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Източник:  
 
Заглавие: Искра Михайлова, министър на околната среда и водите: Развитие на 
Черноморието, но без да нарушаваме околната среда 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
Визитка: 
Родена е на 7 септември в София. 
В 42-рото НС е избрана за народен представител от 13 МИР Пазарджик от ДПС. 
В 41 -ото НС е била председател на Комисията по околна среда, преди това зам.-министър на 
регионалното развитие в мандата 2005-2009 г. 
Дългогодишен експерт по регионални политики, европейски програми, експерт в областта на 
образованието. 
Активен участник в процеса на договаряне на Националната стратегическа референтна рамка и 
ОП „Регионално развитие” за периода 2007-2013 г. 
- Г-жо Михайлова, кои са приоритетите ви като министър на околната среда и водите? 
- Със самото влизане в министерство си позволих да кажа пред хората, които ме посрещнаха, че 
имам амбицията да направя така, че проблемите на околната среда и превенцията на изменение 
на климата да намерят място във всички секторни политики в България. Като казвам секторни 
политики, имам предвид буквално всички, защото това засяга всички сфери и области. Това е 
голяма цел, по която ЕС работи вече много години. Но се надявам с усилията на екипа на 
министерството да направим така, че да се говори за околната среда в образованието, в 
здравеопазването, в икономиката. Но най-вече в областта на регионалното развитие и местните 
власти. Целта ни е да постигнем диалог между екологичните организации и местните общности 
и власти. За да могат в разговори да решават проблемите, които възникват между тях. 
- Има ли законодателна дейност, която трябва да бъде гласувана спешно според вас? 
- Аз лично съм убедена, че спешно трябва да бъде разгледан Законът за управление на 
отпадъците. Това изисква работа в министерството и добра воля в Народното събрание. 
- Но Законът за управление на отпадъците е нов, беше приет миналата година. 
- Да, но ми се иска в него да намерят място две неща – едното е свободната инициатива и на 
дребните предприемачи по отношение на отпадъците, т.е. да се включат повече 
предприемачи в рециклирането и оползотворяването на отпадъците. И второ, темата за 
публично-частното партньорство да намери място в закона. Според сега действащия закон, 

