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Източник: maritime.bg 
 
Заглавие: Нова регулация на ЕС за рязане на кораби 

 
Линк: http://www.maritime.bg/2013/10/29/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-

%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D1%81-
%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1/   

  

 
 
Текст: Европейският парламент прие нова регулация за рециклиране на плавателни съдове. Финалният 
текст стана факт, след дългите дебати между различните европейски институции. 
Корабите, които плават под флага на страни от ЕС вече ще могат да бъдат извеждани от експлоатация 
в режища извън съюза. Условието е това да става само при стриктно спазване стандартите на Регламента 
за рециклиране на кораби. 
Регламентът забранява на европейски корабособственици да продават кораби на режища, където 
съдовете се режат директно на брега. Регулярните инспекции, оценките на ЕК и подкрепата от 
множеството неправителствени организации ще осигурят съответствието с тези стандарти, смятат от ЕП. 
На последно място, в рамките на новия регламент, ЕК трябва да излезе с предложение относно 
осъществимостта на насърчителен механизъм 3 години след влизането му в сила. 
 

 
Източник: greentech.bg  
 
Заглавие: „ДЕН“ обяви 31 октомври за ден на правото ни на здраве и чиста околна среда 
 

Линк: http://www.greentech.bg/?p=46988 

  

Текст: Сдружение „ДЕН” обяви 31 октомври за Ден на правото ни на здраве и чиста околна среда. На този 
ден преди година десетки екомислещи граждани от цялата страна организираха протестен митинг в 
столицата срещу политиката на Министерство на околната среда и водите със слоган „Три години 
корупция, конфликт на интереси и пропиляване на евросредства в екологичната администрация”. 

През 2013 г. гражданска протестна акция ще се проведе пред МОСВ и Министерството на 
здравеопазването, като основната му цел ще е възстановяването на законовия регламент за отстояния на 
опасни производства от жилищни сгради, например: 

http://www.maritime.bg/2013/10/29/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1/
http://www.maritime.bg/2013/10/29/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1/
http://www.maritime.bg/2013/10/29/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1/
http://www.maritime.bg/2013/10/29/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1/
http://www.greentech.bg/?p=46988
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 фабрика за хлор на фирма Континвест в Ямбол; 
 оръжейна база на Берета-трейдинг край Лозенец; 
 кариера за строителни материали край Малко Шарково; 
 медодобивен комбинат „Аурубис”- Пирдоп; 
 златодобивна мина в Челопеч на „Дънди прешъс металс“; 
 златодобивна мина в Крумовград на „Болкан минерал майнинг“; 
 сметище за строителни отпадъци в Малинова долина на „Главболгарстрой“; 
 медна мина и хвостохранилище в Издремец, гара Бов; 
 златна мина и хвостохранилище Чипровци; 
 хвостохранилище с тежки метали Бенковски-2 на „Елаците мед“; 
 геоложко проучване на Геотехмин във вододайната зона на Златица; 
 кариери за строителни материали в Студена на фирма „Хидрострой“. 

Сдружение „ДЕН” инициира още миналата година национална гражданска инициатива за промяна на 
сегашните наредби на МОСВ и МЗ, която е подкрепена от лекари, еколози и експерти в областта на 
околната среда и общественото здраве от цялата страна. 

Всички, които са засегнати от зловредни проекти, толерирани от безотговорни държавните институции и 
корумпираните държавните контролни органи за обществено здраве и околна среда, са добре дошли на 
шествието. 

 
Източник: investor.bg 
 

Заглавие: Михайлова: С повече от 3 години изостава обновяването на депата за отпадъци* 

За работата по съоръженията са изплатени едва 23,27% от предвиденото в програма "Околна 

среда" 

Линк: http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/mihailova-s-poveche-ot-3-godini-izostava-obnoviavaneto-

na-depata-za-otpadyci,160471/     

 

Текст:  Строителството на модерни депа за отпадъци изостава с три и половина години, а забавянето е 

огромно, отчете във времето за парламентарен контрол министърът на околната среда и водите Искра 

Михайлова, съобщи БТА. Бюджетът на ос 2 на оперативна програма "Околна среда" - "Отпадъци" е 717 

млн. лева, а договорените средства са  837 млн. лева, или 116%. Изплатени са 167 млн. лева, които са 

23,27 на сто от общия размер на приоритетната ос. Към днешна дата в изпълнение са 19 проекта. Въпреки 

това няма да успеем да изпълним индикаторите, заложени в програмата, отчете министърът. Очаква се 

усвояването по оста до края на годината да достигне с натрупване 347 млн. лева, което зависи от 

