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Източник: dariknews.bg 
 
Заглавие: Община Плевен подписа договор за инженеринг на депото за отпадъци 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
На 30 май, кметът на Община Плевен проф. д-р Димитър Стойков и управителят на ДЗЗД "РСУП - 
2013" - гр. Пазарджик инж. Камен Василев подписаха договор за инженеринг на регионален 
център за управление на отпадъци в гр. Плевен . Стойността на договора е 17 721 421,67 лева. 
Поръчката обхваща проектиране и строителство на Първи етап - от 2013 до 2015г. и включва 
изграждане на сепарираща инсталация, инсталация за компостиране, център за предаване на 
опасни отпадъци, спомагателни сгради и съоръжения, електроинсталация, площадкова 
водопроводна и площадкова канализационна инсталации, водопровод с техническа вода за 
пожарогасене, напорна канализация за инфилтрат, вътрешни експлоатационни пътища, зелени 
площи, довеждаща техническа инфраструктура до площадката на Регионалния център за 
управление на отпадъците. 
Заданието на Община Плевен включва изготвяне на прединвестиционен проект за Регионален 
център за управление на отпадъци на шест от единадесетте общини в регион Плевен, а именно 
община Плевен, община Гулянци, община Долна Митрополия, община Долни Дъбник, община 
Искър и община Пордим. 
Регионалният център за управление на отпадъци, включващ ново регионално депо, инсталация 
за сепариране, инсталация за компостиране и център за предаване на опасни отпадъци - Регион 
Плевен ще бъде разположен на площ от 201,418 дка. 
 
Източник: dariknews.bg 
 
Заглавие: В Европа депата за отпадъци са на изчезване, у нас са на мода 
 
Линк:   
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1094670
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Текст:  
 
