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Източник: МОСВ 
 

Заглавие:  България и Северна Македония приключиха успешно проект за 

обмяна на опит в областта на околната среда 

 

Линк:  https://www.moew.government.bg/bg/bulgariya-i-severna-makedoniya-

priklyuchiha-uspeshno-proekt-za-obmyana-na-opit-v-oblastta-na-okolnata-sreda/ 

 

 
 

Текст:  Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова и 

министърът на околната среда и пространственото планиране на Република 

Северна Македония Насер Нуредини отбелязаха успешното приключване на 

проекта за обмяна на опит в предприсъединителния процес към ЕС на среща, 

проведена днес в Скопие. 

 

Проектът „Укрепване на институционалния и административен капацитет за 

водене на преговори по Глава 27 „Околна среда“ на Министерството на 

околната среда и пространственото планиране на РСМ и регионалните му 

структури в процеса по присъединяване към ЕС“ е финансиран по линия на 

програмата „Международно сътрудничество за развитие” на МВнР и е изпълнен 

https://www.moew.government.bg/bg/bulgariya-i-severna-makedoniya-priklyuchiha-uspeshno-proekt-za-obmyana-na-opit-v-oblastta-na-okolnata-sreda/
https://www.moew.government.bg/bg/bulgariya-i-severna-makedoniya-priklyuchiha-uspeshno-proekt-za-obmyana-na-opit-v-oblastta-na-okolnata-sreda/


в периода юли-септември 2022 г. Реализирането му способства за постигане на 

целите на ЕС в района на Западните Балкани в краткосрочен и дългосрочен план. 

 

Като отправи благодарност за оказаното гостоприемство и за активната роля на 

македонската страна за успеха на двустранното сътрудничество, министър 

Росица Карамфилова сподели високата си оценка за работата на екипите от 

15 експерти от МОСВ и 53-ма експерти от МОСПП на РСМ, включени в 

изпълнението на шестте тематични модула на проекта – в областта на 

биоразнообразието, водите, оценката на въздействието върху околната среда, 

отпадъците, изменението на климата и качеството на атмосферния въздух. 

 

В отговор министър Насер Нуредини изказа благодарност за съдействието, 

оказано от българската страна в подкрепа на процеса на присъединяване на 

Република Северна Македония към ЕС в областта на околната среда. Той 

потвърди значителния интерес, проявен от участниците от РСМ, особено в 

областта на опазването на природата и биоразнообразието, което предизвика 

провеждането на втори, извънреден кръг от дискусии, състояли се в Банско и 

фокусирани върху прилагането на конвенцията CITES, законодателството за 

зоологическите градини и справянето с инвазивните видове. 

 

„Отчетените резултати показват значителния потенциал на съвместната работа 

на нашите министерства. Можем да ги използваме като основа за последващ 

проект, фокусиран върху практическото прилагане на правната рамка на ЕС“, 

коментира министър Карамфилова. 

 

Приемайки предложението, министър Нуредини изказа убеждение, че то ще 

допринесе двете страни да продължат да полагат последователни усилия за 

постигане на устойчивост на резултатите и справяне със съществуващите 

предизвикателства. 

 

По време на срещата двамата министри споделиха и високата си оценка за 

постиженията в рамките на съвместната работна група за европейско 

сътрудничество – зелен преход и цифрова трансформация и върховенство на 

закона. 

 

Срещата завърши с обединяване около идеята за бъдеща декларация за 

сътрудничество и изпълнение на съвместни проекти. Двамата министри 

потвърдиха единодушно, че този акт ще укрепи капацитета за съвместна работа. 

 

Министърът на околната среда и пространственото планиране на Република 

Северна Македония Насер Нуредини прие поканата на министър Росица 

Карамфилова за провеждане на предстояща двустранна среща в Банско в 

средата на декември тази година. 

 

„Вярвам, че нашите бъдещи съвместни дейности ще допринесат за ефективно 

прилагане на високи екологични стандарти и осигуряване на здравословна 

околна среда, както и ще гарантират просперитета и консолидирането на 

европейската перспектива в нашия регион“, каза в заключение министър Росица 

Карамфилова. 

 

В рамките на срещата беше обсъдена кандидатурата на България да 

домакинства 29-тата Конференция на страните по Конвенцията за изменение на 

климата. 

 



Коментирани бяха и бъдещи проекти за сътрудничество по трансгранични 

въпроси. 

