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Източник: mediapool.bg 
 
Заглавие: Атанас Костадинов отново е зам.-министър на околната среда 

 
Линк: http://www.mediapool.bg/atanas-kostadinov-otnovo-e-zam-ministar-na-okolnata-sreda-
news213131.html  
 

 
Текст: Атанас Костадинов отново е назначен за зам.-министър на околната среда и водите. Това е 

станало със заповед на премиера Пламен Орешарски, съобщи правителствената информационна служба.  

Костадинов беше зам.-министър на екологията по времето на тройната коалиция в периода 2005-2009 г. 
Тогава отговаряше за оперативната програма "Околна среда" (ОПОС), на която в края на мандата на 
правителството на Сергей Станишев бяха замразени водните проекти заради прекомерно високи 
индикативни бюджети за изграждането им. 
  
В правителственото съобщение не е посочено за кои сектори ще отговаря Атанас Костадинов. 
  
В момента за ОПОС отговаря зам.-министърът на екологията Дин Онбаши. Другият заместник на Искра 
Михайлова е Чавдар Георгиев, който заемаше поста също по времето на тройната коалиция, а след това 
беше съветник на президента Георги Първанов. 
  
С назначението на Костадинов се връща равновесието между БСП и ДПС в ръководството на 
Министерството на околната среда. Костадинов и Георгиев са от квотата на левицата, докато Михайлова 
и Онбаши – на ДПС. 
  
През 2008 г. името на Атанас Костадинов беше замесено в схема за купуване на гласове на частичните 
избори в монтанското село Доктор Йосифово. ГЕРБ сигнализира за случая тогавашния главен прокурор 
Борис Велчев. Публично няма информация дали е имало разследване по случая. 
  
Атанас Костадинов е член на Висшия съвет на БСП. Роден през 1968 г. Има две магистратури от СУ "Св. 
Климент Охридски" – по философия и по социология. Специализирал е в Харвардския университет. След 
2011 г. е мениджър на консултантски и инвестиционни дружества, се казва в официалната справка на 
правителството. 

 
Източник: moew.government.bg  
 
Заглавие: Искра Михайлова: „Южен поток” няма да създаде екологични проблеми в България  
Не е обсъждана отмяна на мораториума върху добива на шистов газ, заяви министърът на 
околната среда и водите 
 
Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2272   
   

http://www.mediapool.bg/atanas-kostadinov-otnovo-e-zam-ministar-na-okolnata-sreda-news213131.html
http://www.mediapool.bg/atanas-kostadinov-otnovo-e-zam-ministar-na-okolnata-sreda-news213131.html
http://www.mediapool.bg/zam-ministar-na-bsp-v-mosv-e-ulicheniyat-za-kupuvane-na-glasove-news145778.html
http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2272
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Текст: Изграждането на газопровода „Южен поток” няма да създаде екологични проблеми в страната, 

ако инвеститорът спази всички мерки и препоръки в доклада по ОВОС, заяви министърът на околната 

среда и водите Искра Михайлова. В предаването „Седмицата” на Дарик радио тя посочи, че 

окончателната екологична оценка на теренната част на проекта е направена в края на м. август, след като 

са минали 27 обществени обсъждания в населените места по трасето на газопровода. „Докладът съдържа 

49 мерки и 56 препоръки, задължителни за изпълнение от инвеститора, които включват както изготвяне 

на специални планове за рекултивация на терените, така и защита на археологични обекти и превантивни 

дейности за опазване на човешкото здраве”, каза министър Михайлова като подчерта, че спазването на 

тези мерки и препоръки е част от инвестиционния проект, т.е. те ще наложат промяна в първоначално 

представения план за реализация на обекта. Министърът съобщи още, че предстои изготвянето на 

екооценка на втората част на проекта, която се отнася до морската част на газопровода.  Искра 

Михайлова информира, че вчера е издадена и ОВОС за извеждането от експлоатация на първите четири 

блока на АЕЦ – Козлодуй със съответните мерки и препоръки. Особеното в случая е, че при изготвянето й 

се е работило в тясно сътрудничество с експерти от Румъния и Австрия – страни, които са проявили 

