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Източник: moew.government.bg 
 

Заглавие: Министър Искра Михайлова ще вземе участие в Годишната среща на местните власти 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2236    
 
 

  
 
Текст: На 15 октомври от 12.30 часа тя ще връчи призове за най-активна община от Националната 
кампания „Зелена България“  
Министър Искра Михайлова ще вземе участие в Годишната среща на местните власти, която се провежда 
в кк „Албена“ от 13 до 15 октомври 2013 г. Организатор на проявата за девети пореден път е 
Националното сдружение на общините в Република България . 
 Планираните теми по време на срещата са „Приоритети на взаимодействие между централна и местна 
власт”,„Партньорство с неправителствения сектор за по-качествени социални услуги”, „Плановете за 
устойчива градска мобилност – възможности за финансиране”, “Програмен период 2014 -2020 – 
потребности и приоритети“. В рамките на форума ще се състои Международна конференция „Местните 
решения за глобалните предизвикателства”.  
 Днес министър Михайлова ще участва в Пленарната сесия на тема „Българските общини в ЕС – поуките 
седем години по – късно".  
 На 15 октомври на паралелния форум„ ОП «Околна среда – подкрепа за приложение на 
законодателството за управление на отпадъците и водите“, министър Михайлова ще награди призьорите 
във втората категория на Националната кампания „Зелена България” – за най-активна община. 
Официалната церемония е от 12.30 часа, в хотел “ Лагуна гардън”- кк "Албена", зала „Лагуна гардън”. 
 За трета поредна година Министерството на околната среда и водите организира Национална кампания 
„Зелена България”. Тя е в три категории: за най-зелен бизнес, за най-активната община по Оперативна 
програма „Околна среда” и за най-зелен град.  
 

 
Източник: moew.government.bg 
 

Заглавие: Заместник-министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев участва в Съвет на 

министрите по околна среда на Европейския съюз 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2235   
 
 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2236
http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2235
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Текст: Очаква се да бъдат приети заключения за подготовката на Конференцията на страните по 
Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и за сесията на Срещата на страните по Протокола 
от Киото  
Заместник-министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев участва в Съвет на министрите по 
околна среда на Европейския съюз, който се провежда днес, 14 октомври 2013 г. в Люксембург.  
 В рамките на заседанието са предвидени дискусии по  Предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 
1013/2006 относно превози на отпадъци.Целта на предложението е да подпомогне постигането на 
сходно ниво на изпълнение на действащия регламент за превоз на отпадъци от всички държави-членки 
на Европейския съюз, чрез установяване на изисквания за планиране и контрол на инспекции на превози 
на отпадъци. Предвижда се ежегодните инспекции да се основават на годишни планове, разработвани от 
компетентните органи на всяка държава членка.  
 Съветът  на министрите по околна среда на ЕС се очаква да приеме и заключения относно подготовката 
на 19-та сесия на Конференцията на страните (COP 19) по Рамковата конвенция на ООН по изменение на 
климата (РКООНИК) и за 9-ата сесия на Срещата на страните по Протокола от Киото (CMP 9) (Варшава, 
11—22 ноември 2013 г.). Във връзка с подготовката на ЕС за СОР 19 във Варшава, Литовско 
председателство изготви проект на заключения на Съвета, в които се очертават основните елементи на 
позицията на ЕС по изпълнението на вече приетите от Конференциите през 2011 г. в Дърбан и през 2012 г. 
в Доха решения (започване на втори период по Протокола от Киото на 1 януари 2013 г. и изпълнение на 
ангажиментите по него 5 или 8 години до влизане в сила на новото правно обвързващо глобално 
споразумение). 

 
 
Източник: standartnews 
 
Заглавие:  Почват строежа на столичния завод за боклук напролет 

 

Линк:  http://www.standartnews.com/balgariya-

obshtestvo/pochvat_stroezha_na_stolichniya_zavod_za_bokluk_naprolet-209149.html   

 

 
 
Текст:  София. "Изграждането на софийския завод за отпадъци е на финалната права", сподели кметът на 
столицата Йорданка Фандъкова след като инспектира работата по инсталацията за биологично третиране 
на площадка „Хан Богров". 

