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Източник:  greentech.bg 
 
Заглавие: Общините ще дебатират своите задължения за отпадъците според новия ЗУО 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Сдружението на общините подготвя семинар „Общинските ангажименти по управление на отпадъците – 
правомощия и задължения според ЗУО и подзаконовите нормативни актове”. 
Семинарът ще се проведе на 3 и 4 октомври 2013 г. в гр. София, парк хотел „Витоша“ (Студентски град, ул. 
Росарио №1). Той ще е от интерес за общински експерти, ангажирани с провеждането на общинската 
политика и дейностите по управление на отпадъците; ресорни заместник-кметове; общински съветници и 
кметове, при проявен професионален интерес. 
Ето какви акценти са предвидени в програмата: 
 Опит и проблеми пред общините след влизането в сила на новия ЗУО; 
 Изпълнение на отговорностите по въвеждане на разделно събиране, транспортиране и третиране на 

отпадъците; 
 Приемане на общинските наредби и договори с организации по оползотворяване на отпадъци; 
 Отчитане и докладване на изпълнението на целите по рециклиране отпадъчни фракции, както и 

отговорностите за поетапно намаляване на депонираните биоразградими отпадъци; 
 Промени в наредбите, регулиращи потоците масово разпространени отпадъци и ангажиментите на 

местните власти за осъществяване на контрол по управлението на отпадъците. 
Лекторите ще са експерти от Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите” при МОСВ. 
Предварителна програма на семинара може да се намери тук. 
 
Източник:  oshtepan.com 
 
Заглавие:  Кметове питаха министър за депото за отпадъци 
 

Линк: 
 

 

http://www.greentech.bg/?p=45712
http://www.namrb.org/doc13/NSORB_predvaritelna_programa-1.doc
http://www.greentech.bg/?p=45712
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Текст: 
 

Днес областният управител на Пазарджик Иван Йорданов проведе изнесена среща с кметовете на 11-те 

общини в областта. Срещата бе в Стрелча и на нея присъства и министърът на околната среда и водите 

Искра Михайлова. 
Нея кметовете на общини са питали за реализацията на проекта за Депо за твърди битови отпадъци за 
девет от 11-те общини в областта, управлението на минералните извори и микроязовирите от страна на 
общините, проектите за воден цикъл, както и въпроси свързани с предстоящите промени на Закона за 
водите. 
В срещата са участвали зам.-областните управители Диана Варникова-Милчева и Юмер Хамза, 
началниците на РЗИ Пазарджик, ОУПБЗН, Службата по геодезия, картагрофия и кадастър и на РИОСВ, 
пише в прессъобщението, изпратено от Областна администрация. 
Министър Михайлова е уверила кметовете на общини, че в рамките на този планов период 
Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда /ПУДОС/ се ангажира да 
финансира със средства от държавния бюджет изграждането на една клетка и част от стопанския двор на 
Регионалното депо в Пазарджик. Претоварната станция на територията на община Ракитово, останалите 
клетки, инсталациите и допълнителната инфраструктура ще се финансират от новата оперативна 
програма в следващия планов период 2014-2020г. 
До края на годината предстои да бъде коригиран Законът за управление на отпадъците, като се внасят 
предложения за  подобряване на работата при оползотворяване на отпадъците и намаляване на 
количеството депонирани отпадъци. 
 
Източник:  dnevnik.bg 
 
Заглавие:  Областният управител на Варна сезира прокуратурата за изоставени отровни вещества 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Областният управител на Варна Иван Великов съобщи днес, че ще сезира окръжната прокуратура за 
умишлена безстопанственост в девненското предприятие "Полимери инвест" АД, съобщи БТА. По думите 
му в завода от години има складирани отровни вещества, но не е осигурена необходимата охрана. 
Съоръженията, в които се съхраняват отровите, също не са на необходимото ниво. В завода има близо 
2500 кубика трихлоретан, посочи Великов. Той уточни, че в предприятието е имало инсталация за 
унищожаване на това отпадъчно вещество, която обаче била нарязана за скрап. 
 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/09/23/2146659_oblastniiat_upravitel_na_varna_sezira_prokuraturata_za/?ref=rss
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Областният управител посочи, че трихлоретанът се съхранява в резервоар, който е амортизиран с 
годините. Всеки теч замърсява почвата, но по-опасното е да не избухне пожар, защото тогава ще бъдат 
изтровени жителите на цялата област, каза Великов. Областният управител е разпоредил община Девня 
да осигури и монтира нов резервоар, където да се премести трихлоретанът. По думите му разходите - 
около 60 хиляди лева, трябва да бъдат за сметка на "Полимери инвест" АД. 
Общината трябва да заведе съдебно дело, за да се запорира имущество на фирмата и с продажбата му да 
се покрият направените разходи, обясни Великов. Той уточни, че е написал писмо и до дирекцията на 
полицията във Варна с искане за осигуряване на охрана на завода. 
 