Според Хулио Гарсия Бургес, директор на Дирекция "Управление на отпадъци" на ЕК политиката 
на страната ни трябва да бъде насочена към създаването на икономически стимули в областта на 
отпадъците, като това ще доведе до частни инвестиции без финансова тежест върху публичните 
бюджети. Той призовава да се възползваме от отпадъците. Те не само не ни пречат, те се 
рециклират, създават работни места и ръст в икономиката. 
Това стана ясно по време на Международния форум и изложба за енергийна ефективност и 
възобновяема енергия, Интелигентни сгради, Управление на отпадъци и рециклиране и 
Асансьорни уредби, органазирани от Виа Експо в София. 
Над 65 висококвалифицирани лектори от цяла Европа дискутират различни аспекти на 
„горещите" теми. 
В изказването си Ян ван Дайк от Холандската асоциация на професионалистите в областта на 
опазването на околната среда подчерта, че центровете за рециклиране на домакински отпадъци 
играят все по-важна роля за разделното събиране на битови отпадъци не само в Холандия, а в 
цяла Западна Европа. 
Жулио Гарду от Асоциацията на инженерите по опазване на околната среда и планирането в 
Италия даде пример със Сардиния. През 2003 г. тя е на последно място като процент на 
разделно събиране - около 2% от всички отпадъци са се събирали разделно. В рамките на 1 
година тя постига ръст - до 4%. Шест години по-късно Сардиния достига 45% разделно събиране 
на отпадъци. Няколко са важните стъпки, довели до този рязък ръст. Постигнато е споразумение 
за спиране на стоки, чийто опаковки не могат да се преработват в Сардиния. Въведена е система 
за възнаграждаване и съответно на наказване като функция на процента разделно събиране на 
органични отпадъци, постигнат от всяка община. Публично финансиране на заводи за качествено 
компостиране и преобразуване на съществуващите заводи за био-стабилизация, както и за 
рециклиране на органичните отпадъци. Най-ефективна мярка се оказала системата за 
възнаграждения и наказания. Тя променила навиците на населението, защото водела до по-
високи или по-ниски такси. 
Атлантос и Крест груп представиха "PYROWASTE" - технологично откритие за рециклиране на 
битови и индустриални отпадъци. Напълно автоматизираното устройство е предназначено за 
използване в малки, средни и големи населени места, за екологично чисто депониране на 
твърди битови и промишлени органични отпадъци. За разлика от обичайните традиционни 
технологии за изгаряне, при третирането на отпадъци в PYROWASTE. Няма вредни емисии. 
Устройството може да се настрои за добив на синтетичен газ, електричество и топлина. 
Производството му ще стартира през септември. 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1093844
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Една от най-добре представените български фирми на изложението е Recycling Bulgaria. Тя е 
специализирана в разработване и доставка на технологии и цялостни решения в сферата на 
рециклирането. В сътрудничество с немския гигант Eggersmann Group, Recycling Bulgaria откриха 
завода за преработка на битови отпадъци край Варна. Инвестицията е около 50 милиона лева. 
Капацитетът на инсталацията е 50 тона на час. По изчисления на специалистите ежедневно Варна 
генерира между 300 и 390 тона боклук. Заводът може да поеме сметта не само на малките 
общини в региона, но и на по-голямата част от Североизточна България. На следващ етап ще 
бъде изградена инсталация, която ще позволи органичните отпадъци да се преработват в 
електрическа енергия. 
От Recycling Bulgaria съобщиха, че от началото на 2014 г. ще започне тестовото биологично 
обработване на отпадъци в нов завод за преработка на битови отпадъци край София /в Хан 
Богров/. До началото на октомври т.г. ще приключи строителната част и ще започнат „студените" 
тестове. 
Заводът е единственият проект за такъв модерен начин на третиране на отпадъците, който се 
реализира в България по европейската оперативна програма "Околна среда". Той ще бъде 
изпълнен от консорциума „Егерсман и Ко". Отличава се с най-висока степен на автоматизация. 
След преработка на зелените и хранителните отпадъци ще се получава компост за торене, както 
и електричество и топлоенергия от биогаз. Предвижда се инсталацията край София да обработва 
20 хил. т растителни и 24 хил. т хранителни отпадъци годишно и да се получават компост и 
биомаса за производството на 4.5 хиляди мегавата електроенергия годишно. 
Много посетители привлича щандът на „Hermes Solar". Това е компанията с най-високо 
технологичната производствена линия за български соларни панели. Стремежът й е да се 
превърне във водещ производител на PV панели в Европа и света. 
Сред много посещаваните щандове е и на „Умен дом". Прибирате се у дома и с едно натискане 
на копче на телефона си включвате отоплението, дърпате завесите, пускате любимата си музика, 
спирате алармата и стартирате фритюрника. Това предлага „Умен дом". Специалистите ни 
показват как с едно устройство могат да се контролират множество други електронни 
устройства. Или как домът ни става по-интелигентен. 
„Умен дом" е сред участниците в международната изложба „Интелигентни сгради /Smart 
Buidings/". Тази концепция придобива все по-голяма популярност и се асоциира с икономичност, 
здравословна среда, екологична ангажираност, комфорт и сигурност. "Интелигентни" са тези 
сгради, които отговарят в максимална степен на потребностите на обитателите си и на 
обществото и могат адекватно да реагират както на техните изисквания, така и на променящите 
се външни атмосферни условия. 
Другата голяма новост на тазгодишното изложение е първото специализирано изложение 
„Асансьори и ескалатори". „Благодарни сме на колегите от Виа Експо, че ни поканиха да 
участваме, тъй като по този начин клиентите могат да видят на място продуктите, които 
предлагаме и да установим нови бизнес отношения", коментира г-жа Татяна Кипрова, маркетинг 
специалист в компанията за асансьори и ескалатори "Лифтком". Именно ескалаторите на 
Лифтком превозват хилядите пътници в метрото в София. Техните асансьори и ескалатори се 
използват от клиентите на 90% от българските молове. „Не мога да кажа, че икономическата 
криза се е отразила на нашия сектор. Все пак от 2010 г. насам работим основно за външни 
пазари. Редица компании и частни жилища от Русия, Македония, Италия и Турция закупуват от 
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нас асансьори и движещи се пътеки. У нас няма отношение по тези въпроси. Дори един асансьор 
да е над 30-годишен и да е вече опасен за ползване, живущите не могат да се споразумеят да го 
сменят, тъй като не всички в кооперацията имат средства, а законът не ги задължава. Оттук 
произтичат и все по-зачестилите инциденти с хора в заседнали или пропаднали асансьори. На 
руския пазар, когото обслужваме, хората и фирмите са законово задължени да сменят 
асансьорите на всеки 25 години", коментира г-жа Кипрова. 
Изложбата - факти: 

 Обхваща темите: Енергийна ефективност, възобновяема енергия, управление на 
отпадъци и рециклиране, интелигентни сгради, асансьори и ескалатори. 

 148 директни изложители от Австрия, Белгия, България, Великобритания, Китай, Чехия, 
Дания, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Литва, Люксембург, Румъния, Русия, 
Словения, Испания, Швейцария и Турция. 