http://www.monitor.bg/article?id=387016
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управлението на отпадъците е изцяло функция на държавата и една голяма част е 
прехвърлена на общините. Бизнесът дори не е предвиден като партньор. Той плаща такси, 
регистрационни режими и е обект на глоби, ако не изпълнява тези режими, но не е партньор. 
Спешно трябва да се приключи и със сагата с измененията на Закона за водите – да се изясни 
собствеността на водната инфраструктура или да се приеме закон за ВиК. Едното или другото, за 
да имаме спокойствието да преговаряме по бъдещата оперативна програма, която ще инвестира 
във водния сектор. Трябва да достигнем оптимален вариант, така че да позволим на бъдещите 
бенефициенти максимално ефективно още от 2014 г. да започнат да усвояват помощта. И второ, 
да въведем ред във ВиК сектора, за да гарантираме по-добри услуги на гражданите. 
- Вече намекнахте, че е възможен и временен мораториум за застрояването на Черноморието. 
- В края на работата на 41-вото Народно събрание при мен като председател на 
парламентарната комисия по околна среда и водите се получи проект за приемане на 
мораториум. Но не ни достигна време в предишното Народно събрание. Сега предстои 
бъдещите парламентарни комисии да изкажат своите становища. И тогава ще видим дали стои 
на дневен ред необходимостта от такъв акт като мораториум, или вече имаме обществена 
нагласа да преминем към законодателни промени, ако са необходими, за да гарантираме 
диалог между страните, за които говорих. Така че да стигнем, доколкото е възможно, до 
резултата развитие на Черноморското крайбрежие, но без да нарушаваме околната среда. 
Убедена съм, и туристическият бранш ще приеме, че туризмът не е само хотели и леглова база. 
Трябва да останат атракции и причини, заради които хората да дойдат на Българското 
Черноморие. Нещо, което да го направи уникално, а ние имаме такива причини – една от тях е и 
природата. 
- В случай че мораториумът влезе в сила, какво ще се случи с обектите, които вече имат 
разрешително за строеж? 
- Това ще решим с местните власти, защото 99% от тези обекти са получили разрешение за 
строеж именно от тях на базата на общия устройствен план. В добро сътрудничество с 
Министерството на регионалното развитие ще търсим решение. 
- Преди дни заявихте, че има проблеми с водни проекти по оперативна програма „Околна 
среда”. Какво имате предвид? 
- Това са много тежки и скъпи проекти и реализацията им е доста дълъг процес. Това, което ме 
притеснява, е, че те са договорени сравнително късно. Някои от тях са на много начален етап на 
изпълнение. Притеснява ме дали ще бъдат завършени в срокове. Ако не бъдат завършени в тези 
срокове, първо, ние няма да можем да използваме пълноценно средствата за тези проекти. И 
второ, ще има финансови санкции за общините, които отговарят за проектите. А финансовите 
санкции няма да бъдат никак малки. И това ще бъде сериозен проблем. Може да се наложи на 
някакъв по-късен етап тази година да говорим за прекратяване на проекти, ако по тях не са 
започнали никакви дейности. А тези, по които е започнала работа, трябва да бъдат подкрепени 
по всякакъв начин, за да бъдат завършени. В противен случай губят всички. И ние като страна, и 
съответната община. Така че тези негативни сценарии не са никак добри. Изисква се много 
строга дисциплина, много ясна ритмичност в изпълнение на проектите. 
- А това, че са договорени над 160% по програмата, ще създаде ли проблеми? 
- Това също е една въпросителна. Защото това, от една страна, гарантира на оперативната 
програма, че ще усвои всички средства, предвидени за проекти във водния сектор. От друга 
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страна обаче, очевидно ще останат проекти, които няма да бъдат финансирани от ОП „Околна 
среда”, и там възниква въпросът откъде ще бъдат финансирани те. Едната възможност е по тях 
да не се сключват договори за изпълнение в рамките на тази година и те да бъдат прехвърлени 
към програмата, която ще започне да работи от 2014 г. Но за това трябва да имаме съгласието на 
Европейската комисия и много точно да изясним параметрите и изискванията за тези проекти. 
Другата възможност е проектите да бъдат подготвени и да бъдат финансирани от националния 
бюджет, което е много трудно и тежко. Това означава да натоварим бюджета със 
свръхочаквания на тема водна инфраструктура. Там също трябва да бъдем много внимателни, 
тъй като невинаги ефектът може да бъде най-добрият. 
- Т.е. сега ви предстои анализ на проектите, за да стане ясно за кои от тях ще може да се водят 
