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Източник: moew.government 
 
Заглавие: Министър Искра Михайлова е на официално посещение в Израел по повод Международното 
изложение WATEC 2013 

 
Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2247  
  

 
 
Текст: В рамките на посещението си министър Михайлова се срещна с израелския си колега Амир Перец 
и обсъдиха двустранното сътрудничество в областта на околната среда и водите с акцент управление и 
оползотворяване на отпадъците  
 Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова и министърът на регионалното развитие 
Десислава Терзиева са на официално посещение в Израел от  21 до 24 октомври 2013 г. 
 В сградата на Кнесета се проведе официалната среща на министър Михайлова с министъра на околната 
среда на Израел Амир Перец. Двамата министри и техните екипи изразиха готовност да продължат 
сътрудничеството между двете страни, основаващо се на Декларация за сътрудничество в областта на 
околната среда и водите, подписана през ноември месец 2011 г. Те се договориха за активизиране на 
двустранното сътрудничество особено в областта на управлението и оползотворяването на отпадъците. 
Двете страни ще сформират експертни работни групи, които да излязат с конкретни предложения за 
дейности и проекти. 
 На работна среща между двамата български министри и Силван Шалом, министър на енергетиката и 
водите на Израел, бяха  обсъдени теми от общ интерес в областта на водите и ВиК сектора. 
Дискутирани  бяха  възможностите за сътрудничество и обмяна на опит.  
 На 22 октомври министрите Михайлова и Терзиева участваха в официална церемония за откриване на 
международното изложение WATEC 2013, за последните технологични постижения в секторите води  и 
околна среда и проведоха среща с министъра  на икономиката Нафтали Бенет. 
 Двамата министри се срещнаха с представители на българската общност в Израел и присъстваха на 
концерт, посветен на 70-та годишнина от спасяването на българските евреи в централната музикална зала 
в Университета на Тел Авив.  
 

  

Източник: strategy.bg 
 
Заглавие: Проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на Наредба за разделно 
събиране на биоотпадъците 
 

Линк: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1069 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2247
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1069
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Текст: Наредбата регламентира задълженията към общините за прилагане на системи за разделно 
събиране и рециклиране на биоотпадъците (хранителните и зелените отпадъци, като част от потока 
битови отпадъци), които да осигурят постигането на следните цели: 

• до 31.12.2016 г. не по-малко от 25% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона 
през 2014 г.; 

• до 31.12.2020 г. не по-малко от 50% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона 
през 2014 г.; 

• до 31.12.2025 г. не по-малко от 70% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона 
през 2014 г. 

С цел осигуряване на необходимите данни и осъществяване на контрол по изпълнение на целите в 
наредбата е включена методология за изчисляване и доказване на изпълнението на целите за 
рециклиране на битовите отпадъци и целите за ограничаване на количествата депониране 
биоразградими отпадъци по чл.31, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.  

Със заповед на министъра на околната среда и водите ежегодно се създава комисия, която предоставя 
мотивиран доклад за изпълнение на целите на национално ниво, който включва списък на регионите за 
управление на отпадъците в страната, които са постигнали целите за подготовка за повторна употреба и 
рециклиране на битовите отпадъци и целите за ограничаване на количеството депонирани 
биоразградими отпадъци, с цел намаляване или освобождаване от заплащане на отчисленията за 
депониране на отпадъци в съответствие със ЗУО. 

Очакваните резултати от прилагането на наредбата са осигуряване на разделно събрани биоотпадъци с 
високо качество с оглед последващото им рециклиране в съоръженията за компостиране и 
регламентиране на реда и начина за изчисляване степента на изпълнение и докладване на целите за 
рециклиране на битовите отпадъци и ограничаване на количествата депонирани биоразградими 
отпадъци в съответствие с чл. 31, ал.1 от ЗУО. 
 

 
Източник: borbabg.com 
 

Заглавие: Разследват площадка за битови отпадъци за 5 млн. лв. по жалба на 800 търновци 

 

Линк: http://www.borbabg.com/?action=news&news=29570   

 

Текст:  Собственикът на „ЕКО ФЕНИКС” Пламен Мичев: „Няма да има горене на гуми, технологията е 
екологична, от Германия” 

