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Източник: standartnews.com 
 
Заглавие: Пломби на камионите с метали и зарзават 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Тировете, които превозват плодове и зеленчуци, захар, цветя или метали, ще бъдат пломбирани на 
границата. Пломбата ще бъде махана от специализираните власти на мястото, посочено за разтоварване 
на камиона, като там ще се прави и физическа проверка на стоката. Ако камионите минават транзитно 
през България, пломбата им ще бъде сваляна на границата при напускане на страната. Това е румънската 
практика, която искаме да приложим у нас с цел намаляване на нелегалната търговия, съобщи Людмила 
Петкова, зам.-министър на финансите. Опитът на комшиите е изучаван от работна група с представители 
на министерствата на финансите и на земеделието, както и на хора от НАП и агенцията по храните. Тя е 
сформирана със заповед на премиера Пламен Орешарски заради проблема с нелегалния внос на 
плодове и зеленчуци. С поставянето на пломби на камионите ще могат да се проследяват и други 
проблемни стоки, най-вече бързооборотните, коментира Петкова. Два са вариантите за прилагането на 
подобен контрол у нас, обясни зам.-министърът на финансите. Първият е да се използва капацитетът на 
вече действащите звена в администрацията. Това обаче ще изисква промяна в много закони. Вторият 
вариант е създаването на спецзвено, което може да се случи чрез създаване на отделен нов закон. До две 
седмици ще се изготви анализ кой от двата варианта е по-подходящ за страната ни. Самото прилагане на 
избрания модел обаче ще може да стане най-рано в края на годината. 
Новите правила се очаква да увеличат приходите и от ДДС в хазната. В момента се създават фирми, които 
съществуват 2-3 месеца, след това изчезват заедно със стоката си, без да платят и стотинка данъци на 
държавата, обясни зам.-министърът на земеделието Явор Гечев. Той съобщи, че благодарение на 24-
часовите проверки нелегалният внос на зеленчуци е спрян. Проверките обаче ще продължат и ще се 
разширят и по други граници, като например тази с Румъния, допълни Гечев. Досега са извършени над 
500 проверки по южните граници и във вътрешността на страната. Само при една от тях е открито 
финансово нарушение, а при още 10 -пропуски в документите, обясни Венцислава Тасева, шеф на 
Агенцията по храните.  

 
 
 
 
 

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-07-12&article=457688
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Източник: segabg.com 
 
Заглавие: Програмата за бизнеса ще насърчава слънчевите панели и рециклирането 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Държавата ще насърчава бизнеса да си купува слънчеви панели или да влага пари в друг вид системи за 
производство на зелен ток. Това става ясно от новата програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-
2020, чийто работен вариант бе представен вчера. Парите за панелите ще идват от мярката за енергийна 
ефективност, която е една от т.нар. оси на програмата. Пари ще има и за "умни" разпределителни мрежи 
на ток ниско и средно напрежение. 
Наред с пестенето на енергия чрез ВЕИ фирмите ще бъдат подпомагани с пари за иновации, 
предприемачество и др. Ще се финансират и проекти за въвеждане на безотпадни технологии и 
рециклиране на по-голямо количество отпадъци. Това е вторият вариант на програмата, след като 
предишната чернова бе разкритикувана от бизнеса. Основната причина бе, че сред приоритетите 
попаднаха създаването на клъстери, нов хайтек парк и доразвиване на още неработещия "София тех". 
"Техпарковете са хубави инициативи, но в нашия случай по-скоро ще се изразходват излишно средства, 
вместо да се постигне желаният ефект. Да не наливаме излишни пари в строителство", каза вчера 
икономическият министър Драгомир Стойнев. По думите му изграждането на "София тех" върви бавно 
основно заради липсата на свободни сгради. В новия вариант на програмата строителството на нов 
технологичен център е заместено от създаването на технологични центрове. Остава и възможността за 
допълнително наливане на пари в "София тех парк", както и финансирането на клъстери. Според проекта 
събирането на фирмите в клъстери ще ги направи по-конкурентни на пазара, но от Асоциацията на 
консултантите по европрограми не смятат така. Сметките им показват, че клъстери могат да се 
финансират от 2010 г., но досега интересът е слаб, а от 43 подадени проекта 11 бяха отхвърлени. 
Допълнителни пари ще има за насърчаване на експорта на фирмите. Как ще става това обаче, не е ясно и 
програмата не дава конкретни решения. Ще се подобряват и качеството на туристическите услуги, и 
маркетингът на страната ни като топ дестинация. Опитът до момента обаче показва, че повечето от тези 
мерки са с твърде спорен ефект. Последният скандал, свързан с това, бе туристическото лого на страната 
ни, което се оказа копие на киргизстанското. Ще има и инициативи, подобни на сегашната "Джереми", по 
която се дават нисколихвени заеми и се гарантират вече получени кредити. 
КУЛТУРА 
За първи път специална мярка ще има и за насърчаването на културни и творчески индустрии. Така 
издателски, софтуерни, музикални фирми, както и компании от областта на дизайна, медиите, 

http://www.segabg.com/article.php?id=656799
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производството на филми и т.н. ще могат да кандидатстват за пари. С тях ще се финансира не само 
покупката на нова техника, но и закупуване на лицензи, авторски и сродни права и др. 
 