 За първи път се представят фирми от Литва и Люксембург. 
 Сред изненадите е Аржентина - един от най-големите производители на биодизел в 

света 
 Австрийски и Италиански павилиони 
 Унгарско национално участие. 
 47% от изложителите са компании от други държави. 
 В рамките на Save the Planet посетителите ще могат да се запознаят с: машини и 

съоръжения за рециклиране на метали, твърди битови и индустриални отпадъци, 
хартия, PVC материали; оборудване за производство на биогорива (пелети) от 
растителна биомаса и от други горими отпадъчни материали; системи за производство 
на биогаз от сметищни отпадъци; богата гама контейнери за отпадъци; балиращи преси, 
сортировъчни инсталации и др. 

 Интерес ще предизвика технологиите за домашна и сградна автоматизация; PV системи 
за покривни инсталации; фотоволтаични модули; инвертори и инверторни станции; 
хибридни вятърно-соларни системи. 

 Разнообразни решения в областта на асансьорната индустрия ще видим от водещи 
български компании - асансьорни уредби, повдигателни устройства и компоненти. 

 
Източник: sl-news.sliven.net 
 
Заглавие: Откраднаха метални капаци 
 
Линк:   
 

 

http://www.sl-news.sliven.net/index.php?id=111243
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Текст:  
 
Кражба на метали от помещения на фирма в индустриална зона са разкрили служители на УП - 
Петолъчка. Престъплението е извършено между 13 и 20 май. От две помещения на фирмата са 
откраднати 61 ламаринени капака, а нанесената щета е за около 500 лв. От проведените 
издирвателни действия полицейските служители са установили и задържали извършителите. Те 
са три непълнолетни момчета от Сливен. Единият е на 17 години, а другите двама - на 15 години, 
криминално проявени за извършване на други кражби. Предметите, обект на кражбата, са 
намерени и предадени на тъжителя. 
 
Източник: tv7.bg 
 
Заглавие: Внимание! Опасни пластмаси 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
Технологиите са напреднали достатъчно и на пазара може да се открият пластмасови изделия, 
направени от т. нар. медицинска пластмаса, която се счита за безвредна за здравето на хората. 
Ето практични съвети как да подберем пластмасовите съдове, които ползваме: 
Ясно е, че не можем да изключим от живота си нито така удобната пластмасова бутилка с вода, 
нито чашата с кафе или горещ чай на път за работа. Не е и нужно да се отказваме от благата на 
съвремието, а просто да се научим да познаваме "правилната" пластмаса. 
Повечето такива контейнери имат цифра от 1 до 7 в триъгълник за рециклиране или буквено 
съкращение на дъното на опаковката. За безопасни се считат пластмаси с номера 2, 4 и 5. Те са 
най-щадящи спрямо човешкото здраве и не пренасят химикали върху храната. Особено 
внимателни трябва да бъдем с пластмасовите съдове и микровълновата фурна. 
Масово използваните кутии и чаши за еднократна употреба са истинска бомба със закъснител. 
Можем поне вкъщи да съхраняваме продуктите си в стъклени и керамични съдове и да се 
снабдим с чаша за кафе или чай от качествена пластмаса. 
Специалистите съветват, когато купуваме храни, опаковани в PVC фолио, да ги разопаковаме при 
първа възможност. 
 
 

http://tv7.bg/news/society/1946272.html
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Източник: elhovonews.info 
 
Заглавие: РИОСВ одобри екодоклада за депото в село Добрич в близост до Елхово 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
Регионалната инспекция по околната среда и водите в Стара Загора одобри Годишния доклад по 
околна среда за 2012г. за обект „Депо за неопасни отпадъци на общините Елхово и Болярово”. 
Като оператор на депото ежегодно до 31 март община Елхово представя в РИОСВ Стара Загора 
доклад за изпълнение на дейностите през изтеклата година, за които е предоставено 
Комплексно разрешително. Докладът е изготвен по „Образеца на годишен доклад за 
изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително”, утвърден от 
Министъра на околната среда и водите. В него е включена информация за прилагане на 
системата за управление на околната среда, изпълнение на специфичните изисквания на 
условията в комплексното разрешително свързани с използването на ресурси – вода, енергия, 
спомагателни материали и горива, годишната им консумация, количество за единица продукт и 
оценка на съответствието. Не са констатирани технически и методически грешки. Депото край 
село Добрич е въведено в експлоатация през 2010г. и има издадено от ДНСК София разрешение 
за ползване от 28.01.2010г. 
 