http://www.borbabg.com/?action=news&news=29570
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НАД 800 ДУШИ ОТ ТЪРНОВСКИЯ КВАРТАЛ „ЧОЛАКОВЦИ” СА СЕ ПОДПИСАЛИ ПОД СИГНАЛ ДО 6 
ИНСТИТУЦИИ срещу строежа на площадка за сепариране на битови отпадъци в промишлената зона. 
Хората са събрали подписите само за един ден, в петък, а в понеделник преписката е входирана до кмета 
Даниел Панов, до Общинския съвет и до постоянните комисии по ТСУ и антикорупция, да областния 
управител инж. Рачев, Районна прокуратура, РИОСВ, РДНСК и РИОКОЗ. Хората от квартала питат по каква 
технология ще се обработват битови отпадъци на площадката, която се гради вече няколко месеца, 
защото са в невидение и никой не ги е информирал за нищо. Вярно ли е, че точно тук ще се обработват 
битовите отпадъци на В. Търново, вместо да се карат на сметището в Шереметя, и че точно тук ще се 
горят автомобилни гуми и ще се разфасоват акумулатори, се казва в сигнала. Хората искат да знаят още 
защо такова предприятие се строи в границите на населено място и в съседство до фабриките за 
сладолед и вафли „Дени” и „Престиж”, които дават хляб на 500 жители от този район. Дали ще се 
използват химикали за обработка на отпадъците и дали ще се замърсява Янтра, питат още хората.  
С ГОЛЯМАТА ПОДПИСКА И СЕРИОЗНИЯ СИГНАЛ СА ЗАПОЗНАТИ В ПРОКУРАТУРАТА, общината, областта и 
екоинспекцията, установи наша проверка. Според областния управител той вече е възложил спешна 
проверка на екипа си. Кметът Панов увери, че в този случай няма драма и не става въпрос за горене на 
гуми, а за система за сепариране на отпадъци. Същата фирма вече имала действаща такава инсталация в 
Свищов, каза още търновският кмет.  
ПЛОЩАДКАТА Е ГОТОВА, УВЕДОМЛЕНИЕТО ВИСИ В... САЙТА НА ОБЩИНАТА 
ВМЕСТО ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ, КАКТО Е ПО НАРЕДБА, или пък на събрание в 
„Чолаковци”, въпросната фирма от Свищов „ЕКО ФЕНИКС” ЕООД на 37-годишния Пламен Мичев си е 
депозирала уведомление за инвестиционно предложение до кмета на общината, което е задължително. 
Въпросното уведомление пък е качено в сайта на общината и си виси там от края на август 2013 г. Който 
прочел - прочел. Но явно над 800 души от „Чолаковци” не четат сайтове или съобщения където и да е. 
Така нормативната база е спазена формално, но без гражданите въобще да са разбрали какво се строи до 
прозорците им.  
ИНАЧЕ ВЪПРОСНИЯТ ТЕРЕН Е МЕСТЕН И КУПЕН ОТ СВИЩОВСКОТО ДРУЖЕСТВО ПРЕЗ АВГУСТ м.г. от 
предприятието за монтажни елементи (ПМЕ) във В. Търново. Теренът е от 4, 7 дка на стойност 285 000 
лева. На 27 февруари 2013 г. инвеститорът получава разрешение за строеж от главния архитект на 
Търновската община за площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от излязло от 
употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства, 
негодни за употреба батерии и акумулатори, гуми, масла, черни и цветни метали. Освен това се прави и 
площадка за сепариране на смесени битови отпадъци, за която се уведомява за разширяване чрез 
преустройство на сгради и оборудване с капацитет от 3000 до 5000 тона на месец, или 70 000 тона 
годишно. Това ще става с нови закрити складове, се каза още в уведомлението за инвестиционно 
предложение. Никъде не пише за горене на гуми.  
ОБЕЩАНИЕ ЗА 60 РАБОТНИ МЕСТА И ПРОИЗВОДСТВО С „БЕЛИ РЪКАВИЦИ” 
ПЛАМЕН МИЧЕВ НАУЧИ ОТ „БОРБА” ВЧЕРА, ЧЕ ИМА ТЛЪСТА ПОДПИСКА И ЖАЛБА срещу градежа на 
площадката на дружеството, която на практика вече е готова.  
„...Няма да има никакво горене на гуми, защото няма такъв процес. Инвестицията ни е за 5 млн. лв. и 60 
нови работни места. Технологията е екологична и от Германия, от там съм взел този модел. Няма да се 
складират отпадъци, инсталацията ще ги разделя. Всичко ще става на закрито, което не се разгражда, ще 
се балира и транспортира до сметището в Шереметя. Аз мисля, че ще сме полезни за града. Ако обаче 
институциите спрат производството, разграждаме, вдигаме и отиваме в друг град. Ние сме на пазара от 
над 10 години. Автомобилите, които ще возят отпадъците, са закрити, миризми и минаване през квартала 
няма да има, само през промишлената зона. Офертата ни към общината е смесените битови отпадъци да 
идват при нас чрез фирмите за сметосъбиране. Така ще се спестят и разходи, защото общината няма да 
плаща за депониране...”, обясни вчера собственикът на „ЕКО ФЕНИКС”.  
Пламен Мичев каза още, че възнамерява да отправи оферта към домоуправителите в кв. „Чолаковци” за 
разделно събиране на отпадъци срещу заплащане за хората. Предвиждат се и зелени площи, защитно 
облекло и всичко необходимо за работниците, които ще извършват и ръчен труд. Дали всичко това ще 
стане реалност и кога, зависи от институциите, до които е подписката на хората от района. 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 5  

  

Източник: 19min.bg 

Заглавие:  Роми заринаха столичен булевард с тонове отпадъци 

 Линк:  http://19min.bg/news/8/49119.html   

 

Текст:  Незаконно сметище за строителни отпадъци вече месеци замърсява булевард Академик Иван 

Евстатиев Гешов. Над два тона отпадъци от строителството са изсипани до самото улично платно срещу 