 

Източник: segabg.com 
 
Заглавие: Електроенергия от отпадъци 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Инсталация за обработка на 20 хил. т растителни и 24 хил. т хранителни отпадъци годишно, от които ще се 
получава компост и биомаса за производството на над 5 млн. киловат часа електроенергия на година – 
това по план са резултатите, които се очаква да бъдат постигнати, след завършването на компостиращата 
инсталация за зелени и биоразградими отпадъци на площадка "Хан Богров" край София. Изпълнител на 
обекта е обединение "Егерсман & Ко", в което влизат - "Егерсман анлагебау Гмбх&Ко" КГ – Германия, и 
българските "Диана комерс - 1" и "АТ инженеринг 2000". Проектът се финансира със средства от 
оперативна програма "Околна среда", пари от бюджета и дофинансиране от Столичната община, 
включително заем от Европейската инвестиционна банка на обща стойност 46 млн. лв. 
Изграждането на компостиращата инсталацията, която е част от интегрираната система от съоръжения за 
преработка на битови отпадъци (включително готовото депо за 19 млн. лв. в местността Садината до Гара 
Яна и бъдещия завод за боклук), започна през през юни 2012 г., а самата инсталация трябва да бъде 
готова до този октомври. "В момента приключват строителните работи и започва монтирането на 
съоръженията, като част от тях вече са налице", казват от строителното ръководство. По техни думи в края 
на годината се очаква да стартира провеждането на тестове, а производството на електроенергия едва 
следващата пролет. 
Бункери, мелници и трошачки 
Бункери, мелници и трошачки ще преработват докараните отпадъците в "Хан Богров". Част от боклука, 
който не подлежи на компостиране, ще отива за депониране, а останалият - в специален биореактор. 
"Оттам получената съставка се прехвърля в бункер "ферментатор", където от гниенето на биологичните 
отпадъци ще се образува газ метан, който ще постъпва в генератори и ще произвежда електричество", 
обясняват от строителния надзор. По техни думи по време на този процес ще се отделя и "компост", 
който пък ще се използва за рехабилитация на различни сметища и за наторяване. "Той ще бъде с много 
високо качество, тъй като се произвежда под висока температура само от отпадъци събирани 
разделно",допълват инженерите. 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/07/11/2101389_elektroenergiia_ot_otpaduci/
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"След пускането в експлоатация се очаква обектът да произвежда повече електроенергия, отколкото 
употребява, така че останалата енергия ще се продава", каза заместник-кметът по екология Мария 
Бояджийска. По нейни думи Столичната община очаква да получи разрешение за преработка на боклук в 
началото на 2014 г. "Освен от столичните търговски обекти и пазари се надяваме, че бизнесът ще ни 
предоставя отпадъци си, като за тях услугата е напълно безплатна", допълва заместник-кметът. 
Заседналият завод за боклук 
След като в края на април Столичната община обяви обединение "Актор - Хелектор" на едноименните 
гръцки компании за изпълнител на прословутия вече завод за отпадъци на София, седмици по-късно 
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени това решение. Нещо повече, регулаторният орган 
връща процедурата до етап на разглеждане на документите на участниците за съответствие с критериите 
за подбор и настоява доскорошният победител да представи доказателства за опит в проектирането и 
изграждането на подобни съоръжения. Решението на КЗК обаче не се харесва на общината и сега 
местната управа обжалва спирането на процедурата. "Това е един нормален процес, предвиден в общия 
график, и по никакъв начин не може и не бива да се говори за загуба на средства и още по-малко за 
тяхното преразпределение", каза кметът на София Йорданка Фандъкова. По нейни думи реакцията на 
държавата по този въпрос също е тревожна. "Чувам в последните дни сред представители на 
правителството, че се говори за пренасочването на средствата. Много моля да се спазват процедурите, 
защото ние работим и спазваме графика", допълни кметът. 
Според КЗК Столичната община е издала незаконосъобразно решение, допускайки гръцкото обединение 
до оценка и класиране на офертите, без да събере и прецени всички документи, доказващи нужния опит. 
Решението на регулатора идва след две постъпили жалби - на консорциум ВСМ - СПХ между българската 
"Строително предприемачески холдинг" и испанската "Валориза сервиос медиоамбенталес" и на 
обединение "Станилов - Данеко" между българската "Станилов" и италианската "Данеко". Те бяха сред 
десетте кандидата в повторната обществена поръчка за проектиране и строеж на завода за третиране на 
отпадъци с производството на RDF гориво, която започна през февруари 2012 г. 
 

