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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА 

ОКОЛНА СРЕДА И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/doklad-za-ekologichna-ocenka-na-

nacionalna-strategiya-za-okolna-sreda-i-plan-za-dejstvie-kum-neya/ 
 

 
 

Текст: В изпълнение на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на 

околната среда и водите чрез дирекция „Координация по въпросите на ЕС и 

международно сътрудничество“ публикува Съобщение за провеждане на 

консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица по 

изготвения Доклад за екологична оценка на Национална стратегия за околна 

среда (НСОС) и План за действие към нея, вкл. приложенията към него. Осигурен 

е и достъп до проекта на НСОС и План за действие към нея. 

 

Източник: НОВА 

 

Заглавие: Какво е депозитна система за отпадъци 

https://www.moew.government.bg/bg/doklad-za-ekologichna-ocenka-na-nacionalna-strategiya-za-okolna-sreda-i-plan-za-dejstvie-kum-neya/
https://www.moew.government.bg/bg/doklad-za-ekologichna-ocenka-na-nacionalna-strategiya-za-okolna-sreda-i-plan-za-dejstvie-kum-neya/


Линк:https://nova.bg/news/view/2022/09/11/382409/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%

B2%D0%BE-%D0%B5-

%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0-

%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/ 
 

 
 

Текст: 12 страни в ЕС вече са я въвели 

 

Едва около една трета от битовите отпадъци у нас се рециклират, отчитат от 

екоминистерството. Така страната ни остава в дъното на европейските класации 

по преработка на боклука от домакинствата. 

 

Според експерти, едно от решенията на проблема е депозитна система за 

отпадъците, но срок за въвеждането й все още няма. 

 

Какво представлява тази система и как 12 страни от Европа вече я прилагат 

успешно – наш екип предава от латвийската столица Рига. 

 

Източник: Bulnews.bg 

 

Заглавие:  РИОСВ-Монтана прибира над 5 бона глоби от нелегални изкупвачи на 

метали 

 

Линк: https://www.bulnews.bg/article/427955 
 

 
 

Текст: Инспектори от РИОСВ-Монтана спипаха нелегални купувачи на метали, 

научи агенция BulNews. За това инспекцията ще прибере над 5 бона от 

нарушителите.  

 

Заловените са двама, за общо 4 нарушения. М. Й. от село Разград и Р.Е. от 

Вълчедръм са отнесли по две глоби от по 1400 лева за нерегламентирано 

изкупуване, съхранение и транспортиране на отпадъци от черни и цветни 

метали, без надлежно издадено разрешително за дейностите по ЗУО. Двамата 

мъже са получавали плащане в брой за предадените отпадъци с обща стойност 

на сделките над 100 лева за календарна година. Общата сума, която ще 

прибере екоинспекцията от глобите на двамата нарушители, е 5 600 лева.  

 

Освен издадените 4 наказателни постановления е съставен и един акт. Той е 

наложен на софийската фирма „Вида Метал Рисайклинг“ ООД за нарушение 

на наредбата за реда и образците, по който се предоставя информация за 

дейностите по отпадъци, както и реда за водене на публични регистри. 

Дружеството е извършило 6 трансгранични превози на отпадък за площадка във 

https://www.bulnews.bg/article/427955


Видин, без да уведоми за това отговорните органи, съгласно изискванията на 

наредбата. 

 

През изминалия месец август експертите на РИОСВ - Монтана са извършили 86 

проверки на 68 обекта. От тях 63 са били планови, а 23 - извънредни. Постъпилите 

суми за периода са 4 480 лева от еднократни и 327 лева от текущи санкции. 

 

Източник: БТА 

 

Заглавие:  Над 200 нови контейнери за отпадъци ще бъдат поставени в троянските 

села 

 

Линк: https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/325534-nad-200-novi-konteyneri-za-

otpadatsi-shte-badat-postaveni-v-troyanskite-sela 

 

 
 

Текст: Общинското предприятие „Комунални услуги“ в Троян закупи 210 нови 

контейнера за отпадъци, предназначени за селата в общината, съобщават от 

общинската администрация. От там посочиха, че целта е поетапно да се 

подменят амортизираните контейнери за отпадъци. 

 

Закупените контейнери са тип „бобър“ (1100 литра) и са предназначени за 

селата.  Миналата година предприятието реализира най-значимата си 

инвестиция за подобен тип дейност и закупи 448 съда за битови отпадъци, на 

обща стойност близо 150 хиляди лева, за да подмени контейнерите в града, през 

2022 г. приоритет са по-малките населени места. 

 

Новите 210 съда ще се поставят по съгласуван с кметовете и кметските 

наместници график. 

 

Община Троян и ОП „Комунални услуги“ апелират новите съоръжения да се 

използват по предназначение и след употреба да се затварят. От там напомнят 

на гражданите, че изхвърлянето на строителни отпадъци в и около контейнерите 

е забранено. 

 

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/325534-nad-200-novi-konteyneri-za-otpadatsi-shte-badat-postaveni-v-troyanskite-sela
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/325534-nad-200-novi-konteyneri-za-otpadatsi-shte-badat-postaveni-v-troyanskite-sela

