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Източник: moew.government.bg  
 
Заглавие: Министър Искра Михайлова се срещна с представители на протестиращи екологични и 
граждански сдружения 
За мен това не е протест, а форма да се чуем, каза министър Михайлова  
 
Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2266  
   

 

Текст: Министър Искра Михайлова се срещна и изслуша представители на протестиращи екологични и граждански 

сдружения, събрали се днес пред сградата на Министерство на околната среда и водите. На срещата присъстваха и 
представители на ръководството и експерти от министерството. Гражданите представиха своите искания, свързани с 
наболели екологични проблеми на регионите, от които идват. Основен въпрос бе изграждането на Депата за 
отпадъци в Хаджидимитрово и Дражево край Ямбол, Баня, Разложко, Самоков и Суходол и връщане в сила на 
Наредба №7 от 25.05.1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда.    
„За мен това не е протест, а форма да се чуем. По всички тези проекти, за които вие говорите, са спрени откакто аз 
съм тук в министерството, поради различни причини. Надявам се, че ще работим и съм убедена,  че проблемът 
с  депонирането  на отпадъците е голям. Ние можем да направим  работна група към Обществения съвет, който да 
предложи решаването му“, каза министър Михайлова, след като изслуша представители на всички протестиращи 
сдружения и организации. 
„Търся възможности за всеки един от тези проекти. Подготвяме сигнал до прокуратурата за случая в Ямбол, а що се 
отнася до Баня и Разлог – аз ще ви предложа да потърсим помощта на омбудсмана, който да даде становище, ако 
не са зачетени правата на гражданите и са нарушени процедурите за общественото обсъждане“, каза още министър 
Михайлова. 
Във връзка с исканията на гражданите да се върне Наредба №7, министър Михайлова пое ангажимент да разговаря 
с министъра на здравеопазването, за да се запознае с основанията за нейната отмяна. При възможност да се 
процедира  бъдеща модерна наредба, която да позволи да се контролира защитата на здравето на хората. 
В заключение министър Михайлова каза: „Що се отнася до отпадъците, големият въпрос е свързан с депонирането 
им. Българинът трябва да започне да разделя отпадъците и събира разделно, за да се рециклират хартията, метала 
и стъклото, и биологичните отпадъци да се третират така, че да не създават опасност за здравето на хората. Това, 
което може да се изгаря - да се изгаря, което може да се компостира и използва след това в земеделието - да се 
компостира.“ 
Министър Михайлова отчете като стъпка напред текст от Закона за местни данъци и такси, според който такса 
"битови отпадъци" от 2015 г. ще се плаща на генерирано количество отпадъци, а не на база данъчна оценка на 
имотите. „Ние се нуждаем от сериозното съдействие на общините и на фирмите, които са се заели с дейността  по 
събиране, извозване и депониране на отпадъка“, заключи министър Михайлова. 

 
Източник: dariknews.bg 
 
Заглавие: Два пъти в седмицата се събират битовите отпадъци 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1167052 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2266
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Текст: Два пъти месечно ще се извършва събирането на битови отпадъци, транспортирането им до депата или 

други инсталации и съоръжения за третирането им, и честотата на сметоизвозването в община Тунджа. Видът на 
предлаганите услуги е определен в заповед на кмета на общината Георги Георгиев. Включени са още проучване, 
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или 
други инсталации и съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци. 
Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за всички райони  на територията община Тунджа. 
За услугите по събирането на боклука,  които не се извършват извън строителните граници на населените места не 
се дължи такса. За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на 
битови отпадъци, се събира такса за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване. Границите 
и районите на територията на община Тунджа включват самостоятелен район на територията на всяко населено 
място определено от строителните му граници- Безмер, Веселиново, Дражево, Завой, Кабиле, Козарево, Кукорево, 
Могила, Ст.река, Търнава, Х.Димитрово, Чарган, Калчево, Победа, Челник; Златари, Гълъбинци, Бояджик, Болярско, 
Роза, Ботево, Межда, Мед.кладенец, Савино, Скалица, Овчи кладенец, Миладиновци;  Коневец, Маломир, Дряново, 
Драма, Робово, Сламино, Каравелово, Тенево, Симеоново, Асеново, Ханово, Окоп, Видинци, Ген.Инзово, 
Г.Манастир, Ген.Тошево, Крумово. Настоящата заповед се издава във връзка със задължението на общината да 
организира извършването на услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения 
на битовите отпадъци, както и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените 
места. 