ефективността на бенефициентите, каза министърът. Към момента се експлоатират две регионални депа - 

в Ботевград - с население 52 791 жители и в София - с население 1 291 591 жители. Всички други региони, 

предвидени за финансиране, подготвят проектите си с много голямо закъснение, отбеляза Михайлова. 

http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/mihailova-s-poveche-ot-3-godini-izostava-obnoviavaneto-na-depata-za-otpadyci,160471/
http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/mihailova-s-poveche-ot-3-godini-izostava-obnoviavaneto-na-depata-za-otpadyci,160471/
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Искра Михайлова информира депутатите, че МОСВ иска от Министерството на финансите допълнително 

средства за изграждането на четири площадки за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, 

както и за четири пункта за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъци. Със средствата 

ще се финансират и два пилотни проекта за събиране на текстилни отпадъци, една претоварна станция, 

две сепариращи инсталации, осем депа за неопасни отпадъци за регионите от страната, които не са 

получили финансиране по ОП "Околна среда" и държавния бюджет до момента. Общата стойност на тези 

проекти е 53 млн. лв. Заради бавното обновяване на депата за отпадъци Брюксел започна наказателна 

процедура срещу България. Модерните съоръжения трябваше да бъдат изградени до 2009 г. със средства 

от оперативна програма „Околна среда“, но сега целта е строителството да приключи до края на 2015 г. 

По време на парламентарния контрол екоминистърът съобщи още, че до края на годината ще бъдат 

пуснати в експлоатация още шест ВиК обекта, финансирани по оперативна програма "Околна среда". Към 

началото на юли т. г. по приоритетна ос 1 /"Води"/ на програмата са договорени проекти за 4,43 млрд. 

лева или 161% от бюджета на направлението. Изплатените средства са 668 млн. лева или 26,61 на сто. 

Министърът каза още, че има основание да сезира прокуратурата по казуса с водния проект на град 

Омуртаг. От 10 октомври в града е обявено бедствено положение заради липсата на питейна вода. 

Причините за безводието са липсата на вода във водоизточника край Кипилово поради засушаване и 

множеството аварии по 42-километрово трасе на водопровода. 

 

Източник: cross.bg 

Заглавие:  Министърът на околната среда ще сезира прокуратурата за Омуртаг 

 Линк:  http://www.cross.bg/mihaiilova-sredstva-zhiteli-1381597.html#axzz2jBj2A37Q   

 

Текст:  Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова има основание да сезира 
прокуратурата по казуса с водния проект на град Омуртаг. Той ще бъде обект на специален сигнал до 
прокуратурата, за да се защити интереса на общината, заяви Михайлова по време на извънредния 
парламентарен контрол днес. По думите й прокуратурата ще оцени безпристрастно отговорността на 
всеки от участниците в казуса. 
От 10 октомври в града е обявено бедствено положение заради липсата на питейна вода. Причините за 
безводието са липсата на вода във водоизточника край Кипилово, поради продължителното засушава и 
множеството аварии по крайно амортизираното и остаряло 42-километрово трасе на водопровода. 
МОСВ е внесло предложение в Министерството на финансите за допълнително осигуряване на средства 
за изграждането на четири площадки за разделно събиране на отпадъците от домакинствата, както и за 
четири пункта за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъци, обяви министър 
Михайлова. 
Със средствата ще се финансират и два пилотни проекта за изграждане на система за разделно събиране 
на текстилни отпадъци, една претоварна станция, две сепариращи инсталации, осем депа за неопасни 

http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/sreshtu-bylgariia-se-vodiat-14-nakazatelni-proceduri-za-okolnata-sreda,158625/
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/sreshtu-bylgariia-se-vodiat-14-nakazatelni-proceduri-za-okolnata-sreda,158625/
http://www.novinar.bg/news/samoletonosachat-forestal-otiva-na-skrap-za-1-tcent_NDQ0NDs5.html
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отпадъци за регионите от страната, които не са получили финансиране по ОП "Околна среда" и 
държавния бюджет до момента, каза министърът. Общата стойност на тези проекти е 53 млн. лв. 
Включени са и допълнително средства за рекултивация на шест депа на територията на общини 
Берковица, Севлиево, Дряново, както и довършване на осем стари сметища в Севлиево, ЛОм , Русе и 
Созопол, каза Михайлова. В Кърджали ще се осигурят средства за рекултивация на 41 общински депа. 
Депото в община Ловеч също е включено в списъка от депа, за които са необходими средства за 
закриване. Общо необходимите целеви средства за тази цел за 2014 г. са 88 млн. лв., посочи Искра 
Михайлова. 
Приоритет за МОСВ е финансиране на проекти във ВиК сектора за довършване на довеждащи и главни 
колектори до пречиствателни станции за отпадни води за селища с над 10 000 жители, както и 
довършване на второстепенна канализационна мрежа към главни и довеждащи колектори или до малки 
пречиствателни станции за малки селища с между 2000 и 10 000 жители, каза още министър Михайлова. 
Тя припомни, че съгласно договора за присъединяване към ЕС страната ни е поела ангажимент да 
изпълни директива относно пречистване на отпадъчни места с отлагателни срокове.  
За изграждане на канализационна мрежа и пречистване на отпадъчни води в селища с над 10 000 жители 
срокът е бил до края на 2010 г., а за селища с между 2 000 и 10 000 жители - до края на 2014 г. 
 