Източник: greentech.bg 
 
Заглавие: Европа започва битка с незаконните превози на отпадъци 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Европейската комисия се залови да се справи с незаконните превози на отпадъци, които водят до 
увреждане на човешкото здраве и околната среда. Комисията предложи силно законодателство за 
националните схеми за инспекции на превозите на отпадъци. Целта е да се гарантира, че всички 
държави-членки имат сходни нива на контрол. 

http://www.greentech.bg/?p=43292
http://www.greentech.bg/?p=43292
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Около 25% от превозите на отпадъци, изпращани от ЕС за развиващите се страни в Африка и Азия, са в 
нарушение на международните правила, по данни на ЕС. Когато корабите пристигнат, че отпадъците 
често се изхвърлят накуп или най-малкото са обект на лошо управление, което води до сериозни 
отрицателни въздействия върху човешкото здраве и околната среда. 
„Време е за по-строг контрол във всички държави-членки – това е най-добрият начин да спрем 
нечестните износители, които искат да се възползват от системата, – коментира комисарят по околната 
среда Янез Поточник. – Днешното предложение ще помогне за намаляване на лошото управление на 
отпадъците, за да се гарантира, че опасните отпадъци се третират правилно и да видим, че ценните 
ресурси се използват повторно.“ 
Въпреки че някои държави-членки имат задълбочени, добре функциониращи системи за инспекция, 
насочени към незаконните превози на отпадъци, в самите пристанища или на площадките за отпадъци, 
други страни изостават в това отношение. Различието води до „подскачане между пристанищата“ – 
износителите на незаконно отпадъци избират да прекарват своите „пратки“ през държавите-членки с 
най-слабото управление. 
Днешната инициатива предлага проверки, базирани на оценката за риск, които ще трябва да се 
извършват редовно от държавите-членки. Мерките предвиждат и по-голямо сътрудничество между 
властите в отделните страни и по-добро обучение на инспектори. Това ще помогне на властите да се 
съсредоточат върху онези маршрути, часове и превозни средства, които най-често са свързани с 
незаконните доставки. 
Фокусирането повече върху пунктовете за събиране и складовете ще позволи проверките да бъдат 
правени най-ранен етап. 
Проверките при възникване на подозрения – ключов елемент от предложението – ще направят възможно 
да се добият доказателства за законността на дадена пратка от лицето, отговорно за пратката до 
доказването, че – например – отпадъците, които  тя съдържа, са предназначени за екологосъобразно 
управление в трета държава. 
 

Източник: dir.bg 
 
Заглавие: Задръжаха крадци на метални отпадъци 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Две жени и четирима мъжа са задържани за кражба на метални отпадъци от фирма в Нова Загора, 
съобщиха от Областна дирекция на МВР Сливен. Те са извършили кражба на метални стружки от 
контейнери с промишлен отпадък. 
Щетата е в процес на установяване. Работа по документиране на престъплението продължава. 

http://novini.dir.bg/news.php?id=14410123
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Източник: dariknews.bg 
 
Заглавие: 124 контролни проверки извърши РИОСВ - Велико Търново 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Проверени са 115 обекта на територията  на Великотърновска и Габровска  области. Издадени са 31 
предписания. Няма съставени актове за нарушения на екологичното законодателство. Това съобщават от 
РИОСВ - Велико Търново. Издадени са четири наказателни постановления на обща стойност 2600 лв. и 
две текущи месечни санкции в размер на 181,42 лв. Издадена е една заповед за спиране на дейност. 
“Еврострой  – Велико Търново” ООД, гр. Велико Търново е санкционирано за нарушение на законовите 
изисквания за ползване на воден обект. Жител на с. Кесарево, община Стражица е глобен, че изхвърля 
отпадъци на неразрешени за това места, а бикозаготвителен пункт от гр. Павликени, че не е представил в 
РИОСВ - Велико Търново обобщена информация за изкупените, обработените и реализираните през 
предходната година билки и техния произход по позволително, както и за складовите наличности. 
Санкционирана е фирма „Стойчев-2002” ЕООД, гр. Свищов за неизпълнение на предписание на РИОСВ за 
съгласуване с Министерството на околната среда и водите басейните, които ще бъдат източвани и 
пълнени през 2013 г., съгласно Заповедта за обявяване на защитена местност „Русалка” в землището на с. 
Хаджимитрово, община Свищов. 
На “Аркус” АД, гр. Лясковец и  „Никипласт-М“ ООД, гр. Севлиево са наложени текущи месечни санкции, 
тъй като резултатите от анализираните водни проби не отговарят на индивидуалните емисионни 
ограничения, като санкциите са съответно 150,52 лв. и 30,90 лв. 
Издадена е заповед на директора  на РИОСВ – Велико Търново за спиране дейност съхраняване на 
отпадъци, с изключение на временното съхраняване на отпадъци от излезли от употреба моторни 
превозни средства, извършвана от “Братов Ауто” ЕООД, гр. Габрово, до издаване и влизане в сила на 
разрешение по Закона за управление на отпадъците. 
В резултат на контролната дейност  на РИОСВ – Велико Търново, „Елит – Мес Минев - Родопа - В.Т.“ ООД, 
гр. Велико Търново осигури постъпването на отпадъчни води от територията на дружеството в градската 
канализация. 
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1114230