Източник: infrastructure.bg 

Заглавие:  Над 200 хил. жители ще обслужва новото регионално депо на Плевен през 2014 г. 

 Линк:  http://infrastructure.bg/show.php?storyid=2172324    

 

Текст:  Кметът на Плевен проф. Димитър Стойков вчера даде официално началото на строителство на ново 

Регионално депо за отпадъци, което ще обслужва територия с население над 200 000 жители. 
На обекта, разположен до село Буковлък на площ от 201 дка, строителните работи са започнали през април и ще 
завършат през април 2014 г. с предаване за експлоатация на първата клетка. 
Новата система за управление на отпадъците ще обслужва 6 общини, ще има инсталации за рециклиране, 
сепариране, компостиране, съхранение на опасни отпадъци, резервоари за отпадни води, биогаз, инфилтрат. 
На практика ще се преработват 60 на сто от битовите отпадъци, а 40 на сто ще остават за съхранение. Дневно депото 
ще приема 176 т. боклуци, а годишно - 54 000 т. 
Строителството предвижда да събере 785 000 т. За целта е осигурена инвестиция от 27 млн.лв. по европейски 
проект и по oоговор за безвъзмездна финансова помощ. 
В момента се работи на 60 на сто от площадката. 
Кметът съобщи още, че се работи и по проекта за рекултивиране на старото сметище. 
Общо в Плевен текат строителни дейности по европроекти на стойност 71 млн.лв. 

http://www.nenovinite.com/ne/politika/4944/
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До края на годината общината ще подпише договори за още два европроекта за 200 млн.лв, каза Стойков. Те ще 
бъдат за т.нар. "воден цикъл" и модернизиране на тролейбусния транспорт. 

Източник: infrastructure.bg 
 
Заглавие: Участието на хората е в основата на успеха при управление на отпадъците  
 

Линк: 
http://infrastructure.bg/europe/2013/10/31/2172530_uchastieto_na_horata_e_v_osnovata_na_uspeha_pri/
?ref=rss    

 

Текст:  Икономическите стимули и активното гражданско участие са ключът към успеха на ефективното управление 