заинтересованост от процеса.  Министърът на околната среда и водите обяви, че правителството не е 

водило дебат за отмяна на мораториума върху добива на шистов газ и не е променяло досегашната си 

позиция. „В момента в Европа няма единомислие по темата, но България остава сред страните от ЕС, 

които са против използването на тази технология”, заяви министър Михайлова. Тя посочи също, че още 

през 2011 г. България е направила една от най-сериозните крачки, която в момента се препоръчва на 

другите държави-членки – въвеждането на задължителна ОВОС при всеки инвестиционен проект, 

предвиждащ добив на газ чрез фракинг. „Това е възможно най-тежката процедура”, коментира 

екоминистърът.  Решението на правителството да създаде работна група за разглеждане на проекта 

„Дестинация Рила” Искра Михайлова определи като възможност да се прецени какви са шансовете му за 

реализация. „При всички положения позицията на МОСВ ще бъде за опазване на биоразнообразието. 

Национален парк „Рила” е едно от най-големите богатства на България”, каза тя.  Министър Михайлова се 

обяви и за дебат между всички засегнати от елементите на проекта за втори лифт край Банско и изготвяне 

на нови планове за управление на националните паркове. „Те трябва да са модерни, динамични планове, 

които да отчитат туризма, животновъдството, поминъка, опазването на природата”, посочи министърът и 

припомни, че сегашните планове са отпреди 10 г., което е дълъг срок. „Ако успеем да се включим в 

процедурите по оперативна програма „Околна среда”, ще сме готови с тях в началото на 2015 г. Това е 

абсолютно възможен хоризонт. Алтернативата е актуализация на съществуващите планове с включване 

на елементи на парче”, коментира тя.  

Коментирайки казуса „Калиакра”, заради който България е в наказателна процедура, министър 
Михайлова каза, че едно от първите неща, които е чула от еврокомисаря по околна среда Поточник, е че 
в Брюксел липсва доверие по отношение на институциите у нас – непрекъснато са поемани ангажименти, 
които след това не са изпълнявани. Тя изрази надежда страната ни да не бъде осъдена по случая заради 
предприетите вече мерки – разширяване на зоната „Калиакра”, създаване на нова компенсаторна зона 
„Било”, издадена заповед за забрана на строителството на територията на разширената зона, 
изработване на план за управление на зоната по Натура 2000. „През септември комисар Поточник ми 
каза: „Сега виждам светлина в тунела”, сподели министърът на околната среда и водите. 
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 Източник: balkanec.bg 
 
Заглавие: Общината продава 15 декара в м.Темуша за Завод за рециклиране на отпадъци 
 

Линк: http://www.balkanec.bg/obshtinata-prodava-15-dekara-v-mtemusha-za-zavod-za-retsiklirane-na-

otpadatsi-17548.html 

  

Текст: На извънредна сесия днес в зала 15 на Общината, Общински съвет Ботевград  одобри пазарни 
оценки за продажба на поземлени имоти - частна общинска собственост.  За първия поземлен имот, 
който е с площ 863  кв.м. във в.з. Зелин,  съветниците гласуваха  390 лв. пазарна оценка. С 
разпоредителната сделка – доброволна делба Общината прекрати съсобствеността си с  Атанаска Илиева. 
Във връзка с Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, Общинските 
съветници одобриха пазарни цени за три имота в местността Темоша, във в.з. Зелин и с. Краево, като 
дадоха съгласие да се извършат разпоредителни сделки-продажби по реда на чл.35,ал. 1 от ЗОС чрез 
публичен търг с тайно наддаване. 
По отношение на поземления имот в м. Темуша, който е с площ 15 дка кметът Георги Георгиев  заяви, че 4 
фирми имат проявен интерес да го закупят с цел изграждане на Завод за преработка на отпадъци, който 
да работи като неразделна част от Регионалното за твърди битови отпадъци. Георгиев даде предложение 
за промяна в проекта за решение по отношение на пазарните цени за този имот- те да са вместо 1 000лв 
за декар- 4 000 лв.з а декар. Така общата стойност на сделката да бъде не 15 200 лв., а да скочи на 60 800 
лв. 
Община Ботевград ще продаде 1 163 декара земеделски недвижими имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ в 
землищата на с. Врачеш,с .Литаково, с. Скравена и с.Радотина, актувани с актове за частна общинска 
собственост на Общината. Първоначалната обявена средна пазарна цена е 423 лв. Съветниците приеха 
следните пазарни оценки на 1 декар – за  IV категория – 500 лв.,  за V категория – 490 лв.;  VI категория – 
425 лв.; VII категория – 360 лв.; VIII категория – 280 лв.;  IX категория – 230 лв. и X категория – 180 лв. 
Предложението приеха 19 общински съветници, 3-ма бяха против и се въздържа.  

