по случая 

продължава. 