на отпадъци в Европа. 
Това обясни Йоханес Майер, началник отдел "Международни връзки" в Австрийската агенция по околна среда 
(ААОС), Виена по време на уъркшоп в София за представяне на добрите практики в ЕС за механизмите за контрол и 
насърчаване на превръщането на отпадъците в ресурс. 
"Гражданите трябва да бъдат убедени и да осъзнаят, че са част от системата за управление на отпадъци и че от 
тяхното отговорно поведение и отношение зависи качеството на услугата, която получават и чистотата на мястото, 
където живеят", допълни Майер. 
В Европа системите за управление на отпадъци функционират добре тогава, когато има ясно разпределение на 
отговорностите между всички заинтересовани страни - граждани, бизнес и администрация и те са съответно 
мотивирани или санкционирани при спазване или не, на изискванията към тях. 
Така например община Виена от 1998 година до момента е финансирала над 80 проекта, които са свързани само с 
насърчаване и предотвратяване на образуването на отпадъци от гражданите. 
Ежегодно се провеждат конкурси и състезания за разработване на малки проекти с иновативни идеи и техники за 
намаляване на отпадъците, провеждат се образователни кампании за жизнения цикъл на отпадъците и за ползите 
от рециклирането. 
"Гражданите трябва да бъдат наясно с очакванията към тях, както и с икономическите стимули и евентуални 
санкции при правилно или неправилно отношение към отпадъците", обясни още Майер, който представи 
резултатите от проучване на добри европейски практики за механизмите за граждански контрол и партньорството 
между администрацията, гражданите и бизнеса за промяна в отношението към отпадъците и превръщането им от 
проблем в ресурс. 
Във всички проучени европейски държави се изпълняват периодично поредица от кампании, национални и местни, 
насочени директно към гражданите за предотвратяване на образуването на отпадъци и насърчаване на 
гражданското участие в разделното събиране и оползотворяване на отпадъци. 
Oрганизират се образователни кампании в детските градини, училищата, сред студентите и местните общности, за 
да се демонстрира на практика правилното отношение към отпадъците, да се повиши информираността на 
населението и от най-ранна възраст да се възпитават гражданите към отговорно поведение и опазване на околната 
среда. 
В повечето държави се провеждат специални събития, празници и семейни игри, раздават се безплатни 
наръчници и ръководства за правилното събиране и разделяне на отпадъци. 
"Целта е населението да бъде мотивирано да използва системата, така както тя е замислена, за да се постигат 
максимално добри резултати в нейното приложение", допълни Йоханес Майер. 
Текущо във всяка държава се извършва анализ на произхода и морфологията наотпадъците, въз основа на който се 
разботват конкретните мерки и икономическите механизми, за да се променят навиците на гражданите и да се 
стимулира правилното поведение. 
Така например в община Ламберт във Великобритания функционира обществен съвет по околна среда, който 