 

Източник: bnews.bg 

Заглавие: Срам! Крадец на метали поругал Паметника на Апостола 

Линк: http://www.bnews.bg/article-89882  

 

Текст:  За поругаването на Паметника на Левски вече има заподозрян рецидивист - крадец на цветни 
метали, който се издирва от полицията. По оперативна информация апашът е искал да изтръгне десния 
канделабър, на които са останали само два фенера и нито един от скъпите грифони. Канделабърът, както 
грифоните и фенерите, е изработен от висококачествен бронз и се счита за изключително произведение 
на изкуството, съобщи БНТ. Направен е и опит да бъде откраднат цял канделабър, който е много скъп 
заради висококачествения бронз, от който е изработен. Всички фигури по светинята са изработени за 
паметника през 19-ти век, а безсрамните, неграмотните и първичните сънародници на Апостола 
поругават без свян паметта му. 
Полицията издирва най-вече млади хора, които крадат за фамилии, занимаващи се с пласиране на 
цветни метали. За тях се предполага, че са изтръгнали и откраднали осемте изящни бронзови грифона и 
четирите бронзови фенера.  Няма да сгрешим, ако не си кажем, че става въпрос за мургави събратя, които 
ошушкват де що има метал наоколо им. 
Вандали, хора, които нямат гражданско самосъзнание, хора, които не се чувстват част от нашето общество 
и нашата нация, са посегнали на тази светиня на българщината, на едно от най-сакралните места в 
българската столица. Това не е просто вандализъм, това е нещо много по-сериозно. Големият проблем е 
в духа - посяга се върху духа на нашата нация, възмути се Тодор Чобанов, зам.-кмет на София по 
културата. 
От общината признаха, че нито една от камерите в района не гледа към паметника. Тази грешка предстои 
да бъде поправена.  Ще бъдат възстановени и всички откраднати грифони и фенери, а разкъртеният 

http://www.bnews.bg/article-89882
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канделабър укрепен.  По ирония паметникът на Васил Левски е открит точно по това време на октомври 
през 1895 година.   Пак по ирония точно тази година се навършват 140 години от обесването на Апостола, 
а народът му без малко да ги отбележи с опоскан паметник. 

 
Източник: trud.bg  
 
Заглавие: България ще внася метали и гума от Виетнам, даваме им лекарства 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2401245   

 

Текст: България иска да внася от Виетнам метали, какао, кафе, въглища и гума, а да изнася 
фармацевтични, козметични и хранителни продукти за източноазиатската държава. 

Това обяви президентът Росен Плевнелиев в първия ден от държавното си посещение в Социалистическа 
република Виетнам. 
Той припомни обсъжданата възможност в пристанищата Варна и Бургас да бъде изграден логистичен 
център за преработка на риба и рибни продукти на най-голямата виетнамска държавна компания. Оттам 
може да последва нов износ към крайни клиенти в Европейския съюз. 
В областта на отбраната и военнопромишления комплекс между България и Виетнам има 
възможности за сътрудничество при утилизацията на боеприпаси, износа на българска специална 
продукция за Виетнам и модернизацията на руско въоръжение и техника с помощта на българския опит. 
Нарастване на стокооборота, български инвестиции във Виетнам и виетнамски у нас - това са очакванията 
на държавния глава Росен Плевнелиев след проведените срещи с президента и министър-председателя 
на Виетнам, както и с председателя на ЦК на местната комунистическа партия. 
Български компании проучват възможностите за инвестиции във Виетнам в изграждането на инсталации 
за преработка на отработени масла и други екологични проекти, в минния отрасъл с национално 
значение за азиатската страна, както и за изграждането на български фабрики във Виетнам, 
добави Плевнелиев. По думите му, това може да се случи в текстилната индустрия, хранително-вкусовата 
промишленост и фармацевтиката. 
Заявен е сериозен интерес от създаването на съвместни производства между български и виетнамски 
компании във винения сектор и производството на храни, за производство на тютюневи изделия и 
фармацевтични продукти. 
„Големи виетнамски компании в строителния и петролния сектор търсят възможности за сътрудничество 
с български фирми", обясни Росен Плевнелиев в Ханой. „Оптимист съм, че в следващите няколко години 
ще видим нарастване на стокооборота, български инвестиции във Виетнам и виетнамски - в България". 
При посещението му във Виетнам е подписано споразумение и меморандум за сътрудничество във 
военната област и се очакват първи конкретни резултати в сферата на утилизирането на продукти, в 
сферата на доставки от България към Виетнам на определени военни продукти, системи и преди всичко в 
съвместните усилия за модернизация на руско въоръжение, което съществува в двете страни и за което 
България има определен опит. 
 