Източник: bulgarian.cri.cn 

Заглавие: Конференция за рециклирането на отпадъчния асфалт в Китай 

Линк: http://bulgarian.cri.cn/1081/2013/11/04/1s127628.htm    

 

Текст:  Замърсяването често се свързва с високо индустриализираните райони. Ново изследване показва 

обаче, че неизползваният битум от асфалтовите пътища, на което и да е обществено място, може да 

http://bulgarian.cri.cn/1081/2013/11/04/1s127628.htm
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причини сериозно екологично замърсяване.  На скорошна среща в Пекин за рециклирането на битума, 

екоексперти обсъдиха решения за справянето с този нов източник на замърсяване, който в момента 

засяга не само Китай, но и други развиващи се страни по света. През изминалото десетилетие, Китай 

развиваше стремглаво пътната си мрежа, с повишаването на броя нови шосета, излезлите от употреба 

настилки се изкопават и тяхната асфалтова повърхност остава открита. Генералният секретар на 

Китайската общност на транспорта Лиу Уъндзие разкри на скорошната конференция, че само 10-20% от 

излезлия от употреба асфалт от градски и селски пътища се използва за строежа на нови шосета. На 

срещата Лиу предупреди за опасността от тежко замърсяване, ако този асфалтов материал не бъде 

рециклиран. „В миналото, когато пътната настилка стане неизползваема, работниците я изкопават и 

оставят асфалтови отпадъци пръснати навсякъде. Това доведе до ниската ефективност при 

рециклирането на асфалт в Китай. Ситуацията съществуваше главно заради липса на механизъм за 

преработка на отпадъчния асфалт и липсата на новаторски технологии. Отпадъчният асфалт не само е 

огромен проблем, но и води то тежко замърсяване на околната среда."  Лиу Уъндзие добави, че днес е 

постигнат удивителен напредък в големите градски райони на Китай, където 60 до 70% от отпадъчните 

материали на магистрали се рециклират. Новото развитие ще помогне за по-нататъшни иновации и 

разработване на технологии за рециклиране на асфалт в държавните лаборатории и частните 

високотехнологични компании.  Понастоящем, Япония и САЩ са на първо място по рециклиране на пътни 

отпадъци: Япония използва 85% от рециклираните материали в нови строежи, при САЩ процентът е 80. 

Срещата, съвместно спонсорирана от Организацията за индустриално развитие на ООН и 

Международната асоциация за икономия на енергия и защита на околната среда, цели да насърчи 

технологиите за рециклиране на асфалт от пътни настилки в Китай и други развиващи се страни да 

намалят отпадъците от строителството и опазят по-добре околната среда. 

Източник: infrastructure.bg 

Заглавие:  Ръст в кражбите на метали през 2013 г. 

Откраднатите кабели се търгуват на черно 

 Линк:  

http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D1%8A%D

1%81%D1%82-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5-

%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-

2013%D0%B3-_l.a_c.327_i.337809.html    

 

Текст:  Ръст в кражбите на метали отчитат от Българската асоциация по рециклиране през 2013 г. От 

началото на годината пък загубите на ЧЕЗ са за близо 2 млн.лв. заради набези върху съоръжения на 

дружеството, съобщава БНТ.  През последната година от ЧЕЗ са подменили 55 хил. метра кабели. 