http://infrastructure.bg/europe/2013/10/31/2172530_uchastieto_na_horata_e_v_osnovata_na_uspeha_pri/?ref=rss
http://infrastructure.bg/europe/2013/10/31/2172530_uchastieto_na_horata_e_v_osnovata_na_uspeha_pri/?ref=rss
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отговаря за провеждане на ефективна комуникация с гражданите и определяне на конкретни мерки за насърчаване 
на тяхното участие в предотвратяването на образуването на отпадъци. 
В Швеция е подписано споразумение с асоциация на кетъринговата индустрия на регионално и национално ниво за 
намаляване на отпадъците в ресторантите. Направена е мащабна кампания по обучение на работещите в 
ресторантите и клиентите. Изготвен е списък с 10 стъпки, които се прилагат в организацията на дейността на всеки 
ресторант. 
Ефектът от прилагане на тази мярка е 10% намаляване на отпадъците в ресторантите. 
Във Франция се огранизира подобна мащабна кампания "Почти перфектно домакинство", в която под формата на 
игра няколко домакинства се ангажират за определен период от време да прилагат ежедневно списък от правила, 
водещи до намаляне на отпадъците им. 
Целта е да се покаже чрез местен пример, че превенцията на отпадъците е достъпна за всеки. 
Създадени са специални интернет сайтове, на които се публикува информация за играта и гражданите могат да 
проследят ежедневно как се променя размерът на отпадъците на участващите домакинства, в следствие на 
определени дейности, например: слагане стикер върху пощенската кутия, срещу нежелани рекламни материали - 
"Stop Pub", замяна на текстилни продукти за еднократна употреба с такива за многократна употреба (например 
санитарни ръкавици, кърпи, и др.);закупуване с предимиство на продукти в насипно състояние и продукти с еко-
етикет; произвеждане на домашен компост; поправката на повредени домашни уреди; промяна в начина на готвене 
и пазаруване на домакинството за намаляване на хранителните отпадъци; промяна в начина на потребление на 
питейна вода с цел пестене на водата и др. 
Резултатите от експеримента показват, че най-добрите домакинства са постигнали 88% намаление на отпадъците си 
за периода на играта. 
В много европейски държави се прилага и стимулиращо данъчно облагане чрез определяне на такса "смет" на 
принципа "плащаш, колкото изхвърляш". По този начин населението е насърчавано да предприема 
екологосъобразни действия за намаляване на отпадъците си, да използва пълноценно системата за разделно 
събиране на отпадъци, за да намали максимално остатъчния си битов отпадък, за чието събиране и извозване 
заплаща такса на общината. 
Подобни кампании и игри редовно се провеждат и в Дания. 
Община Оденс ежегодно организира семейни игри и съзстезания за правилно сортиране на отпадъци в "умален 
модел" в местните фирми за рециклиране. Разпространяват се и безплатни наръчници по управление на 
отпадъците, в които се представят и нови технологични въведения, водещи до намаляване на отпадъците, актуални 
промени в законодателството и други. 
"Не разбирам защо вашата система за разделно събиране и управление на отпадъците не работи ефективно, тъй 
като в Австрия съществува подобна организация на дейността, с малки допълнения и тя работи", коментира в 
заключение Йоханес Майер. 
В Австрия отпадъците от опаковки се изхвърлят също в цветни контейнери, а останалите - съответно в контейнера за 
биоотпадъци или за смесена смет. 
Обслужването на цветните контейнери се поема от таксата, включена в цената на всеки опакован продукт, която 
всеки гражданин заплаща при покупката му в магазина. Обслужването на останалите контейнери се заплаща от 
всяко домакинство под формата на такса смет в зависимост от обема на отпадъците в него и честотата на 
извозването му. 
За това целта на всеки гражданин в Австрия е максимално добре да разделя отпадъците си и да изхвърля 
опаковките в цветните контейнери, което е "безплатно" за него, за да остане минимално количество отпадък в 
другите контейнери за "остатъчна смет", които се заплащат под формата на такса смет. 
Така чрез действащ икономически механизъм се гарантира и стимулира разделното събиране и насърчава 
рециклирането, а това води пряко до предотвратяване на образуването на отпадъци. 
По последни данни на Евростат в Белгия, Дания, Германия, Австрия, Швеция и Холандия, където се прилага 
принципа "заплащаш, колкото изхърляш", се депонират по-малко от 3% от битовите отпадъци, а останалите 97% 
се рециклират, изгарят или компостират успешно, превръщайки се от проблем в ресурс. 
За разлика от тези държави, в България 94% от отпадъците се депонират на сметища, като само 5% се рециклират 
успешно и 1% се използват за други цели.  
"Успешният модел за управление на отпадъците се основава на няколко много прости принципа – публичност, 
прозрачност, отчетност и обществен диалог", каза в заключение Майер. 
Проектът "Европейски механизми и гражданско участие за по-добро качество на живота в София" се изпълнява от 
Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ) и се финансира от Програма Европа - 2013 на Столична община, в 
подкрепа на кандидатурата на София и Югозападния регион за Европейска столица на културата 2019 г. 
Основна цел на проекта е "Популяризиране на добри европейски практики за механизмите за осъществяване на 
граждански контрол и партньорство между администрацията, бизнеса, гражданите и медиите за повишаване 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 6  

  

качеството на живот в столицата чрез насърчаване на отговорно отношение към отпадъците". 
Специфичните цели, които си поставя проектът, са свързани с проучване на добри европейски практики за 
механизмите за контрол и партньорство от страна на гражданите, администрацията, бизнеса и медиите за 
подобряване качеството на живот в столицата; повишаване на знанията на местната власт, бизнеса, журналистите и 
гражданите за добрите европейски практики за отговорно отношение към отпадъците и подобряване на качеството 
на живот в столицата; изработване на обобщен доклад за приложимостта на европейските механизми в София и 
предоставяне на общинския съвет на Столична община; насърчаване на активното включване на гражданите и 
медиите подобряване на образа на столицата и качеството на живот чрез намаляване на отпадъците. 

