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Източник: scrap-bg 
 
Заглавие: Все още се дискутират гаранциите за бизнеса 

Линк: http://scrap-bg.com/tag/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-

%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/   

 

 Текст: Министерски съвет одобри на днешното си заседание втория пакет от 88 мерки за намаляване на 
регулаторната тежест за бизнеса и на административната тежест за гражданите. Това обяви 
вицепремиерът по икономическото развитие Даниела Бобева на пресконференция след 
правителственото заседание. Г-жа Бобева обърна внимание на една от мерките, която беше и широко 
обсъждана в обществото – отпадането на нотариалната заверка при продажбата на автомобили. 
Вицепремиерът отбеляза, че благодарение на дискусията, която беше проведена, тази мярка е така 
записана, че от една страна ще намали административна и финансова тежест за гражданите. От друга 
страна прилагането й ще създаде условия за попълване на бюджетите на общините. 
Заместник министър-председателят уточни, че по една от мерките от първоначалния пакет, съдържащ 89 
мерки, продължават дискусиите с бизнеса. Тя се отнася до гаранциите на фирмите, които изкупуват 
скрап. Сега те са 25 000лв., като предложението е за облекчаване на този режим. „Тъй като все още текат 
дискусии с бизнеса по темата, на този етап мяркате е оттеглена“, каза г-жа Бобева. 
По отношение на първия пакет от 24 мерки, вицепремиерът изтъкна, че законопроектите, чрез които ще 
бъдат премахнати или облекчени съответните режими, са готови и вероятно следващата сряда ще бъдат 
одобрени и ще влязат в Народното събрание. Г-жа Бобева добави, че в голяма степен има готовност и със 
законопроектите по втория пакет мерки. „Остават още около 100 режима, които сме идентифицирали 
като административна тежест за гражданите и за бизнеса. Надявам се до края на ноември да внесем и 
трети пакет мерки“, каза още тя. 
 
Източник: novanews.bg 

Заглавие: В Русе ще строят инсталация за сепариране на битови отпадъци 

Тя ще бъде изградена в близост до регионалното депо в Русе най-късно до края на 2015 г. 

 Линк: http://novanews.bg/news/view/2013/10/17/60122/%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5-%D1%89%D0%B5-

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-

%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/   

  
 

http://scrap-bg.com/8572/
http://scrap-bg.com/tag/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
http://scrap-bg.com/tag/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
http://novanews.bg/news/view/2013/10/17/60122/%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/
http://novanews.bg/news/view/2013/10/17/60122/%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/
http://novanews.bg/news/view/2013/10/17/60122/%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/
http://novanews.bg/news/view/2013/10/17/60122/%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/
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Текст: „Топлофикация” - Русе ще строи инсталация за сепариране на битови отпадъци. Теренът, върху 
който ще се построи съоръжението, на площ от 28 декара, е преотстъпен безвъзмездно и безсрочно, след 
като Общинският съвет даде съгласието си за това днес. 
Инсталацията ще бъде изградена в близост до регионалното депо в Русе най-късно до края на 2015 
година. 
Една част от отпадъците ще се рециклират, а останалата ще се изгаря в „Топлофикация” – Русе с цел 
производство на енергия. До увеличение на такса „смет” обаче няма да се стигне, уверяват от общината. 
Според зелени активисти обаче изгарянето на отпадъци може да доведе до замърсяване на въздуха и да 
застраши здравето на русенци.  
 
Източник: bgsever.info 
 
Заглавие:  РИОСВ-Плевен: подновяват се банковите гаранции за третиране на метални отпадъци 

Линк http://bgsever.info/news/2013/10/17/%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%B5-

%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B3%D0%B0/   

 
Текст:  РИОСВ-Плевен напомня на всички, които притежават разрешения за дейности по третиране на 
отпадъци от черни и цветни метали, че е необходимо да продължават или подновяват банковите си 
гаранции всяка следваща година през периода на действие на разрешението. 
Минимум един месец преди изтичане срокът на действие на банковите гаранции, в РИОСВ трябва да се 
представи продължена или подновена банкова гаранция. Удължаването на срока на действие на 
старата може да се извърши чрез анекс към нея, представен в оригинал и съдържащ номера на 
банковата гаранция, към която се издава. Анексът трябва да влиза в сила най-късно от деня на 
изтичане срока на валидност на банковата гаранция. 
Законът за управление на отпадъците изисква банкова гаранция в размер на 25 000 лева за самата 
дейност и по 5000 лева за всяка площадка. 
 