Източник: capital.bg 
 
Заглавие: Най-доброто от ДПС 
 
Линк:   
 

 

http://www.elhovonews.info/?p=32440
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/06/01/2072440_nai-dobroto_ot_dps/
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Текст:  
 
В часовете преди бъдещият премиер Пламен Орешарски да обяви състава на правителството си, 
слуховете бяха, че ДПС иска своя кадър Искра Михайлова-Копарова да бъде регионален 
министър. Ето защо попадането й в Министерството на околната среда и водите беше по-скоро 
изненада, дори и предвид факта, че в предишния парламент тя ръководеше именно ресорната 
парламентарна комисия. 
Историята показва, че допирът на Искра Михайлова с европейски средства често предизвиква 
скандали. През 2000 г. регистрираната в централата на ДПС и близка до Ахмед Доган фондация 
"Институт за изследване на интеграцията" кандидатства и печели проект за 200 хил. евро. 
Разследване на "Дневник" тогава установи, че имейлът за връзка на бенефициента по проекта е 
на... Искра Михайлова, която по това време е експерт по подпрограма "Минерва" в Национална 
агенция "Сократ", през която минава финансирането. 
Впоследствие ЕС открива нередности и настоява за връщането на парите по проекта. През 2001 г. 
Искра Михайлова напуска "Сократ" и отива да работи в друга фондация свързана с ДПС - 
"Толерантност." 
В кабинета "Станишев" (2005 - 2009) завършилата Ленинградския институт за култура 
библиограф Михайлова беше зам. регионален министър и отговаряше за оперативна програма 
"Регионално развитие". Тя влиза в управлението на фонда за подпомагане на общините ФЛАГ. 
Източници на "Капитал" от службите за сигурност разказаха, че по време на мандата на тройната 
коалиция директорът на териториалното звено на ДАНС в София е пуснал сигнал до началниците 
си, по който е открита разработка за корупция. Причината е, че фирмата "Прайм консултинг", в 
която до края на 2006 г. съпругът на Михайлова – Станислав Копаров, има дялове и 
управлението й печели проекти за финансиране с европейски средства, включително и такива, 
които се управляват от министерството, в което Искра Михайлова е зам.-министър. 
Това в повечето случаи става през фирми, в които "Прайм консултинг" има мажоритарни дялове. 
Така например в края на 2007 г. "Прайм ФРМС" ООД печели проект за 150 хил. лв. за техническа 
помощ за бъдещата Програма за трансгранично сътрудничество между България и Румъния за 
периода 2007 - 2013 г. Пак по същото време  "Екса прайм" печели проект за 600 хил. лв. по 
същата програма. През 2009 г. обединение "Прайм микрофонд" сключва договор с МРРБ за 268 
хил. лв. с проект "Преглед на първите открити схеми по ОПРРР 2007 - 2013 г.". Финансирането е 
по приоритетна ос "Техническа помощ" към оперативна програма "Регионално развитие". През 
2008 г. консорциумът "Луис Бергер – Екорис – Прайм", където "Прайм консултинг" има 33%, 
сключва договор за 1.6 млн. евро по програма ФАР. 
Самият Станислав Копаров ръководи държавния резерв до 2003 г., когато е уволнен. Срещу него 
в момента има поне две наказателни производства. По едното дело той е подсъдим заедно с 
още осем човека (сред които и Мирчо Петров-Циганина). То е по разследване от 2006 г. за 
източване на жито и други суровини от резерва. 
По друго дело за причинена щета от 10 млн. лв. от неизгодна сделка с брикети съпругът на 
министър Искра Михайлов е осъден на пет години затвор през 2008 г. През 2011 г. Софийският 
апелативен съд връща делото на прокуратурата, която прави опит го внесе отново през 2012 г., 
но съдът го връща заради "съществени процесуални нарушения". Към момента делото е все още 
в Софийската градска прокуратура. 
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Околната среда е един от приоритетите на Европейския съюз, каза в интервю за Радио „Фокус”-
Пазарджик министърът на околната среда и водите Искра Михайлова. „Работещата програма 
сега „Околна среда” е една от големите програми в България, която инвестира във водна 
инфраструктура, за третиране на отпадъци и защита на биологичното разнообразие. Проектите 
по програмата са тежки. Там трябва да се включат усилията на много участници. От една страна е 
управляващият орган – министерството, но от друга страна са бенефициентите, които в повечето 
случаи са българските общини. Има и особености по тази програма”, заяви Искра Михайлова. 
„По нея има свръхдоговорени проекти, т.е ако програмата е 100%, във водния сектор специално 
има договорени проекти за 150%. Това от една страна гарантира усвояване на средствата по 
програмата и затова е направено, но от друга страна поставя под въпрос с тези допълнителни 
проценти какво ще се случи с тези проекти и какво предвиждаме ние за тях. Така че има 
проблеми и тепърва ще ги решаваме един по един. Аз се надявам и съм убедена, че експертният 
потенциал на министерството е много добър и след като ние успеем да си създадем добър 
ритъм на съвместна работа и привлечем и още експерти, ще се справим”, каза също Михайлова. 
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