проговори с Европейската комисия? 
- Разбира се. Вече се подготвя първи вариант на ОП „Околна среда” за следващия програмен 
период 2014 – 2020 г. и ще трябва да бъде информирана Европейската комисия, която е наясно, 
защото участва във всички комитети на наблюдение. Но ще трябва да водим преговори каква 
категория проекти, за какви населени места ще намерят място. 
Това са детайлни преговори, за да сме наясно какво може да бъде финансирано през следващия 
период и какво – не. 
- Защото през следващия програмен период ще бъдат финансирани проекти в по-малки 
населени места ... 
- Да, очакваме. Тъй като по договор имаме периоди и срокове – до определена година трябва да 
свършим това, след което идва следващото. Така че ние имаме много големи отговорности, но 
рано или късно ще стигнем до големия въпрос - кой ще финансира това, което не сме успели да 
направим, така че да си изпълним задълженията по договор. 
- Каква част от проектите ще се наложи да бъдат пренасочени към следващия програмен 
период? 
- Не мога да кажа точно каква част. Но ако погледнем сухите цифри при 162% договорени, ако 
всичко върви идеално, това означава, че 62% остават за следващата година. Това е много. 
Защото ние нямаме друг ресурс, освен този, с който разполагаме сега. 
- Какви ще бъдат акцентите в екологията през следващите 7 г.? 
- Акцент остава пречистването на отпадните води. Отпадъците също, но с уговорката, че 
модерното им третиране не предполага депониране, а инсталации, които преработват - от 
сепариране до оползотворяване на отпадъците. Това могат да са инсталации, които ще 
произвеждат енергия от отпадъците, ние трябва да се насочим към такъв вид проекти. Тъй като 
времето на простото депониране свърши. Сега изграждаме депа, в които трупаме отпадъци, без 
да ги използваме пълноценно. През следващия програмен период няма да строим депа, а ще 
изграждаме инсталации. 
- България продължава да изостава по отношение на рециклирането на отпадъци. Какви 
мерки ще предприемете в тази насока? 
- Да, изоставаме и то много. Новият закон за управление на отпадъците, си беше поставил за цел 
да транспонира последната директива на ЕС. Тогава общественото мнение беше ангажирано 
главно с проблема с площадките за черни и цветни метали. Всъщност законът въвежда 
изключително тежък режим за всички, които се занимават с управление на отпадъците като 
цяло. Сега една от задачите ми е да анализираме прилагането на закона, подготовката на много 
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големия брой подзаконови нормативни документи към него. Някои от тях трябва безспорно да 
влязат веднага в действие, например наредбата за отпадъците от електронно оборудване. 
Моето желание е колкото се може повече икономически субекти да проявят интерес в сферата 
на отпадъците. Не можем да разчитаме само на големите фирми, трябва да събудим широк 
предприемачески интерес, за да можем да решим проблема с това изоставане в управлението 
на отпадъците. 
- В закона беше предвидено обществени сгради, търговски обекти също да събират разделно 
отпадъците. Тези обекти обаче получиха 1 г. гратисен период, в който няма да бъдат налагани 
санкции. 
- Фирми, магазини, офиси трябва да събират разделно отпадъците. След това трябва те да отидат 
в съответни инсталации. Има ли смисъл да се събират разделно, а впоследствие просто да бъдат 
складирани? На края на веригата трябва да има инсталации, за да бъдат оползотворени. От 
следващата година обектите, които не събират разделно отпадъците, ще бъдат санкционирани. 
Дадохме им и време, за да се подготвят, защото не може от днес за утре да се въведе 
разделното събиране. Когато приехме Закона за управление на отпадъците, написах доклад до 
председателя на 41-вото Народно събрания, в което предлагах парламентът да направи 
собствена екологична програма, като част от нея беше и разделното събиране на отпадъци. 
Нямаше никакъв отзвук. А аз съм убедена, че точно държавните институции трябва да дадат 
пример. 
- Ще направите ли това предложение сега, вече като министър на околната среда и водите? 
- Да, ще го направя. 
- Друг наболял проблем в цялата страна е мръсният въздух. Как ще се борите с наднорменото 
запрашаване? 
- Сериозен проблем, от който страдат всички български градове по различни причини. Една от 
тях е използването на твърдо гориво за отопление. Този въпрос изисква комплексни мерки. Ще 
настоявам всеки един от големите градове да направи своя програма за преодоляване на 
проблема с ясни мерки и анализ откъде идва замърсяването. 
 