 
Източник: borbabg.com 
 
Заглавие: Четирима хванати да крадат метали от склад в Павликени 

Линк: http://www.borbabg.com/?action=news&news=29780  

 

Текст:  Павликенски полицаи задържаха четирима души в момент на кражба на метални профили и тръби от 

фирмен склад в града. На мястото те заварили каруца, натоварена с метални елементи, и петима души в нея. При 
приближаването на полицейския автомобил пътниците изоставили каруцата и побягнали. След заградителни 
мероприятия са задържани 18-годишният П. П., 31-годишният Р. А., 26-годишният А. Т. и 24-годишният Д. Д., всички 
от Павликени, известни на полицията и осъждани. Петият от групата - 36-годишният Г. С., към момента е в 
неизвестност. Металните профили и тръби с тегло 200 кг са иззети и върнати на собственика. Четиримата са 
задържани за срок до 24 часа по ЗМВР, а Г. С. се издирва. 

 

Източник: scrap-bg.com 
 
Заглавие: Какво се случва, когато се работи без разрешителни?! 

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:  Районен съд – Русе измени наказателно постановление № 41 / 20.06.2013 год. на директора на РИОСВ – 

гр.Русе, с което на “Е…..”ЕООД на основание чл.145, ал.2 вр. с ал.1, т.1 от ЗУО е наложена имуществена санкция в 
размер на 35 000 лв., като намали размера й на 30 000 лева. Решението може да се обжалва пред Административен 
съд – гр.Русе чрез Районен съд – гр.Русе. 
На 27.05.2013г., в гр.Русе, служители на РИОСВ – гр.Русе извършили проверка на обект – площадка, стопанисвана от 
“Е…..” ЕООД. Установили, че дружеството извършвало дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни 
метали, без да притежава разрешение издадено по реда на глава V, раздел I от ЗУО или комплексно разрешително, 

http://www.borbabg.com/?action=news&news=29780
http://scrap-bg.com/8663/
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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издадено по реда на глава VII, раздел II от Закона за опазване на околната среда. На площадката се съхранявали 
около 5 куб.м. отпадъци от черни и цветни метали и в момента на проверката било констатирано приемане за 
съхраняване на такива отпадъци от началника на склада С. Б., от клиент на дружеството. Поради това приели, че е 
налице нарушение на чл.35, ал.1 от ЗУО, поради което свид.Д.И.К. – гл.експерт в Дирекция “КОС” при РИОСВ-Русе 
съставила срещу “Е…..” ЕООД АУАН № 01512 / 10.06.2013 г., а по-късно било постановено обжалваното пред съда 
наказателно постановление. 
Според разпоредбата на чл. 35, ал.1, т. и т.2 от ЗУО, за извършване на дейностите по третиране на отпадъци се 
изисква: 

1. разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел I, или 

2. комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда. 

Към тези дейности се отнася и третирането на отпадъци от черни и цветни метали. Разрешение за извършване на 
дейности по третиране на отпадъци се издава от директора на РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите. 
За извършване на дейности по третиране на отпадъци на площадки, разположени на територията на две или повече 
РИОСВ, разрешенията се издават от директора на всяка РИОСВ поотделно за площадките на територията на 
съответната инспекция. Разрешението се издава по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите. То 
се издава на лица, регистрирани като търговци по смисъла на българското или по националното си законодателство, 
на държавни и общински предприятия, сдружения на общини, кооперации и бюджетни предприятия по смисъла на 
§ 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, които отговарят на изискванията на този закон. 
Всички доказателства водят към несъмнения и категоричен извод, че на площадката, стопанисвана от “Е…..”ЕООД, 
дружеството е извършвало дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали, тъй като се съхранявали 
около 5 куб.м. отпадъци от черни и цветни метали и в момента на проверката било констатирано приемане за 
съхраняване на такива отпадъци от началника на склада С. Б.. За извършване на такава дейност дружеството е 
следвало да притежава разрешение издадено по реда на Глава V, раздел I от ЗУО. Безспорно е установено, че 
дружеството-жалбоподател не е притежавало такова разрешение. Релевираните в хода на съдебното производство 
доказателства дават на съда основание да приеме, че то не е имало и комплексно разрешително, издадено по реда 
на Глава VII, раздел II от Закона за опазване на околната среда. При така изложеното от обективна страна 
“Е…..”ЕООД е извършило нарушението, за което е подведено под административнонаказателна отговорност. 
Съгласно санкционната норма на чл. 145, ал.2 вр. с ал.1, т.1 от ЗУО, се наказва с имуществена санкция в размер от 30 
000 до 100 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което извършва дейности с ОЧЦМ без разрешение. В 
случая наказващият орган е наложил санкция в размер на 35 000 лв., който съдът намира, че следва да се намали до 
предвидения минимален размер, предвид липсата на отегчаващи отговорността обстоятелства и при наличието 
само на смекчаващи отговорността като това, че не са налице допуснати предходни административни нарушения от 
страна на дружеството и от нарушението не са настъпили вредни последици. 

