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Източник: moew.government 
 
Заглавие: Министър Искра Михайлова откри „Регионалeн център за обезвреждане на битови отпадъци - първа 

клетка“ в Асеновград 
 
Депото е пример, че преминаваме от фазата на старите сметища към периода на депониране в модерни 
съоръжения, посочи министър Михайлова 

 
Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2251 
  

 
 
Текст: Министър Искра Михайлова откри днес „Регионалeн център за обезвреждане на битови отпадъци за 

общини Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки – първа клетка“, община Асеновград, област Пловдив.На 

официалната церемония  присъстваха Галина Симеонова, изпълнителен директор на ПУДООС, Емил  Караиванов, 

кмет на община Асеновград , Юксел Расим, заместник-областен управител,  депутати от района, строители и гости.  

В Регионалния център е изградена първата клетка за битови и за строителни отпадъци, както и прилежаща 
инфраструктура. Застроената площ на първия етап от цялостния проект на депото е около 73 декара, с общ 
капацитет  от  640 000 тона и ще обслужва 126 хил. жители от общините  Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и 
Лъки.  
„Днес сме свидетели на добър резултат, в следствие на усърдна работа на добър екип. Искам да отбележа, че това 
депо, което откриваме е финансирано от националния бюджет и е доказателство за това, че България провежда 
трайна и успешна политика в областта  на отпадъците“, каза по време на откриването на депото министър 
Михайлова.  
„Надявам се да имаме повече примери като днешния и още по – добра и ползотворна работа на Предприятието за 
управление на дейности  по опазване на околната среда, благодарение на което се осъществи този проект. Това 
депо е модерно съоръжение, което показва как ще се третират отпадъците. Отваряйте вратите на депото и го 
показвайте, като пример,  че  ние преминаваме от фазата на старите сметища към периода,  когато отпадъците ще 
се депонират в модерни депа, към  които в бъдеще ще бъдат  изградени модерни  инсталации“,  допълни министър 
Михайлова.   
С реализацията  на проекта ще се подобри управлението на дейностите по отпадъците за петте общини  в региона и 
ще бъдат спазени  всички нормативни изисквания и европейски директиви за управление  на отпадъците. 

 

 
Източник: mediapool.bg 

Заглавие: Законов пропуск позволява на малки леярни да точат ДДС 

Линк: http://www.mediapool.bg/zakonov-propusk-pozvolyava-na-malki-leyarni-da-tochat-dds-

news212826.html   

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2251
http://www.mediapool.bg/zakonov-propusk-pozvolyava-na-malki-leyarni-da-tochat-dds-news212826.html
http://www.mediapool.bg/zakonov-propusk-pozvolyava-na-malki-leyarni-da-tochat-dds-news212826.html
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Текст: Пропуск в закона за управление на отпадъците позволява на голяма част от леярните за черни и цветни 

метали да работят на ръба на закона и да източват ДДС, предупредиха в понеделник от Българската асоциация по 

рециклиране (БАР). 

  
Организацията обяснява, че става въпрос за това, че не е регламентиран контролът върху работата с крайната форма 
на скрап - т.нар. неотпадък, и така обектите, в които се преработват вторичните суровини се възползват от това, 
докато целият сектор по изкупуването и рециклирането е на строг разрешителен режим и плаща банкови гаранции 
за всяка фирма и за всяка площадка. 
  
Еврорегламент определя кога определени видове скрап престават да бъдат отпадъци. За да бъде обявен за 
неотпадък и да се превърне в суровина, скрапът от алуминий трябва да съдържа не повече от 5% примеси, а от чугун 
и стомана – не повече от 2%. Това се постига на самата площадка за метални отпадъци, където те се предават и 
сортират. 
  
Схемата оттук нататък изобщо не е отбелязана в закона, посочват от БАР. Собственици на площадки издават 
декларация за съответствие по регламента и обявяват изкупени количества за неотпадък. Сертифицирането е 
изключително лесно, в някои случаи става дори и с обаждане по телефона, като обикновено в сертификатите по ISO 
9001 се допълва, че фирмата е сертифицирана и по Регламент 333 за постигане на край на отпадъка. 
  