Източник: novini.bg 
 
Заглавие: "Напоителни системи" няма да продава тръби за скрап 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  

http://www.novini.bg/news/140173-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%8A%D0%B1%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF.html
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Дружеството „Напоителни системи” вече няма да може да бракува, да демонтира и да продава 
тръбопроводи и други напоителни съоръжения. 
Заповедта е издадена от земеделския министър Димитър Греков е в сила до приключване на 
започнала проверка на състоянието на дружеството, предаде БНР. Бракуването на напоителни 
съоръжения беше повод опозицията в предишния парламент да иска многократно оставката на 
министър Мирослав Найденов. Ръководството на "Напоителни системи" обясняваше, че се 
бракуват и разпродават само излезли от употреба съоръжения. 
 
Източник: presstv.bg 
 
Заглавие: Ограбиха пункт за изкупуване на метали 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
На 3 юни в полицейското управление в Казанлък е получен сигнал от 31-годишен казанлъчанин, 
който заявил, че от пункт за изкупуване на черни и цветни метали, намиращ се в землището на с. 
Бузовград, е извършена кражба. Установено е, че за времето от 1 юни до 3 юни неизвестно лице 
е проникнало в офиса на пункта, взломило е метална каса и е отнело от там 1700 лв. От 
намиращия се в помещението шкаф са отнети два мобилни телефона. 
 
Източник: novini.bg 
 
Заглавие: Събират опасни отпадъци в столицата 
 
Линк:   
 

 

http://www.presstv.bg/index.php?option=com_portal&view=article&id=23472
http://www.novini.bg/news/140268-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0.html
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Текст:  
 
Мобилен събирателен пункт за опасни отпадъци от домакинствата ще бъде разположен днес на 
столичния бул. "Цар Борис Трети". 
Това съобщиха от компанията, която заедно със Столична община организира разделното 
събиране на опасните отпадъци на територията на София, информира БТА. Пунктът е 
предназначен за столичните райони "Овча купел" и "Красно село" и ще бъде на разположение 
на гражданите от 8.30 до 14.30 часа. Днес се отбелязва Световният ден за опазване на околната 
среда и действията на всеки от нас в тази посока имат значение и допринасят за чистотата на 
планетата, посочват организаторите на инициативата. 
Основните групи опасни отпадъци, които домакинствата могат да предават в пункта, са живак и 
живакосъдържащи уреди, каквито са термометри, лакове и бояджийски материали; домакински 
препарати и химикали; мастила и замърсени опаковки; фармацевтични продукти и лекарства с 
изтекъл срок на годност. Опасни отпадъци от домакинствата могат да се приемат за 
обезвреждане от компанията по всяко време след предварителна заявка на телефон. 
Предаването им е безплатно за гражданите. 
 
Източник: economynews.bg 
 
Заглавие: 10 стъпки срещу генерирани битови отпадъци 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
Предприемането на десет стъпки е достатъчно, за да изчезнат генерираните битови отпадъци, 
твърди британският проф. Пол Конет, почетен президент на Европейската мрежа за нулеви 
отпадъци и световнопризнат учен в областта на нулевите отпадъци. Той беше специален гост на 
първия фестивал на филми за Земята в Дома на киното в столицата от 27 до 29 май. Ако всички 
потребяваме и изхвърляме отпадъци, както го правят в САЩ, скоро ще са ни нужни четири 
планети като Земята, а ако правим това, както в Европа - две планети, коментира Конет. Това 
налага промяна и най-подходящото място за започването й са отпадъците, които трябва да се 
намалят, да се рециклират и използват повторно, добави той. 
Експертът се занимава с управление на отпадъците от 28 години, работил е в 49 от щатите в 
Америка, както и в над 60 държави по света. Основната му теза е, че изминавайки десетте 
стъпки, се стига до "нулеви отпадъци", като резултатите са по-добри селища за живеене, 

