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Източник: ndt1.com 
 
 
Заглавие: КМЕТОВЕТЕ ИСКАТ ДА СПРЕ ПОКАЧВАНЕТО НА ДЕПОЗИТА ЗА РЕКУЛТИВИРАНЕ НА 

СМЕТИЩА на метали в Сливен ба на метали в Сливен 
 
 
Линк: http://www.ndt1.com/article.php/20130717164948632  
 
 
Текст: Кметовете на общини настояват да спре покачването на размера на отчисленията, които 
общините трябва да правят по специална сметка в РИОСВ във връзка с бъдеща рекултивация на 
старите сметища, съобщи кметът на Добрич Детелина Николова, която е и член на УС на НСОРБ. 

 Според Закона за управление на отпадъците, всички български общини трябва да осигурят 

средства за проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на 

старите депа за твърди битови, които не отговарят на европейските норми. Определеният 

размер на отчисленията е 3 лева на тон отпадъци за 2011 г., 9 лева - за 2012 г., 15 лева – за 2013 

г. и 35 лева на тон . за 2014 г. Предвид това, че Добрич генерира за една година 50 000 тона 

отпадъци, то за 2013 г. – сумата е 850 000 лв., а за 2014 г. ще трябва да се внесат 1 750 000 лв. 

Отчисление от 35 лева за тон през 2014 г. няма как да не се отрази на общините и на гражданите, 

коментира Детелина Николова. Надяваме се всички колеги да реагираме на тези задължения, 

каза още тя. И посочи, че Управителният съвет на Националното сдружение на общините в 

Република България е поставил проблема на срещата с премиера Пламен Орешарски, ще бъде 

отнесен и до Народното събрание с искане да се спре покачването на размера на отчисленията.  

Тя очаква и динамични промени в законодателството ни и сериозни мерки отстрана на местните 
и регионални власти в съответствие с директивите на Европейската комисия за политиката за 
пълно рециклиране на отпадъците и тяхното оползотворяване. 

 

  
 
 
Източник:  dariknews.bg 
 

Заглавие: Крадци на метали "прибрани" за 24 часа 

 
Линк:  http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1116850   
 

http://www.ndt1.com/article.php/20130717164948632
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1116850
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Текст:  Крадци са задържани докато извършвали кражба на метали от двора на бившето 
предприятие ЧЛК във Враца. Двамата мъже са засечени по време на специализирана полицейска 
операция. Те се опитвали да изнесат около 60 килограма многожилен меден кабел от склад на 
фирма. 

М.Я./45г./ и Б.К./26г./ от гр. Враца са задържани за срок от 24 часа. Образувано   е дознание. 

 

  
 
 
Източник: trud.bg 
 
Заглавие: Изхвърляме хранителни отпадъци в отделни кофи 
 
Линк:  http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2155798  

Текст:  Общините ще трябва да направят система за разделно събиране на хранителни и зелени 
боклуци от бита и бизнеса. Те ще трябва да се събират в кафяви съдове, които да се разположат 
на места, определени от кмета. Ако този вид органична смет може да се рециклира и 
оползотвори в съоръжения на територията на страната, се забранява да бъде изгаряна или 
изхвърляна на обикновени сметища. Това е записано в наредба на Министерството на околната 
среда, обявена за обществено обсъждане. 

Най-голямата инсталация за преработка на такива боклуци в страната ще започне работа от 
началото на следващата година. Тя е собственост на Столичната община и е част от проекта  за 
преработка на сметта, в който влиза и заводът за боклука. Инсталацията е с капацитет 20 000 
тона на година. Сега общината организира системата за събиране на отпадъци, но към момента 
от бизнеса заявяват, че нямат боклук, който да предават. 
Останалите общини на практика няма как да изпълнят изискването на екоминистерството, 
защото нямат такива съоръжения, а само депа за смет. В същото време до края на 2016 г. те 
трябва да събират разделно и да оползотворяват най-малко една четвърт от биоотпадъците, 
образувани през 2014 г. През 2020 г. делът им трябва да нарасне до 50%1 а до 2025 г. да стигне 
75 на сто. 
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Източник: focus-news 
 