След издаването на сертификата за неотпадък товарът отпътува към леярна. Оказва се, че всички малки леярни в 
България приемат не скрап, а неотпадък и на практика съвсем законно работят без никакви разрешения, отчетност и 
документация, тъй като тяхната работа не е свързана с отпадъци, посочва организацията на търговците. с цветни и 
черни метали. Те допълват, че в същото време леярните нямат комплексни екоразрешителни, каквито се издават на 
площадките за скрап. Причината е, че според изключения в Закона за опазване на околната среда комплексни 
разрешителни не се изискват за леярни за чугун и стомана с капацитет под 2,5 тона за час, за инсталации за 
обработване на черни метали с капацитет под 20 тона необработена стомана за час и за леярни за черни метали с 
производствен капацитет под 20 тона за денонощие. 
  
Голяма част от претопения в леярните метал напуска България под формата на вътреобщностна доставка – износ за 
други страни-членки на ЕС, а самата леярна начислява ДДС, разясняват схемата от БАР. Това се отнася и за продажба 
на продукцията им на територията на България. Самата стока няма как да се проследи или провери, тъй като тя е 
суровина или неотпадък и по този начин започват да съществуват схеми и за нов вид данъчни и митнически измами. 
Сделките със скрап са с обратно начисляване на ДДС, т.е. данъкът се начислява от купувача, а не от продавача, 
докато продажбата на неотпадък носи добавена стойност, която собственикът може да си приспадне от държавата, 
допълва организацията. 
  
По нейни данни дори някои от фирмите за изкупуване на скрап са основали собствени леярни и работят по този 
начин, като си спестяват документация, разрешителни, банкови гаранции, каквато и да било отчетност и контрол от 
страна на държавата. 
  
Затова, според организацията, Законът за управление на отпадъците трябва да обхване и работата на леярните и 
компаниите, които дават статут на неотпадък на скрапа, а тяхната дейност да бъде регистрирана и контролирана, за 
да не съществува сив сегмент в сектора. 
  
Асоциацията е направила няколко срещи с Министерството на финансите, с цел промяна на Закона за ДДС, като е 
предложила всички видове метални отпадъци, в т.ч. "неотпадъците“ да бъдат с режим на "обратно начисляване“, 
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т.е. да бъдат продавани, без доставчикът да получава реално ДДС. По този начин ще се предотвратят всички 
злоупотреби с ДДС с метални отпадъци. 

 

Източник: bta.bg 

Заглавие: От Българската асоциация по рециклиране смятат, че малките леярни работят "на ръба на закона" и 

източват ДДС 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/701381  

 

 
Източник: investor.bg 

Заглавие: Законов пропуск, позволяващ източване на ДДС, откри асоциацията по рециклиране  

Никой не контролира работата с крайната форма на скрапа, което създава предпоставки за работа „на 
ръба“ на закона 

Линк: http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/zakonov-propusk-pozvoliavasht-iztochvane-na-

dds-otkri-asociaciiata-po-reciklirane,160375/  

 

Текст:  Българската асоциация по рециклиране (БАР) откри пропуск в закона за отпадъците, който позволява на 

голяма част от леярните за черни и цветни метали да работят на ръба на закона и да източват данък добавена 

стойност (ДДС), съобщиха от организацията.Според анализите никой не контролира работата с крайната форма на 

скрап, т.нар. неотпадък, макар и целият сектор по изкупуването и рециклирането да е на строг разрешителен 

режим.От организацията обясняват и схемата. Европейския регламент 333/2011 регламентира кога видове скрап 

престават да бъдат отпадъци - за да бъде обявен за неотпадък и да се превърне в суровина, скрапът от алуминий 

трябва да съдържа не повече от 5% примеси, а от чугун и стомана – не повече от 2%.Това се постига на самата 

площадка за метални отпадъци, където те се предават и сортират, уточняват от БАР.Схемата оттук нататък изобщо 