http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/pochvat_stroezha_na_stolichniya_zavod_za_bokluk_naprolet-209149.html
http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/pochvat_stroezha_na_stolichniya_zavod_za_bokluk_naprolet-209149.html
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Столичният кмет заяви, че до края на месец ноември се очаква да бъде сключена сделката и от декември 
да започне реалното проектиране на завода. Срокът за проектиране и изграждане е в рамките на 19 
месеца, считано от датата на подписване на договора. "Нещата се движат по график. Очакваме напролет 
да започне и самото строителство", отбеляза кметът. 
По думите на Фандъкова, до Коледа ще бъде подписан и Акт 16 и от 2-ри януари ще започне реалната 
работа по проекта. 
"Реално имаме едно европейско действащо депо с пречиствателна станция и от 2 януари две инсталации 
за преработка на отпадъци", допълни тя. 
Миналата седмица Върховният административен съд одобри избора на изпълнител на втория етап на 
инсталацията за преработка на отпадъци в столицата. 
Кооперацията между гръцките компании "Актор – Хелектор" ще отговаря за проектирането и 
построяването на софийския завод за преработка на отпадъци край с. Яна. Решението на ВАС сложи край 
на административния спор около вземането на решение за изпълнителя на обществената поръчка по 
повод важното за столицата съоръжение. 
Така вторият етап по изграждане на съоръжението, която също се забави над 1 година, вече е на стъпка 
от приключването си. Така отпада рискът за ерофинансирането на проекта. В случай, че договорът не 
бъде подписан до края на годината, когато изтича програмният период, осигурените за целта 218 млн. 
лв., могат да бъдат загубени. 

 
 
Източник: greentech.bg 

Заглавие: Изобретател от Западна Африка направи 3D принтер от е-отпадъци 

Линк: http://www.greentech.bg/?p=46412  
   

  
 
Текст:  Коджо Афате Гнику, находчив изобретател от Того в Западна Африка, е направил 3D принтер на 
стойност 100 долара – той е изработен от части, които младежът събрал от счупени скенери, компютри, 
принтери и други електронни отпадъци. Напълно функционалният „направи-си-сам“ принтер струва 
нищожно в сравнение с тези, които в момента са на пазара, и спестява на околната среда вредните 
отпадъци от електроника, които иначе отиват на сметищата. 
Излязлото от употреба електронно оборудване е един от най-бързо растящите източници на отпадъци, 
тъй като потребителите често заменят “старите” модели, които стават все по-остарели всяка следваща 
година. Вместо да оставя е-отпадъците да се трупат на камари или да засипват депата, Коджо решил да ги 
използват за части, за да се създаде евтин 3D принтер – собственоръчно. 
Гнику всъщност е част от WoeLab – хакерска група от град Ломе – и има големи планове за свой проект за 
рециклиране. Според неговата страница за обществено финансиране, той работи по проекта „WAFATE to 
Mars”,  който цели да направи машини от рециклирани електронни отпадъци, които да са готови за 
изследователски мисии на Марс. Системи като 3D принтера на младия изобретател могат да станат важна 
част от мисиите на Червената планета, ако успвят да се реализират. 
3D принтерът на Коджо е съставен предимно от материали, които той е събрал от двор за вторични 
суровини в Ломе, въпреки че му се е наложило и да си купи няколко части. Цялата система му е коствала 

http://www.greentech.bg/?p=46412
http://www.greentech.bg/?p=46412
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около 100 долара – доволно добра  ценаза това, което е постигнал – настоящите модели на пазара 
струват хиляди долари. 
В своята страничка за обществено финансиранеГнику пише, че със своя проект той ще „постави 
технологиите в нуждаещите ръце и ще даде Африка възможност да не бъде само зрител, но да се играе 
водеща роля в… индустриалната революция“. 

 
 
Източник: vesti.bg 
 
Заглавие: Маскирани обраха пункт за изкупуване на метали в Казанлъшко 
 

Линк: http://www.vesti.bg/bulgaria/incidenti/maskirani-obraha-punkt-za-metali-v-kazanlyshko-
5995970   
 

 
 
Текст:  Трима маскирани нападатели са извършили въоръжен грабеж в пункт за изкупуване на метали в с. 
Розово, Казанлъшко, съобщиха от ОДМВР - Стара Загора. 
Инцидентът е станал около 6,30 ч. в неделя. 
Нападателите проникнали в сградата и "привели в безпомощно състояние спящата там жена", съобщи 
МВР. 
След това отнесли огнеупорна каса, в която имало пари – левове и щатски долари, в неизвестна посока с 
джипа "Тойота Ланкрузър" на собственика на пункта. 
По-късно автомобилът е намерен близо до с. Чинтулово, Сливенско. 
Работата по случая продължава. Образувано е досъдебно производство. 
 