Заглавие: Министър Искра Михайлова: Очакваните загуби по ОП "Околна среда" са 29 милиона 
евро 
 
Линк:   http://www.focus-news.net/?id=n1806992    

Текст:  София. Основната част на Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 година в 

момента е в процес на изпълнение. Към края на 2013 година очакваните загуби са 29 млн. евро - 

това са разчетите на управляващия орган. Това каза Искра Михайлова, министър на околната 

среда и водите, пред Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, 

предаде репортер на Агенция „Фокус”. „За моя неприятна изненада прочетох в документ на ЕК 

прогноза, в която пишеше 103 млн. евро. Това са цифрите, с които боравим. Процентът на 

сертифицираните разходи до края на годината 472 млн. евро, като се включи и националното 

финансиране, ще бъде малко повече”, посочи министър Михайлова.  

„Относно ДДС за водните проекти, очакваме от ЕК да се потвърди, че тази промяна на правилата 

няма да има ретроактивно действие, т.е. проектите, които са одобрени по правилата дотук, няма 

да подлежат на връщане на ДДС. Въобще не се коментира връщане на ДДС за тях. Възможност е 

ние да предприемем спешни законодателни мерки и да покажем на ЕК, че тази мярка не е 

приложима за България. Ние сме изчистили проблема със собствеността и предоставянето й. 

България трябва да се опита да възрази”, посочи министърът.  

"Във връзка за следващата програма в МОСВ има създадена преди 1 година работна група, която 

работи в 2 направления – да изработи насоки към всички управляващи органи по бъдещи 

оперативни програми как да впишат политиката за околна среда и изменение на климата. Тези 

насоки присъстват и като приложение в проекта за партньорското споразумение с ЕК за 

следващия програмен период. Имаме амбицията те да бъдат неотменима част от всички 

текстове на споразумението. От друга страна имаме готовност да предложим аналогични насоки 

и при изпълнението на програмите. Второто направление е подготовката на самата оперативна 

програма. При ос 2 „отпадъци” няма да имаме пари за депа, а за инсталации. Каквото не сме 

изградили като депа, остава ангажимент на държавата. Това е измерението на несвършената 

работа. И в ос „води”, и в ос „отпадъци” да имаме специален компонент за иновации в тези 

http://www.focus-news.net/?id=n1806992
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направления. Биоразнообразието ще бъде основна част по бъдещата оперативна програма. 

Имам амбиция да работим за екология на градската среда", обясни министър Михайлова. 

 

Източник: vesti.bg 
 
Заглавие: Чужденци искат да строят завод за отпадъци в Плевенско 

 
 
Линк:    http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5938391  
 

Текст: Заместник-областният управител поясни, че инвеститорът имал намерение с финансов 

ресурс от 200 милиона евро да построи три завода на Балканите 

Областната администрация в Плевен ще се запознае с инвестиционно намерение, постъпило от 

чуждестранен инвеститор, за построяване на завод за специализирани отпадъци. 

Това съобщи днес заместник-областният управител Енгин Кючуков. 

Инвеститорът е получил първоначално съгласие от РИОСВ, уточни Кючуков. 

Той добави, че става дума за 93 декара, държавна собственост, в село Чомаковци, община Червен бряг. 

Заместник-областният управител поясни, че инвеститорът имал намерение с финансов ресурс от 200 

милиона евро да построи три завода на Балканите, като за българския е избрал мястото да бъде в 

Плевенско.  

До подобно строителство обаче ще се стигне след преминаване на всички законни съгласувателни 

режими - включително с еколозите, уточниха от Областната управа. 

Оттам не съобщават името на компанията, заявила инвестиционното намерение. 
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