не е отбелязана в закона. Собственици на площадки издават декларация за съответствие по регламента и обявяват 

изкупени количества за неотпадък. Сертифицирането е изключително лесно, в някои случаи става дори и с 

обаждане по телефона, като обикновено в сертификатите по ISO 9001 се допълва, че фирмата е сертифицирана и по 

http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/701381
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/zakonov-propusk-pozvoliavasht-iztochvane-na-dds-otkri-asociaciiata-po-reciklirane,160375/
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/zakonov-propusk-pozvoliavasht-iztochvane-na-dds-otkri-asociaciiata-po-reciklirane,160375/
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Регламент 333 за постигане на край на отпадъка.След издаването на сертификата за неотпадък товарът отпътува към 

леярна. Оказва се, че всички малки леярни в България приемат не скрап, а неотпадък и на практика съвсем законно 

работят без никакви разрешения, отчетност и документация, тъй като тяхната работа не е свързана с отпадъци.С 

работата си леярните замърсяват и околната среда, защото не притежават комплексни разрешителни - обекти, в 

които се топят метали, попадат в изключенията на Закона за опазване на околната среда. В неговите текстове е 

посочено, че комплексни разрешителни не се изискват за леярни за чугун и стомана с капацитет под 2,5 тона за час, 

за инсталации за обработване на черни метали с капацитет под 20 тона необработена стомана за час и за леярни за 

черни метали с производствен капацитет под 20 тона за денонощие.Голяма част от претопения в леярните метал 

напуска България под формата на вътреобщностна доставка – износ за други страни-членки на ЕС, а самата леярна 

начислява ДДС. Това се отнася и за продажба на продукцията им на територията на България.Самата стока няма как 

да се проследи или провери, тъй като тя е суровина или неотпадък и по този начин започват да съществуват схеми и 

за нов вид данъчни и митнически измами. Сделките със скрап са с обратно начисляване на ДДС, т.е. данъкът се 

начислява от купувача, а не от продавача, докато продажбата на неотпадък носи добавена стойност, която 

собственикът може да си приспадне от държавата. 

Някои от фирмите за изкупуване на скрап са основали собствени леярни и работят по този начин, като си спестяват 

документация, разрешителни, банкови гаранции, каквато и да било отчетност и контрол от страна на 

държавата.  Българската асоциация по рециклиране счита, че Законът за управление на отпадъците трябва да 

обхване и работата на леярните и компаниите, които дават статут на неотпадък на скрапа, а тяхната дейност да бъде 

регистрирана и контролирана, за да не съществува сив сегмент в сектора.От организацията коментират, че са 

направили срещи с Министерството на финансите, с цел промяна на Закона за ДДС, като е предложила всички 

видове метални отпадъци, в т.ч. „неотпадъците“ да бъдат с режим на „Обратно начисляване“, т.е. да бъдат 

продавани, без доставчика да получава реално ДДС. По този начин ще се предотвратят всички злоупотреби с ДДС с 

метални отпадъци. 

Източник: energyonline.bg 

Заглавие:  Наредба определя разделното събиране и рециклиране на биоотпадъците 

 Линк: http://www.energyonline.bg/2013/10/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-

%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F-

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-

%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD/ 

 

Текст:  От следващата година се очаква да има и кошчета за органични отпадъци, чийто цвят ще е кафяв. Това 

предвижда нова наредба за разделно събиране на биоотпадъците, която задължава общините да изградят и 
прилагат система за събиране и рециклиране на хранителни и растителни отпадъци. Наредбата ще трябва да имат 
предвид и магазини, заведения за обществено хранене, хотели, училища, лечебни заведения, пазари и други 
обекти. 

http://www.energyonline.bg/2013/10/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b1%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd/
http://www.energyonline.bg/2013/10/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD/
http://www.energyonline.bg/2013/10/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD/
http://www.energyonline.bg/2013/10/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD/
http://www.energyonline.bg/2013/10/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD/
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Документът, качен на strategy.bg за обществено обсъждане, предвижда до края на 2016 г. поне 25% от битовите 
биоотпадъци да се събират разделно и да се рециклират. До 2020 г. рециклирани трябва да бъдат 50% от 
биоотпадъците, а до 2025 година – не по-малко от 75%. 