 

Източник: Дневник 

 

Заглавие: Екоинспекцията във Велико Търново отложи решението за завода на 

Румен Гайтански 

 

Линк:https://www.dnevnik.bg/zelen/2022/11/22/4418864_ekoinspekciiata_vuv_veliko

_turnovo_otloji_reshenieto/?ref=rss 
 

 
 

Текст: Заседанието на експертния екологичен съвет към районната 

екоинспекция (РИОСВ) във Велико Търново, на което трябваше да се реши дали 

да се даде зелена светлина на бизнесмена Румен Гайтански-Вълка да строи 

мегазавод за изгаряне на отпадъци в землището на с. Върбовка, е отложено. То 

трябваше да се проведе на 24 ноември, а според информация на "Капитал" 

съотношението на силите в съвета е било такова, че е имало голям шанс да не 

бъде одобрено инвестиционното намерение. Това би дало аргумент на 

директора, който след това взема решението, да не позволи строежа. 

 

Заседанието е отменено седмица след като е насрочено, след привикване на 

директора в екоминистерството в понеделник. От съобщението на страницата 

на регионалната екоинспекция, което беше пуснато в понеделник вечерта, 

няколко часа след края на работния ден, се посочва, че мотивът за отлагането е 

"необходимост от отстраняване на процедурен пропуск". А на следващия ден - 

във вторник, беше уточнен какъв е този пропуск - след първото заседание на 

съвета, проведено в края на януари, в РИОСВ - Велико Търново, са постъпили 

много допълнителни становища от различни ведомства и възражения от 

засегнати граждани, в които се посочва, че информацията в доклада по 

оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС) за инвестиционното 

намерение на "Петрургия", е непълна и недостатъчна. 

 

"Те не са предоставени на инвеститора за коригиране и допълване на доклада", 

се казва в съобщението на регионалната екоинспекция. Това означава, че 

заседанието се отлага за неопределено време, докато инвеститорът се 

запознае с възраженията и евентуално отстрани пропуските. Според 

екоактивист, с когото "Дневник" разговаря, това е в противоречие на закона, 

защото в него не се предвижда възможност инвеститорът да си коригира 

доклада по ОВОС. 

 

Това трябваше да е вторият експертен съвет по темата, свикан от РИОСВ. Първият 

беше през февруари. Тогава мнозинството гласува за проекта на фирмата на 

Гайтански - "Петрургия", но новоназначеният директор на екоинспекцията - инж. 

Мая Радева, върна процедурата в начална фаза заради възраженията на част от 

членовете на съвета. 

 

Експертният съвет се състои от поне 17 души, като за вземане на решение са 

достатъчни половината от гласовете. В състава му влизат служителите на 

https://www.dnevnik.bg/zelen/2022/11/22/4418864_ekoinspekciiata_vuv_veliko_turnovo_otloji_reshenieto/?ref=rss
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дирекции плюс допълнителен състав, който в момента се състои от 12 

представители институции - басейновата дирекция, кметове, регионалният 

историческия музей, областната дирекция по земеделие, ВиК Йовковци, 

гражданските организации "За Земята" и "Балканка" и други. След експертния 

съвет в 7-дневен срок трябва да се произнесе директорът на РИОСВ. Неговото 

решение може да се обжалва пред екоминистъра и пред административния 

съд. 

 

Отлагането на разглеждането на доклада по ОВОС, който трябваше да одобри 

или да спре намерението на Гайтански да строи завод за каменна вата и 

инсталация за изгаряне на отпадъци, дойде в момент, когато жителите на 

община Павликени се готвеха за протест пред сградата на РИОСВ в четвъртък. По 

подобен начин те изразиха недоволството си и по време на първото заседание 

на експертния екологичен съвет в края на януари. 

 

 

Плановете на близкия до почетния председател на ДПС Ахмед Доган бизнесмен 

са да изгради инсинератор, който да изгаря 56 тона боклук на час, което е много 

повече от бъдещия инсинератор на "Топлофикация София", чийто капацитет е 

22.5 тона на час. 

 

Проектът първоначално беше обявен като завод за каменна вата на фирмата 

"Петрургия", чрез която Гайтански притежава 35-годишна концесия за добив на 

базалт до село Върбовка, получена през 2013 г. от кабинета на ГЕРБ. 