 
Източник: dnevnik.bg 
 
Заглавие: Отчислението на общините за депониране на отпадъци за 2014 г. ще бъде под 35 лв./тон 

Линк: 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/10/14/2160719_otchislenieto_na_obshtinite_za_deponiran
e_na_otpaduci/   
 

 
 

http://www.vesti.bg/bulgaria/incidenti/maskirani-obraha-punkt-za-metali-v-kazanlyshko-5995970
http://www.vesti.bg/bulgaria/incidenti/maskirani-obraha-punkt-za-metali-v-kazanlyshko-5995970
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/10/14/2160719_otchislenieto_na_obshtinite_za_deponirane_na_otpaduci/
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/10/14/2160719_otchislenieto_na_obshtinite_za_deponirane_na_otpaduci/
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Текст:  Според министъра на околната среда и водите Искра Михайлова трябва да се върви към плавно, а 
не скокообразно увеличение на отчисленията, които правят общините за депониране на отпадъците, 
съобщи БТА. 
Аз съм убедена, че скокът, който е бил предвиден за 2014 година от 15 на 35 лева за тон, е 
нереалистичен. Убедена съм също така обаче, че трябва да следваме плавно увеличение на отчисленията 
с една единствена цел - намаляване на обема на депонирания отпадък, заяви министърът пред общински 
лидери на Деветата годишна среща на българските местни власти в черноморския комплекс "Албена". 
Михайлова изрази съгласие с позицията на Националното сдружение на общините в Република България 
(НСОРБ), че само с икономически мерки, които придобиват характера на наказание, няма да бъде 
постигнат положителен резултат. 
Отчисленията за 2014 година в никакъв случай няма да са 35 лева за тон, каза Михайлова. По думите й 
експертите в министерството подготвят наредба, която ще бъде предоставена на НСОРБ до края на 
октомври. Надявам се в началото на ноември наредбата вече да е факт и тогава ще знаем в какъв размер 
ще бъдат отчисленията за депониране на отпадъците за 2014 година и общините ще могат да направят 
своите план-сметки за такса "смет", добави министърът. 
Искра Михайлова съобщи, че се обмисля и въвеждането на пакет от стимули, които да позволят на 
общините да използват натрупаните средства от отчисленията по сметките на регионалните инспекции за 
въвеждане на системи за разделно събиране, за компостиране, рециклиране, за оползотворяване на 
отпадъци. Така депонираният отпадък ще остане най-малката част от отпадъците, поясни Михайлова. По 
думите й трябва да се отчита и постигането на поставените цели, така че всяка община, която е намалила 
депонирания отпадък, да получава и предвидените в закона намаления на отчисленията. 

 
 
 
Източник: novanews.bg  
 
Заглавие: Инсталацията за преработка на отпадъци е на финалната права 
Догодина ще започне преработката на биологичните отпадъци на столицата, информира Фандъкова 
 
 

Линк: 
http://novanews.bg/news/view/2013/10/14/59842/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D
0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B5-
%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0/   
 

  
 

http://novanews.bg/news/view/2013/10/14/59842/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0/
http://novanews.bg/news/view/2013/10/14/59842/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0/
http://novanews.bg/news/view/2013/10/14/59842/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0/
http://novanews.bg/news/view/2013/10/14/59842/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0/
http://novanews.bg/news/view/2013/10/14/59842/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0/
http://novanews.bg/news/view/2013/10/14/59842/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0/
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Текст:  Най-късно до края на ноември договорът ще бъде сключен и от декември ще може да започне 

проектирането на инсталацията за преработка на отпадъци. Това заяви столичният кмет Йорданка 

Фандъкова, която днес провери как върви строителството на площадката на „Хан Богров”. Кметът изрази 

очаквания реалните строителни дейности да започнат напролет. 

Фандъкова посочи още, че проектирането и изграждането трябва да се извършат в срок от 19 месеца от 

датата на подписване на договора. Тя припомни, че в четвъртък ВАС потвърди заповедта за избор на 

изпълнител на втория етап на инсталацията за преработка на отпадъци, което от своя страна позволява да 

започне реалното строителство. 

„Строителството тук вече е приключило, оборудването е доставено и монтирано”, информира Йорданка 

Фандъкова и прогнозира, че в началото на следващата година ще започне преработката на биологичните 

отпадъци на столицата. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://novanews.bg/news/view/2013/10/06/59270/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%8A%D0%B4/