В 2014 г. ще се определи базата, върху която ще се изчисляват въпросните количества, тъй като всяка община се 

задължава да води статистика за генерираните биоостатъци, пише „Капитал Дейли“. 

Една от дейностите на местните власти за целта е да изградят площадки за безвъзмездно предаване на разделно 

събиране на отпадъци от домакинства, както и инсталации за преработката им, каквато София вече има. 

Растителната маса от зелени площи, паркове и градини също ще се събира разделно и ще се компостира. Идеята е 

от биологичните отпадъци да се произвежда гориво, торове, да се използват повторно органични вещества.  

 

Източник: borbabg 

Заглавие: Спасиха 40 кг медни съдове от пункт за скрап 

Линк: http://www.borbabg.com/?action=news&news=29661    

 

Текст:  Свищовски криминалисти заловиха двама братя, опитали да продадат 40 кг крадени медни съдове в пункт 

за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали. В пункта били заловени 18-годишният Е. Е. и 22-годишният О. 
Е. Малко по-рано те влезли в частен дом и изнесли посудата на хората. 

 

Източник: capital.bg 

Заглавие: Законова празнота за работата на леярните  

За разлика от събиращите скрап фирми към преработвателите няма никакви изисквания 

Линк: 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/10/28/2170276_zakonova_praznota_za_rabotat

a_na_leiarnite/        

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/10/28/2170276_zakonova_praznota_za_rabotata_na_leiarnite/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/10/28/2170276_zakonova_praznota_za_rabotata_na_leiarnite/
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Текст:  В България действа един от най-рестриктивните режими за събиране на отпадъци - фирмите плащат по 25 

хил. лв. за разрешително и отделно от това по 5 хил. лв. за всяка площадка за скрап, а почти всеки ден някой ги 
проверява и контролира. За сметка на това се оказва, че леярните, които преработват отпадъците, нито плащат 
такси за разрешителни, нито имат комплексни разрешителни за това, че замърсяват околната среда, нито пък някой 
ги проверява и контролира. Оказва се, че в законите за околната среда и отпадъците има пропуск, който позволява 
на леярните да работят на ръба на закона, а освен това и да източват ДДС, става ясно от съобщение на Българската 
асоциация по рециклиране (БАР).    
 
Не скрап, а суровина 
 
Според регламент на ЕС скрапът престава да бъде отпадък и се превръща в суровина (суровина), ако примесите не 
са повече от 2% от количеството чугун и стомана и не повече от 5%, ако отпадъкът е алуминий. Превръщането в 
неотпадък става при сортирането на площадката за скрап и може лесно да бъде постигнато, като собственикът на 
площадка впише тази процедура в сертификата си по ISO. 
 
След издаването на сертификата за неотпадък товарът отпътува към леярна. "Оказва се, че всички малки леярни в 
България приемат не скрап, а неотпадък и съвсем законно работят без никакви разрешения, отчетност и 
документация, тъй като тяхната работа не е свързана с отпадъци. С работата си леярните замърсяват и околната 
среда, защото не притежават комплексни разрешителни понеже обемите, които преработват са много малки", 
отбелязват от БАР.  
 
Схема за източване на ДДС 
 
Според асоциацията по-голямата част от претопените в леярните метали напускат България като вътреобщностна 
доставка – износ за други страни - членки на ЕС, а самата леярна начислява ДДС. Това се отнася и за продажба на 
продукцията им на територията на България. Самата стока няма как да се проследи или провери, тъй като е 
суровина и по този начин започват да съществуват схеми и за нов вид данъчни и митнически измами. Сделките със 
скрап са с обратно начисляване на ДДС, т.е. данъкът се начислява от купувача, а не от продавача, докато продажбата 
на неотпадък носи добавена стойност, която собственикът може да си приспадне от държавата. 
 