Източник: maritime.bg 
 
Заглавие: Още три риболовни кораба отиват за скрап 

Линк: http://www.maritime.bg/2013/10/31/%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B8-

%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-
%D1%81%D0%BA%D1%80/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d0%25be%25d1%2589%25d0%25b5-
%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b8-
%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25b1%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25bd%25d0%25b8-
%25d0%25ba%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b1%25d0%25b0-
%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25b2%25d0%25b0%25d1%2582-%25d0%25b7%25d0%25b0-
%25d1%2581%25d0%25ba%25d1%2580    

http://www.maritime.bg/2013/10/31/%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d0%25be%25d1%2589%25d0%25b5-%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b8-%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25b1%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25bd%25d0%25b8-%25d0%25ba%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b1%25d0%25b0-%25d0%25be%25d1%2582%25
http://www.maritime.bg/2013/10/31/%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d0%25be%25d1%2589%25d0%25b5-%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b8-%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25b1%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25bd%25d0%25b8-%25d0%25ba%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b1%25d0%25b0-%25d0%25be%25d1%2582%25
http://www.maritime.bg/2013/10/31/%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d0%25be%25d1%2589%25d0%25b5-%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b8-%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25b1%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25bd%25d0%25b8-%25d0%25ba%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b1%25d0%25b0-%25d0%25be%25d1%2582%25
http://www.maritime.bg/2013/10/31/%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d0%25be%25d1%2589%25d0%25b5-%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b8-%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25b1%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25bd%25d0%25b8-%25d0%25ba%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b1%25d0%25b0-%25d0%25be%25d1%2582%25
http://www.maritime.bg/2013/10/31/%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d0%25be%25d1%2589%25d0%25b5-%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b8-%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25b1%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25bd%25d0%25b8-%25d0%25ba%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b1%25d0%25b0-%25d0%25be%25d1%2582%25
http://www.maritime.bg/2013/10/31/%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d0%25be%25d1%2589%25d0%25b5-%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b8-%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25b1%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25bd%25d0%25b8-%25d0%25ba%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b1%25d0%25b0-%25d0%25be%25d1%2582%25
http://www.maritime.bg/2013/10/31/%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d0%25be%25d1%2589%25d0%25b5-%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b8-%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25b1%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25bd%25d0%25b8-%25d0%25ba%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b1%25d0%25b0-%25d0%25be%25d1%2582%25
http://www.maritime.bg/2013/10/31/%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d0%25be%25d1%2589%25d0%25b5-%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b8-%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25b1%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25bd%25d0%25b8-%25d0%25ba%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b1%25d0%25b0-%25d0%25be%25d1%2582%25
http://www.maritime.bg/2013/10/31/%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d0%25be%25d1%2589%25d0%25b5-%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b8-%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25b1%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25bd%25d0%25b8-%25d0%25ba%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b1%25d0%25b0-%25d0%25be%25d1%2582%25
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Текст: 13 договора на обща стойност 1 945 582,26 лв. са подписани от Изпълнителна агенция по рибарство и 