Бизнес центъра. Роми от района изхвърлят най-нагло през деня отпадъците с каручки видя репортер на 

19 минути. Дали Столичният инспекторат ще бъде сезиран за сметището - и дали ще вземе мерки, остава 

да гадаем. Изхвърлянето на боклуци извън кофите и законните сметища е забранено според Закона за 

управление на отпадъците, а и според общинските наредби. Глобата за граждани, които хвърлят на 

непозволени места, е от 300 до 1000 лв. За маловажни случаи санкцията е от 10 до 50 лв. Глобите се 

налагат основно от кметовете, но реално санкционирани хора почти няма. Причината е, че нарушителите 

трябва да бъдат хванати в крачка да изхвърлят отпадъците си на непозволени места. Затова някой 

общини прибягват до монтиране на камери на незаконните бунища. Основните боклуци в незаконните 

сметища са строителни отпадъци и стари мебели. Според кметовете именно те са причината незаконните 

сметища да се появяват периодично на едни и същи места. Според експертите хората просто не желаят 

да харчат пари, за да закарат боклуците си до площадките за строителни отпадъци, както изискват 

законът и общинските наредби. Те предпочитат да платят на роми, който нямат така или иначе никакъв 

страх от закона. Доста фирми имат същата практика. Отговорни за премахването на незаконните сметища 

са собствениците на терените, върху които те се образуват. В масовия случай става въпрос за общински 

имоти. Над 100 незаконни сметища бяха изринати през април тази в рамките на пролетното почистване в 

София, което започна на 2 април. Столичният кмет Йорданка Фандъкова също участва в кампанията. В нея 

се включиха близо 32 000 доброволци, 150 фирми, 84 училища и 31 неправителствени организации. В 

резултат от това на сметището в кв. Враждебна бяха извозени 154 тона едрогабаритни и строителни 

отпадъци. 

 

Източник: chambersz.com 

Заглавие: Изграждането на регионалното депо за отпадъци ще започне в началото на 2014 г. 

Линк: http://www.chambersz.com/news/11308-izgrazhdaneto-na-regionalnoto-depo-za-otpadaci-shte-
zapochne-v-nachaloto-na-2014-g   

http://www.novinar.bg/news/samoletonosachat-forestal-otiva-na-skrap-za-1-tcent_NDQ0NDs5.html
http://www.chambersz.com/news/11308-izgrazhdaneto-na-regionalnoto-depo-za-otpadaci-shte-zapochne-v-nachaloto-na-2014-g
http://www.chambersz.com/news/11308-izgrazhdaneto-na-regionalnoto-depo-za-otpadaci-shte-zapochne-v-nachaloto-na-2014-g
http://www.chambersz.com/news/11308-izgrazhdaneto-na-regionalnoto-depo-za-otpadaci-shte-zapochne-v-nachaloto-na-2014-g
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Текст:  На 31 октомври ще се проведе редовната сесия на Общински съвет – Стара Загора. Сред по-
важните точки в дневния ред е предложението на кмета Живко Тодоров за определяне размера на 
таксата за битови отпадъци за 2014 г. Предлаганото увеличение се налага най-вече поради увеличените 
разходи на Община Стара Загора. 
От следващата година всички общини, които нямат изградени съоръжения за третиране на битовите 
отпадъци, ще плащат двойно повече отчисления към екоминистерството. Заради неизграденото 
регионално депо Община Стара Загора ще прави отчисления от бюджета в размер на 70 лева на тон, каза 
предсеателят на Общински съвет - Стара Загора Емил Христов. Предложението, което ще разглеждат 
общинските съветници, е такса смет за гражданите да се повиши от 1,2 на 1,5 промила, а за бизнеса - от 3 
на 3,5 промила, припомниха от пресцентъра на Общината. 
Строителството на депото край Ракитница ще се забави заради промяна в Закона за горите, която 
предвижда терен от 220 дка горски фонд от парцела да бъде закупен. Заради процедурата за закупуване, 
строителството на депото ще започне в началото на 2014 г. 
Председателският съвет взе решение за отправяне на официално писмо до министъра на 
здравеопазването д-р Таня Андреева за безвъзмездно прехвърляне на активите на Специализираната 
болница за пневмо-фтизиатрични заболявания в Стара Загора на държавата. Предложението е 
подкрепено от всички членове на Председателския съвет. 
По време на сесията на 31 октомври ще бъде гласувано и поемането на дългосрочен общински дълг за 
финансиране на проект Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора, както и ще бъде 
разгледан общинския план за развитие на община Стара Загора за периода 2014-2020 г. 
Ще бъде гласувано и решението за присъждане на литературната награда Николай Лилиев на Виолета 
Бонева за значим принос към националната и международната култура. 
Общинският съвет ще присъди колективната награда Икар на отбора от Професионална гимназия по 
електроника Джон Атанасов за високи постижения в програмата Евроскола и представянето на България 
в Европейския парламент. Индивидуалната награда Икар ще бъде дадена на Иван Петков, възпитаник на 
ГПЧЕ Ромен Ролан, за постижения в международни и национални конкурси по публична реч. Към 
момента той е студент в специалност Арабистика на СУ Климент Охридски. 
 