Българската асоциация по рециклиране счита, че законът за управление на отпадъците трябва да обхване и 
работата на леярните и фирмите, които дават статут на неотпадък на скрапа, а тяхната дейност да бъде регистрирана 
и контролирана, за да не съществува сив сегмент в сектора. За да се предотвратят злоупотреби с ДДС с метални 
отпадъци, асоциацията е предложила на Министерството на финансите промяна на Закона за ДДС, като е 
предложила всички метални отпадъци, включително и неотпадъците, да бъдат с режим на обратно начисляване - да 
бъдат продавани, без продавачът реално да получава ДДС. 

 

Източник: dariknews.bg 
 
Заглавие: ЕК с наказателна процедура срещу България заради депата за битови отпадъци 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1165364        

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1165364
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Текст:  Вече има започнала наказателна процедура от Европейската комисия срещу България заради неизградените 

регионални депа за битови отпадъци, съобщи в Асеновград министърът на регионалното правителство Искра 

Михайлова. 

Процедурата е все още на много ранен етап. България изпраща непрекъснато информация за хода на реализация на 

депата, които са в строеж, уточни министър Михайлова. 

Има няколко причини поради, които депата не са изградени в периода, зададен от Европейската комисия. Една от 

тях е липсата на проектна готовност, а другата - изключителното забавяне на процедурите за избор на изпълнител. 

Санкциите за страната могат да бъдат много и различни, обясни тя.  

 

Докато не бъдат изградени тези депа, ще имаме финансови санкции, ако се стигне до съдебно дело. Ако успеем да 

докажем ясна програма с ясен хоризонт, кога ще бъдат изградени всички депа, няма да бъдем санкционирани”, 

добави още Михайлова. 

Изграждането на 24 регионални депа е включено в плана на настоящето правителство и уточни, че за четири от 

депата има сериозни въпросителни. Като пример посочи тези в Ямбол, Самоков и Разлог, където граждански 

организации провеждат протести. 

Обществените нагласи, пречат на изграждането на модерни депа там, тъй като в представите си тези организации 

виждат новите депа като старо сметище. Много повече са заложените в намеренията на правителството стари 

сметища, които трябва да бъдат рекултивирани и закрити, уточни министърът на околната среда, цитирана от 

vesti.bg. За тях трябва да бъдат заложени повече средства в предприятието за управление на дейности по опазване 

на околната среда. Правителството трябва да търси и други финансови средства за справяне с този проблем. 

Министър Искра Михайлова откри в Асеновград Регионален център за строителни и битови отпадъци. 

 

Източник: segabg.com 
 
Заглавие: Органичните отпадъци също ще се събират разделно 

Линк: http://www.segabg.com/article.php?id=671796   

 

http://www.segabg.com/article.php?id=671796
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Текст: От 2014 г. у нас разделно ще се събират и органични отпадъци. Още до януари общините трябва да се 

подготвят и да приспособят специални кафяви контейнери, в които ще се изхвърлят храна и растителни остатъци. 
Амбицията е органичният отпадък да се използва за произвеждане на енергия. Това е предвидено в проект на 
наредба на Министерството на околната среда, която трябва да синхронизира правилата у нас с европейската 
практика. 
 
Според амбициозните цели до края на 2016 г. поне 25% от органичните отпадъци ще се събират разделно и ще се 
рециклират. До 2020 г. делът им ще трябва да достигне 50%, а до 2025 г. - 70%. Процентите ще се изчисляват на база 
на количеството боклук, което ще изхвърлим идната година, когато ще започне да се води статистика за 
органичните отпадъци. 
 
Разделното събиране трябва да се организира от кмета на общината. То ще включва и растителната маса от 
градини, паркове и други зелени пространства. Кметовете ще трябва да се подготвят, като изградят специални 
площадки, на които жителите ще могат да предават разделно отпадъците си. Това ще става безвъзмездно, но не е 
ясно как точно управляващите смятат да насърчат хората да събират екологично боклука. Новите задължения ще 
трябва да спазват и собствениците на магазини, ресторанти, пазари, хотели, лечебни заведения и училища. 
Наредбата няма да обхваща естествените неопасни материали от селското и горското стопанство, както и утайките 
от пречиствателните станции за отпадъчни води. 