 

Зад скромното наименование се крие проект за изграждане на най-големия 

инсинератор в Европа, който трябва да изгаря по 1344 тона отпадъци на 

денонощие, или над 400 хил. тона на година. Инсталация с такива размери ще 

предизвика мащабно замърсяване на въздуха, почвата, водите и растенията в 

радиус от близо 50 км, предупредиха от гражданско сдружение "Ти решаваш", 

което събра над 20 000 подписа от местното население против проекта на 

"Петрургия". Отпадъците, които ще се отделят при изгарянето, ще поставят в риск 

здравето на жителите в цялата Великотърновска област, включително в областния 

град. 

 

Отделно от това 67 камиона ще трябва да возят по 20 т товар всеки ден, което ще 

произведе допълнително огромно количество вредни емисии и разбиване на 

пътищата. "Става дума за транспортирането на RDF, изгарянето на RDF, 

транспортиране на отпадъчни пепел и шлаки от процеса на изгаряне, 

транспортиране на готова продукция, замърсяване с диоксини, фурани и тежки 

метали", посочиха от "Ти решаваш". 

 

Източник: Dobrich.media 
 

Заглавие: От началото на годината са почистени над 200 нерегламентирани 

замърсявания 

 

Линк: https://dobrich.media/%D0%BE%D1%82-

%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B0-

%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD/ 
 

https://dobrich.media/%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD/
https://dobrich.media/%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD/
https://dobrich.media/%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD/
https://dobrich.media/%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD/


 
 

Текст: Община Добрич почисти бившата клубна база на партия „Атака” по ул. 

Славянска” в Добрич, съобщават от кметството. От началото на годината са 

почистени допълнително над 200 нерегламентирани замърсявания, добавят 

оттам 

 

„Чистотата на Добрич, е тема, която винаги е на дневен ред. Ежедневно сме 

свидетели на недобросъвестни граждани, които не се съобразяват и замърсяват 

околната среда. От началото на годината са почистени допълнително над 200 

нерегламентирани замърсявания. Община Добрич осъществява контрол на 

сключения договор със сметопочистващата фирма и изисква качество и 

ефективност, които се постигат с постоянство и дисциплина. Процесът е взаимен 

защото без участието на гражданите почистването не може да даде добри 

резултати. Затова Община Добрич за пореден път отправя апел отпадъците да се 

изхвърлят на регламентирани  за това места. Те са оповестявани неведнъж и 

всеки заинтересован ги знае!Умоляваме гражданите, които са станали 

свидетели на нерегламентирано изхвърляне на отпадъците да сигнализират на 

зеления телефон в Община Добрич – 058/60 45 73 или на 112. 

 

Единствено и само от нас зависи каква ще бъде средата, в която живеем!Да 

бъдем отговорни и добри стопани на Добрич!” – се казва в апел на общината. ДТ 

В началото на август в жилищния комплекс. „Балик-Йовково – юг“ бе открита 

площадка за разделно събиране на отпадъци. Тя е на 4 декара площ и разполага 

с 19 контейнера. Работи всеки делничен ден от 9 до 18 часа и приема хартия, 

картон, стъкла, пластмаса и метални отпадъци от бита, непотребни дрехи и 

текстил, батерии и акумулатори, електрическо и електронно оборудване, 

лекарства, мебели и строителни отпадъци.   

 

Източник: Фокус 
 

Заглавие: В предградията на Атина гори депо за отпадъци, на жителите се 

препоръчва да останат на закрито 

 

Линк: https://www.focus-news.net/novini/mejdunarodni/V-predgradiyata-na-Atina-

gori-depo-za-otpaduci-na-zhitelite-se-preporuchva-da-ostanat-na-zakrito-1473434 
 

 
 

Текст: В Аспропиргос, едно от предградията на Атина, гори депо за отпадъци, 

съобщава електронното издание на гръцкия вестник Kathimerini. 

 

Местните власти препоръчаха на жителите да останат по домовете си и да 

затворят прозорците, тъй като районът е обвит в гъст дим. 

 

https://www.focus-news.net/novini/mejdunarodni/V-predgradiyata-na-Atina-gori-depo-za-otpaduci-na-zhitelite-se-preporuchva-da-ostanat-na-zakrito-1473434
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Според изявление на гръцката противопожарна служба на място работят 13 

автомобила и 30 пожарникари. 


