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Източник: moew.government.bg
Заглавие: Министър Искра Михайлова отправя покана за участие в Обществения съвет към МОСВ за
следващо редовно заседание
Линк:

Текст:
Заседанието ще се проведе на 17 септември, вторник, от 14.00 часа в сградата на МОСВ на бул. "Мария
Луиза" № 22,зала Сутерен
Министър Искра Михайлова отправя покана към заинтересованите страни за участие в Обществения
съвет към Министерство на околната среда и водите за следващо редовно заседание на тема
„Информация за изпълнители по проекти на приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на
биологичното разнообразие“ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“
Заседанието ще се проведе на 17 септември, вторник, от 14.00 часа, сградата на МОСВ на бул. "Мария
Луиза" № 22, зала Сутерен. Предварителният дневен ред на заседанието е:
1. Изпълнение на взети решения от третото редовно заседание на Обществения съвет от 1.08.2013 г.
2. Информация за изпълнители по проекти на приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на
биологичното разнообразие“ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“
3. Разни
Заседанието на Обществения съвет ще се излъчва онлайн в реално време на интернет страницата на
Министерство на околната среда и водите.
Източник: duma.bg
Заглавие: Пред провал е изграждането на регионални депа за отпадъци
Линк:
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Текст:
Опасенията на кметовете, че таксата за депониране на отпадъци ще се увеличи от догодина, са напълно
реални, коментира депутатът от Коалиция за България Димчо Михалевски в Бургас, предаде БГНЕС.
В закона за отпадъците беше въведена промяна, защото страната ни не изпълни ангажиментите си за
изграждане на депа за обезвреждане и сепариране на боклуци, припомни Михалевски. Докато те се
създадат, общините трябва да внасят определена такса в нарочен фонд, която не може да се ползва, но тя
е с нарастващ размер всяка година, докато не бъдат построени съоръженията, поясни депутатът.
В много тежко състояние е изграждането на 23-те депа в страната, по-голямата част от тях са почти пред
провал, добави Димчо Михалевски и каза, че МОСВ ще излезе с официално становище по темата.
Екоминистерството ще започне още през този месец широко обществено обсъждане по въпроса с
таксите, които общините трябва да събират. Трябва да се прецени дали има нужда от увеличаване на
таксата и в какъв размер да е, за да не затруднява потребителите, поясни Михалевски. Нужни са и
законодателни промени, категоричен е той.
По цялата втора ос на оперативната програма "Околна среда", която беше точно в тази насока,
усвояването е много ниско, добави депутатът.
Източник: investor.bg
Заглавие: Има риск да бъдат загубени евросредства за осем депа за битови отпадъци
Линк:

Текст:
Има риск да бъдат загубени средствата от оперативна програма "Околна среда" за изграждането на осем
депа за твърди битови отпадъци в страната. Това коментира министърът на околната среда и водите
Искра Михайлова, цинирана от БТА.
"Ако не се разберем с гражданските организации за изграждането на депата, ще загубим финансирането
за тях", каза тя.
"Най-тежко е положението при в общините Ямбол, Самоков, Разлог, там има съдебни процедури,
спорове за избраната площадка и граждански протести. Всички са съгласни, че трябва да има депа, но не
искат да са в близост до тяхното населено място", коментира Михайлова.
Тя подчерта, че в следващия програмен период няма да имаме средства за финансиране на депа, което
означава, че ангажиментите за изграждането им, поети с договора за присъединяване на България към
ЕС и с директивата за отпадъците, трябва да се изпълнят със собствен ресурс. В следващия планов период

WWW.BAR-BG.ORG | 3

към тези депа трябва да се изграждат инсталации - сепариращи, компостиращи, рециклиращи,
оползотворяващи.
До края на месеца МОСВ ще организира среща с всички заинтересовани страни по проблемите с
отпадъците и за резултатите от новия Закон за отпадъците. Основните проблеми в закона са свързани с
общините, а не с бизнеса с черни и цветни метали, коментира още министърът.
Нагласата на Искра Михайлова е част от парите, заделени в сметки на общините от такса "депониране",
да се използват за инфраструктура за сметосъбиране и разделно събиране. Склонна съм да обсъждаме с
общините разумен размер на такса "депониране", убедена съм, че това е един от инструментите за
намаляване на депонираните отпадъци, но трябва да им дадем и други инструменти, каза още
Михайлова.
Източник: sever.bg
Заглавие: Започна работата по депото за отпадъци край Плевен
Линк:

Текст:
Строителните дейности по изграждането новото регионално депо за битови отпадъци край Плевен вече
са започнали и скоро ще бъде направена първата копка, съобщи инж. Павлина Иванова – ръководител на
отдел "Екология” в Община Плевен.
Два консорциума са кандидатствали за изграждане на новото съоръжение, като изпълнителят вече е
определен. В момента тече процедура по избор на фирмата, която ще извършва одита и има обжалване,
обясни инж. Иванова.
Първият етап на новото депо трябва да бъде изграден до 31 декември 2014 г. Общата стойност на обекта
е 27 милиона лева, които се осигуряват по европейски проект. Новото депо, изградено по европейските
изисквания, ще обслужва шест общини от плевенска област -Плевен, Искър, Долна Митрополия, Гулянци,
Пордим и Долни Дъбник.
Източник: rtv-gabrovo.com
Заглавие: Започва общ проект на депо за отпадъци за общините Габрово и Трявна
Линк:
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Текст:
На 13 септември, петък, ще се състои информационен ден в Трявна, който се организира по проект
„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово“, реализиран по
оперативна програма „Околна среда“. Проектът е общ за общините Габрово и Трявна и след
завършването му жителите на двете общини ще имат ново модерно съоръжение за управление на
отпадъците, подобрена система за разделно събиране на отпадъците в два контейнера (рециклируеми и
отпадъци от домакинствата) и развито домашно компостиране.
Началото на събитието ще бъде поставено в 14:00 часа с откриването на информационна шатра на
площада пред Народно читалище „Пенчо Славейков“, а от 18:00 часа в зала „Дръзновение“ ще започне
безплатната прожекция на филма „Бунище Земя“. Специална изненада е подготвена и за децата, които
ще могат да се включат в интерпретирания вариант на познатата детска игра „Пусни, пусни ... отпадъче“.
Филмът „Бунище Земя“ (в главната роля Джеръми Айрънс) в разтърсващи факти показва огромната
опасност от неконтролираното изхвърляне на отпадъци. На фона на емоционалната музика на Вангелис и
потресаващите картини на необратимо затрупаната с отпадъци природа актьорът Джеръми Айрънс
проследява тъжната история на човечеството, което само заплашва да унищожи себе си. На различни
места от Исландия до Индонезия Джеръми Айрънс разговаря с учени, политици и обикновени хора, върху
чието здраве и ежедневие отпадъците са оказали огромно и за съжаление негативно влияние.
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