 
 

Източник: mediapool.bg 

Заглавие: България става база за преработка на виетнамски суровини по пътя им към Европа 

Линк: http://www.mediapool.bg/bulgaria-stava-baza-za-prerabotka-na-vietnamski-surovini-po-patya-im-

kam-evropa-news212859.html     

 

Текст:  България да стане база за преработка на виетнамски суровини по пътя им към Европа, са дискутирали 

президентът Росен Плевнелиев и виетнамския му колега Чъонг Тан Шанг в понеделник по време на визитата на 

българският държавен глава във Виетнам. Той беше посрещнат с церемония в президентския дворец в Ханой, 

съобщи прессекретариатът на държавния глава. 

 

По време на разговорите си Росен Плевнелиев и Чъонг Тан Шанг са обсъдили конкретни мерки за засилване на 

двустранното и многостранното сътрудничество. 

 

"Държавните глави обявиха Съвместна декларация за стратегическо партньорство чрез прилагането на нов модел 

на икономическо сътрудничество, в основата на който стои позиционирането на България като транзитна държава 

за преработка и износ на виетнамски продукти и услуги за Европейския съюз и Югоизточна Европа", съобщи 

прессекретариатът на Плевнелиев. За целта страната ни може да предостави изградените индустриални зони, което 

би осигурило възможности за преработка и износ при възможно най-добри условия. 

 

"Тези стратегически документи са израз на политическата воля за нов етап в развитието на двустранните ни 

отношения", каза Плевнелиев. В рамките на държавното посещение на президента предстои да бъде открит втори 

http://www.mediapool.bg/bulgaria-stava-baza-za-prerabotka-na-vietnamski-surovini-po-patya-im-kam-evropa-news212859.html
http://www.mediapool.bg/bulgaria-stava-baza-za-prerabotka-na-vietnamski-surovini-po-patya-im-kam-evropa-news212859.html
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офис на българската Служба по търговско-икономическите въпроси в Хо Ши Мин, уточняват от прессекретариата. 

 

Български компании са заявили конкретен инвестиционен интерес към виетнамската страна, информира още 

Плевнелиев. Сред тях са инвестиции в изграждане на екологични инсталации за рециклиране на отработени масла, 

инсталации за винопроизводство, както и съвместни производства в областите на фармацевтиката, земеделието и 

производството на храни, енергетиката, отбранителна промишленост, химическата и текстилната индустрия, 

тютюневата индустрия и инфраструктурата. Български компании са заявили готовност да търгуват и да предоставят 

продуктите си за реекспорт или за съвместно производство на вина, храни, етерични масла. 

 

Президентът заяви още, че конкретни измерения се очаква да придобие и сътрудничеството в отбранителния сектор 

чрез програми за съвместна поддръжка на военно оборудване, подготовка на кадри, управление на кризи, както и 

за съвместно обучение на сили за поддържане на мира. 

 

Росен Плевнелиев определи като многообещаващи подписаните в присъствието на двамата държавни глави 

Меморандум за сътрудничество между Българската академия на науките и Виетнамската академия на науките и 

технологиите и Рамково споразумение за двустранно научно-техническо сътрудничество между Института по 

металознание, съоръжения и технологии с Център по хридроаеродинамика при БАН и Института за 

корабостроителни науки и технологии към Министерството на съобщенията и транспорта на Виетнам. От този 

трансфер на технологии и знания със сигурност ще се родят и много съвместни производства, смята президентът. 

 

България винаги е оказвала подкрепа на Виетнам по пътя на неговата независимост и модернизация, каза още 

българският президент. Той посочи, че български специалисти са изградили повече от 120 обекта във Виетнам, а над 

30 хиляди са виетнамските граждани, учили и работили в България. 