Източник: novinar.bg 

Заглавие: Въвеждат до 9 кофи за събиране на отпадъци 

Линк: http://novinar.bg/news/vavezhdat-do-9-kofi-za-sabirane-na-otpadatci_NDQzNzs5NQ==.html  
   

  

Текст:  Изискванията регламентират по-ефективния контрол на боклука 

Британските домакинства ще бъдат заставени да въведат до девет различни съдове за събиране на 
битовите отпадъци, алармираха медиите на Острова. 

http://novanews.bg/news/view/2013/10/02/59010/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%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/
http://bgsever.info/news/2013/10/17/%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%B5-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B3%D0%B0/
http://bgsever.info/news/2013/10/17/%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%B5-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B3%D0%B0/
http://bgsever.info/news/2013/10/17/%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%B5-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B3%D0%B0/
http://novinar.bg/news/vavezhdat-do-9-kofi-za-sabirane-na-otpadatci_NDQzNzs5NQ==.html


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 4  

  

Наред със съществуващите вече зелени, сини, кафяви и черни контейнери менажерията от кофи и торби 
пред домовете ще нарасне от 1 януари 2015 година. За това предупреди в писмо до местните общински 
съвети в цяла Великобритания парламентарният секретар в Министерството на околната среда, храните и 
въпросите на селските райони (Defra) Лорд де Моли. 
Нововъведенията са в съответствие с изискванията на европейската Рамкова директива за отпадъците и 
влизат в сила след малко повече от година. Те регламентират мерките и по-ефективния контрол за 
защита на околната среда, човешкото здраве и управлението на отпадъците. 
Според новите правила отпадъци от хартия, метал, пластмаса и стъкло трябва да се събират отделно по 
общини. В противен случай местната управа трябва да докаже, че всичко събрано поотделно е със сходно 
качество спрямо останалия разделно прибран боклук. 
Проблемът в настоящето сметосъбиране е, че при извозването на боклука до местата за рециклиране 
често се случва смесване на потоците и така парчета стъкла попадат сред картон или алуминий за 
претопяване. Именно това „замърсяване” налага въвеждането на повече съдове за събиране. 
Идеята на ЕС е с новите правила да се постигне целта за рециклиране на 50 на сто от отпадъците на 
домакинствата до 2020 г. Инициативата обаче предизвика недоволството на гражданите, тъй като това 
означава улиците и тротоарите да бъдат задръстени с нови кофи и контейнери. 
Говорител на Defra заяви, че от 2015 г. само разделното събиране ще се извършва според закона. Това не 
означава, че смесеното сметосъбиране ще бъде преустановено. Местните власти ще трябва да преценят 
как да решат проблема си съгласно новите изисквания за управление на отпадъците, допълни 
говорителят. 
 
Източник: investor.bg 

Заглавие: Приста Рисайклинг" изгражда в Украйна завод за преработка на отработени масла  

Зелената инвестиция отваря 100 нови работни места 

Линк: http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/prista-risaikling-izgrajda-v-ukraina-zavod-za-

prerabotka-na-otraboteni-masla,159761/   

 

 
 
Текст:  „Приста Рисайклинг“ ще изгради в Украйна екологичен завод за преработка на отработени масла, 
съобщиха от компанията. Първата копка е направена днес в  град Бородянка, Киевска област.  
Зелената инвестиция включва изграждането на два технологични модула, всеки от които на стойност 25 
млн. долара, резервоарен парк и естакада за суровини и готова продукция на стойност 10 млн. долара. В 
рамките на проекта инвеститорът предвижда откриването на 100 нови работни места. 
Изграждането и оборудването на завода ще бъде осъществено по американска патентована технология, 
собственост на Sequoia Energy & Environment Pvt. Ltd, САЩ. 
Целта е да бъде изградена общонационална система за събиране и утилизация на отработените масла – 
моторни и индустриални. Предвидената инвестиция за тази система е 5 млн. долара. 
Преработвателният процес ще се раздели на две части: вакуумна дестилация и  хидроочистка на 
маслените фракции. 

http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/prista-risaikling-izgrajda-v-ukraina-zavod-za-prerabotka-na-otraboteni-masla,159761/
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/prista-risaikling-izgrajda-v-ukraina-zavod-za-prerabotka-na-otraboteni-masla,159761/
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Преработвателният капацитет на инсталацията включва два модула по 40 000 мт/годишно. Предвидено е 
при нормално натоварване те да произвеждат 70 000 мт/базови масла годишно. 
За целта компанията  е закупила 45 декара терен в промишлената зона на Бородянка, върху който се 
предвижда изграждането на резервоарен парк, както и авто и жп естакади за суровини и готова 
продукция. 
„С този мащабен инвестиционен проект ще допринесем не само за благоприятното развитие на 
приятелските и бизнес отношения между България и Украйна, а също и за повишаването на 
икономическата активност между двете държави“, заяви Пламен Бобоков, председател на съвета на 
директорите на „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД  и почетен консул на Украйна в България. 
 