аквакултури /ИАРА/ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” през месец октомври. 
9 от подписаните договори са по мярка „Развитие на рибарските области“ от ОП „Рибарство“. Общата им стойност е 
в размер на 1 716 717,44 лв. Те са свързани с дейности за местно развитие.По мярка  „Постоянно прекратяване на 
риболовна дейност“ са подписани 3 договора на обща стойност 214 889,85 лв. за нарязване на 3 риболовни кораба 
за скрап.  Проектите са на  “Север експорт” ООД  за нарязване на риболовен кораб за скрап ШБ 5721; “Харасимов” 
ООД за нарязване на риболовен кораб за скрап ВН 7682 и на “Сами-2004″ ЕООД за скрапиране на риболовен кораб 
„Свети Георги“ с външна маркировка ПМ 229.Подписан е и договор с „Черноморски риболов Бургас“ АД по мярка 
“Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност“ за кораборемонт, докуване и подмяна на 
навигационна апаратура и пожарогасене в МО на РК 27, Рег.№ БС 290. Размерът на одобрената безвъзмездна 
финансова помощ по проекта е 13 974,97 лв. 

Източник: bnt.bg 
 

Заглавие: Протест срещу изграждането на депа за отпадъци 

Линк: 
http://bnt.bg/bg/news/view/110885/protest_pred_ekoministerstvoto_zaradi_izgrajdaneto_na_depa_za_otp
adyci 

  

Текст: Еколози и граждански сдружения протестираха пред екоминистерството с искане да се преразгледат 

решения за изграждане на депа за отпадъци и неправомерно, според тях, отдадени терени за строежи. Министърът 
на околната среда и водите Искра Михайлова заяви след срещата, че се ангажира всеки отделен случай да бъде 
детайлно разгледан. 
Да се спре изграждането на депата за отпадъци край Ямбол, в Баня, Разложко, Самоков и Суходол, поискаха 
протестиращите. Най-активни се оказаха ямболските екоактивисти от „Движение за екологична насоченост" - 
инициатори на митинг-срещата. Те не искат в града им да се изгражда сметище, завели са дело във Върховния 
административен съд и дори вече са го спечелили първа инстанция. Делото е срещу решение на министъра на 
околната среда от 2012 г. да не се извършва ОВОС за изграждане на линейна инфраструктура на проекта, обясни 
пред нас Диана Бончева от екодвижението. Кметът на Ямбол обаче се надява строежът да започне.  За 14 ноември 
вече е насрочено заседание на петчленния състав на съда. Доколкото юристите ме осведомиха имайки предвид, че 
решението на тричленния състав според юристите е необосновано, неаргументирано и неправилно. Аз съм 
абсолютно убеден в правотата, не е необходимо да има допълнителен ОВОС, каза Георги Славов - кмет на Ямбол.  
Министър Искра Михайлова каза, че ще сезира прокуратурата за депото в Ямбол. Що се отнася до недоволството на 
жителите на Баня и Разлог ще се търси помощта на омбудсмана, който да даде становище, ако не са зачетени 
правата на гражданите и са нарушени процедурите за общественото обсъждане.  Според Михайлова политиката по 
управление на отпадъците е сбъркана. Вместо да се строят депа, усилията трябва да се насочат към разделно 
събиране на отпадъците. В Европа близо 80% от отпадъците се оползотворяват, у нас се преработва не повече от 
процент. 

http://bnt.bg/bg/news/view/110885/protest_pred_ekoministerstvoto_zaradi_izgrajdaneto_na_depa_za_otpadyci
http://bnt.bg/bg/news/view/110885/protest_pred_ekoministerstvoto_zaradi_izgrajdaneto_na_depa_za_otpadyci
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Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: По-висока такса битови отпадъци 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1166916 

  

Текст: След близо час и половина дебати съветниците приеха увеличението на такса битови отпадъци. 31 