http://www.economynews.bg/10-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-news45658.html
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устойчиво земеделие и архитектура, нови източници на енергия и създаване на "зелени" 
работни места. 
Първата стъпка към намаляване на битовите отпадъци е разделното събиране при източника. 
Втората е събиране на сметта от врата на врата, с определени дни за извозване на отделните 
видове отпадък. Това е важно, за да се достигне до 100 процента органичен отпадък, който да се 
компостира, коментира експертът. Широкото прилагане на компостирането е и третата стъпка, 
посочена от експерта. Четвъртата е свързана с обработката на отпадъците - рециклиране, а 
петата - с повторната им употреба. 
Шестата стъпка е свързана с предприемането на инициативи за намаляване на отпадъците, 
включително за намаляване на производството на определени опаковки. Въвеждането на 
икономически мерки, с които се поощрява намаляването на отпадъците, е седмата стъпка, 
посочена от Конет. Като пример той даде приложената в някои щати в Америка по-ниска с 25 на 
сто такса "смет" за собствениците на заведения и хотели, които разделно събират и предават 
отпадъците си. Подобна мярка може да бъде и санкция, при неразделно изхвърляне на боклук. 
С прилагането на първите седем стъпки, които са доста познати, може да се постигне 80 на сто 
намаляване на отпадъците. Подобни резултати са достигнати в около 200 италиански общини, 
както и в някои американски градове, посочи експертът, позовавайки се на опита си. 
Осмата стъпка към постигането на "нулеви отпадъци" е свързана с изграждането на 
изследователски център за разделяне и проучване на остатъчните фракции, непосредствено 
преди сметището. Идеята е всички отпадъци да се преразгледат,  преди да се заровят и от тях да 
се извади останалата рециклируема смет, поясни той. 
Предвижда се в подобни центрове да работят учени и да практикуват студенти. По думите на 
Конет това е мястото, където трябва да се срещнат обществото, учените и индустрията и да се 
потърси сметка на производителите за опаковките и изделията, които са стигнали до тук и не 
подлежат на преработка и повторна употреба. Деветата стъпка е подобряване на промишления 
дизайн на продуктите и техните опаковки, така че те да не достигат до депото. Последната 
стъпка е изграждане на временно /преходно/ сметище за замърсената и биостабилизирана 
органична фракция, както и за нерециклируемите материали. 
Прилагането на всичките десет стъпки води до "нулеви отпадъци" за общините, с което отпада 
нуждата от огромни сметища или инсинератори, подпомага се подобряването на човешкото 
здраве и околната среда. Подобни резултати вече са постигнали близо 100 италиански общини. 
Според Конет прилагането на концепцията за "нулеви отпадъци" е по-добрата алтернатива на 
съществуващото положение в много страни, градове и местни общности, включително и 
България. Изгарянето на отпадъци е проектирано за изчезването на тази смет, която не може да 
се преработи. Прилагането на концепцията за "нулеви отпадъци" обаче е  по-добрата 
алтернатива, защото прави видима непреработваемата смет, подчертава я като грешка и води 
до нейното отстраняване, коментира Конет. 
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Заглавие: Министър Искра Михайлова ще бъде домакин на церемонията за връчване на 
призове за „Зелен бизнес” 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова ще бъде домакин на официалната 
церемония за връчване на призове за „Зелен бизнес” в Националната кампания „Зелена 
България”, финансирана от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” 
Събитието ще се проведе днес, 5 юни – Световен ден на околната среда,  от 15.30 часа, в 
Университетската ботаническа градина, ул. “Московска” № 49 , гр. София. 
Поканени са председателят и заместник-председателите на Народното събрание, депутати, 
министри, представители на научната общност, браншови и бизнес организации. 
За трета поредна година Министерството на околната среда и водите провежда Национална 
кампания „Зелена България”. За призове „Зелен бизнес” се включиха фирми и бизнес 
организации със свои проекти, финансирани и реализирани от самите тях с грижа към природата 
и околната среда. Номинираните са в три категории - голям, среден и малък бизнес, като тази 
година ще бъде връчен и специален благодарствен приз. 
Кампанията „Зелена България” ще продължи до края на годината в още две категории – най-
активна община и "най-зелен" град. 
 
 

http://www.agro.bg/news/article43236.html