 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2401245
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Източник: finance.bnr.bg 
 

Заглавие: Бюджетите за търсене на цветни метали се свиват  

Линк: http://finance.bnr.bg/Stock-Markets/Pages/291020136584.aspx   

 

Текст: В глобален план бюджетите за проучвания на находища на цветни метали са се понижили с 29% 
през 2013-а година. Това показва изследването "Корпоративни стратегии за проучване" на групата SNL 
Metals Economics. В номинално изражение спадът в бюджетите е от 21,5 млрд. долара през 2012-а година 
до 15,2 млрд. през тази година. 
Бюджетите на млади компании в сектора са се понижили с 39% на годишна база, като делът им в 
глобалния бюджет за проучване на находища на цветни метали спада до 34% от рекордните 55% през 
2007-а година. От началото на 2012-а година младите компании са затруднени в привличането на 
инвеститорски интерес, в резултат на което са принудени да ограничават разходите си поради 
изчерпването на капиталите, с които разполагат. 
В същото време бюджетите на големите минни компании се понижават с 24% в сравнение с 2012-а 
година, което анализаторите отдават на по-високите оперативни и капиталови разходи, както и на 
натиска на акционерите. Въпреки че цените на повечето метали са около средните си за последните 10 
години, по-високите оперативни и капиталови разходи, както и натискът на акционерите, принуждават 
големите компании да се фокусират върху завръщането към по-здравословни маржини след години на 
ориентирано към растежа харчене. 
Въпреки всичко изследването показва, че минните компании продължават да се фокусират върху 
проучването в средно до високорискови региони, независимо от продължаващите проблеми със 
сигурността, политиката, облагането и национализацията на ресурсите. 

 

 

Източник: scrap-bg.com 
 
Заглавие: Не скрап, а суровина 

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: 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 

http://finance.bnr.bg/Stock-Markets/Pages/291020136584.aspx
http://scrap-bg.com/8643/
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/
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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. 

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: trud.bg 
 

Заглавие: Над 200 тона опасни отпадъци изхвърлят болниците във Варна 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2401399 

 

Текст: Повече от 202 тона опасни отпадъци са генерирали здравните заведения във Варна в рамките на 
изминалата 2012 г. Според данните на Общинския план за развитие на община Варна в последните 
години опасните отпадъци се образуват в малки количества, но от много източници, предаде „ДАРИК". 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2401399
http://dariknews.bg/
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В момента не е ясно колко от здравните заведения имат действащи системи за събиране и извозване на 
биомедицински и медицински отпадъци. Практиката на безразборно изхвърляне на боклук от този вид 
крие опасност за здравето на хората и замърсяване на околната среда.  
Наблюденията, проведени в здравни заведения от различни страни, показват, че биомедицинските и 
медицинските отпадъци съдържат малко под 10% материали, които могат да бъдат считани за 
„потенциално инфекциозни". 
Специалистите твърдят, че при подходящо събиране и изхвърляне на медицинските отпадъци, делът на 
инфекциозните такива в здравните заведения може да бъде количествено намален. Липсата на 
организация и модерни съоръжение е основен проблем не само за Варна, но и за страната.  
Възможност за болниците да изградят съвременни системи за унищожаване на опасните отпадъци са 
проекти по европейските програми. До момента обаче няма текст в договора за присъединяване, който 
да позволява това. Затова е необходимо всички държавни институции да обединят усилията за 
включване на възможност, позволяваща финансиране на подобни проекти, както в договора, така и в 
Оперативна програма „Региони в растеж". 
 