 

Посещението на българския държавен глава в Ханой допринася за укрепване на традиционните връзки и за доброто 

сътрудничество между двете приятелски страни, което се развива положително в много области и на всички нива, 

заяви президентът на Виетнам Чъонг Тан Шанг. Търсим активизиране на сътрудничеството в икономиката, 

образованието и обучението, културата, туризма, сигурността и отбраната, каза виетнамският държавен глава. 

 

Двете страни заявяват желанието си да насърчават сътрудничеството и в областите на земеделието, 

животновъдството и рибарството, в енергийния сектор. 

 

Източник: focus-news 

Заглавие: Министър Искра Михайлова: Изграждането на 24 регионални депа е включено в плана на 

правителството 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2013/10/28/1841258/    

 

Текст: Изграждането на 24 регионални депа е включено в плана на настоящето правителство. Това съобщи пред 

журналисти в Асеновград министърът на Регионалното правителство, предаде репортер на радио „Фокус”. „За 4 от 

http://www.focus-news.net/news/2013/10/28/1841258/
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депата, има сериозни въпросителни”, каза министър Искра Михайлова. Като пример, тя посочи тези в Ямбол, 
Самоков и Разлог, където граждански организации провеждат протести. „Обществените нагласи, пречат на 
изграждането на модерни депа там, тъй като в представите си, тези организации, виждат новите депа като старо 
сметище. Много повече са заложените в намеренията на правителството стари сметища, които трябва да бъдат 
рекултивирани и закрити”, уточни още министърът на околната среда. За тях трябва да бъдат заложени повече 
средства в предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда. Правителството трябва да 
търси и други финансови средства за справяне с този проблем. Искра Михайлова отбеляза още, че вече има 
започнала наказателна процедура от Европейската комисия срещу страната, заради неизградените регионални депа 
за битови отпадъци. „Процедурата е все още на много ранен етап. България изпраща непрекъснато информация за 
хода на реализация на депата, които са в строеж. Има няколко причини поради, които депата не са изградени в 
периода зададен от Европейската комисия (ЕК)”, каза министър Михайлова. Една от причините е липсата на 
проектна готовност, а другата изключителното забавяне на процедурите за избор на изпълнител. „Санкциите за 
страната могат да бъдат много и различни”, добави на министър Михайлова. „Докато не бъдат изградени тези депа, 
ще имаме финансови санкции, ако се стигне до съдебно дело. Ако успеем да докажем ясна програма с ясен 
хоризонт, кога ще бъдат изградени всички депа, няма да бъдем санкционирани”, каза Михайлова. 

 

Източник: standartnews.com 
 
Заглавие: 1,5 млрд. евро са планирани по ОП „Околна среда” 

Линк: http://www.standartnews.com/balgariya-politika/15_mlrd_evro_sa_planirani_po_op_okolna_sreda-

211194.html   

 

Текст: "1 млрд. и 500 млн. евро са планирани по Оперативна програма „Околна среда" за следващия планов период 

за финансиране на проекти в България", това съобщи министърът на околната среда Искра Михайлов по време на 
откриването на Регионален център за строителни и битови отпадъци в Асеновград. Министърът изтъкна, че е 
щастлива, че това депо е резултат от добро партньорство между няколко общини и се финансира от националния 
бюджет. Проектът на депото е на обща стойност над 5 млн. лв. 

Относно планираните средства по оперативната програма "Околна среда" тя обясни още: „От тези пари не по-малко 
500 млн. евро ще бъдат за отпадъци, като основно ще се използват за създаване и модернизиране на депата. 
Вторият финансов ресурс, на който Министерството на околната среда и водите разчита, е ресурсът на 
предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда." 

"Предприятието ще продължи да подкрепя български общини за рекултивация на стари сметища и закриването им 
и изграждане на модерни депа. Заложено е увеличение на бюджета на това предприятие за следващата година", 
каза министър Михайлова, цитирана от Фокус. 

"Третият финансов ресурс, предназначен за депа е средствата, планирани от правителството за устойчиво 
регионално развитие, от които също могат да бъдат финансирани регионални проекти, ако има готови такива", 
допълни още министърът на околната среда. 
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