подкрепиха предложението на председателя на финансовата комисия в Общинския съвет Диян Димитров, десет 
бяха против, а петима гласуваха „въздържал се". 
С три десети, или от 1,2 се вдига на 1,5 промила, нивото за:недвижими жилищни имоти на физически лица, 
нежилищни имоти за физически лица, жилищни имоти за юридически лица. 
От 3,2 на 3,5 се покачват промилите за нежилищни имоти на юридически лица. 
„Разликата в предложението на администрацията и в това, което внесох аз като корекция е, че промила, който беше 
предложен 3,5 за физически лица нежилищни имоти, го намалихме на 1,5, като по този начин облекчаваме 
представителите на малкия бизнес. Удовлетворен съм, че това беше подкрепено в зала от колегите и от кмета, 
защото е важно да сме солидарни с всички граждани. 
Смятам, че ще обезпечим една част от дължимите към екоминистерството санкции заради неизграденото депо за 
отпадъци. Останалата част-около 1 млн. лева, ще се дофинансират от общинския бюджет. За селата таксата е без 
промяна", обясни общинският съветник от ГЕРБ Диян Димитров, минути след приетото предложение. 
В началото на мандата през 2011 година заварихме 5 промила за бизнеса, намалихме ги на три, припомни в зала 
кметът Живко Тодоров. Сред мотивите за исканото увеличение на такса смет е нарастващото ниво на отчисленията 
към МОСВ, които за 2014 година ще са 3 692 000 лева. 
Общинските съветници не приеха предложението на група техни колеги от Съюз Стара Загора Мария Динева, 
Методи Пенчев и Гергана Микова от НФСБ за въвеждане на нова методика при определянето на размера на таксата 
битови отпадъци. 

Източник: dariknews.bg 
 
Заглавие: Не искат завод за преработка на гуми 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1166902  

  

Текст: Инициативен комитет от видинското село Сланотрън връчи на областния управител на Видин инж. Кръстьо 

Спасов протестна подписка срещу строящия се в района завод за безотпадъчна преработка на автомобилни гуми. 
Документът е подписан от 87 жители на Сланотрън, като събирането на подписи продължава и в момента. 

Пред областния управител представителите на Инициативния комитет, оглавяван от кмета на с. Сланотрън Венелин 
Павлов, изразиха безпокойството си от решения на Общински съвет - Видин от 21.10.2013 г. С тях се разрешава 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1166916
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1166902
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изработването на подробни устройствени планове - парцеларен план за 20 КV кабелна линия и външен водопровод 
към завод за безотпадъчна преработка на автомобилни гуми в землището на с. Сланотрън. 
Според вносителите на подписката решенията са взети в нарушение на европейска директива № 50 от 2008 г. за 
качеството на атмосферния въздух и могат да доведат до тежко и необратимо екологично замърсяване в района. Те 
подчертаха, че Сланотрън е вододайната зона на Видин и находище на високоминерализирани термални води.  
„Вместо сондажи за минералния извор, ще се разкрива производство, което може да отрови и водата, и земята ни", 
коментираха от Инициативния комитет, като обясниха, че тези рискове за околната среда не са обсъждани с 
населението и не са отбелязани в докладите на РИОВС - Монтана и Басейнова дирекция - Плевен. 
Като основен пропуск в екологичната оценка адвокат Елена Светославова от Инициативния комитет посочи липсата 
на обяснението, че при изгарянето на автомобилни гуми се отделят миниатюрни твърди прахови частици, които са 
канцерогенни и могат да попаднат в почвата и водата в околността. 
От Инициативния комитет изразиха опасения, че подобна производствена дейност ще възпрепятства 
инвеститорския интерес към развиващото се в момента лозарство и зеленчукопроизводство и към бъдещите 
проекти в балнеолечението и туризма.  
Мнението на хората от Сланотрън се споделя от представители на гражданските движения „Видин", „Днес", „Аз 
обичам Видин", които също сигнализираха областния управител за проблема. 
Инж. Кръстьо Спасов прие подписката на жителите на Сланотрън, като заяви, че ще възложи експертно изясняване 
на въпроса и ще предприеме необходимите действия за неговото решаване в рамките на своите правомощия. 

 

 