http://www.nenovinite.com/ne/politika/4944/
http://www.nenovinite.com/ne/politika/4944/
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D1%8A%D1%81%D1%82-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-2013%D0%B3-_l.a_c.327_i.337809.html
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D1%8A%D1%81%D1%82-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-2013%D0%B3-_l.a_c.327_i.337809.html
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D1%8A%D1%81%D1%82-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-2013%D0%B3-_l.a_c.327_i.337809.html
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"Това, което съблазнява крадците, е медната оплетка на кабела и екрана. Аз се изумявам на такава 

кражба, защото кабелите са под напрежение. Кабелите работят на 10 и 20 киловолта", съобщава Виктор 

Станчев, директор "Експлоатация и поддържане" в ЧЕЗ.  От дружеството са започнали да подменят 

старите медни кабели с нови, които имат алуминиево покритие, за да ограничат кражбите. 110 хил. метра 

кабели ще бъдат подменени до края на тази и началото на следващата година в столицата.  "Цената на 

алуминия е в пъти по-ниска от тази на медта", обяснява Станчев.  Откраднатите кабели се търгуват на 

черно. Схемата е те да се разтовари медта на нелегални площадки за скрап, които обаче се оказват 

недосегаеми.  "Основният проблем на тези площадки е, че те много бързо се местят. На практика няма 

как контролен орган да затвори незаконна площадка, защото тя работи 10 дни на едно място и 

следващите 10 дни работи на друго място", обяснява ситуацията адвокат.  Владимир Димитров, 

изпълнителен директор на БАР обяснява, че освен кабели, жертви на набезите на апашите са и елементи 

и от обществено полезна инфраструктура и паметници на културата."  От асоциацията искат да се 

регламентира търговията с метали, като дори са изготвили пакет от законодателни промени. Ако 

промените влезнат в сила от една до пет години затвор например ще бъде наказанието за кражба на 

проводник. 

 Източник: saparevabanya.kmeta.bg 

Заглавие: Европа има нарастваща нужда от минерали и метали 
 

Линк: http://saparevabanya.kmeta.bg/news/19977/Evropa-ima-narastvasta-nujda-ot-minerali-i-metali.html     

 

Текст:  Вървят усилени преговори с европейски партньори - лидери в областта на рециклирането и 
металургията за изграждане на Балкански център за рециклиране и производство на стратегически 
метали. Това съобщи в Кърджали проф. д.т.н. Владко Панайотов, член на Европейския парламент.          
По думите му Европа има нарастваща нужда от метали и суровини и търси недиректен начин за 
добиването им. От една страна това ще стане чрез предоставяне на технологии на Азия, Африка, Латинска 
Америка, и получавайки от тях ресурси. От друга като се заложи на рециклирането на отпадъци от 
минната промишленост, металургията и електронни отпадъци.      
"Идеята ни за Балкански център е да обхванем линията Гърция, Турция, Румъния, Сърбия, Македония и 
Кипър. Предвижда се бъдещият завод, в който ще се преработват суровините да бъде в района на 
Пловдив, но в събирането и транспортирането им активно ще бъдат включени Кърджали и Перник", 
обясни евродепутатът.        
Според него конкуренцията за изграждане на подобен център в Европа е много голяма и трябва 
България  да отговори на това предизвикателство като предостави и най - добрите условия на 
индустриалците, които проявяват интерес."Изграждане на Балкански център за рециклиране и 
производство на стратегически метали означава много работни места, нов конвертируем тип 
образование, високи заплати и висок стандарт", подчерта проф. Владко Панайотов.           
По негова инициатива в Кърджали бе организиран семинар на тема "Нови политики и инструменти за 
посрещане  предизвикателствата на устойчивото развитие на регионално ниво". Участниците имаха 
възможност да се запознаят с експертните решения и новите предложения по разискваната 
проблематика. В работата се включи  и Джордж Кремлис, шеф на отдел в Главна дирекция "Околна 
среда" в Европейската комисия. Той представи политиката на Европейския съюз за устойчив растеж и 

http://saparevabanya.kmeta.bg/news/19977/Evropa-ima-narastvasta-nujda-ot-minerali-i-metali.html
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насърчаването на екологично устойчиви практики и ефективно използване на ресурсите в следващия 
рамков период 2014 - 2020 г., както и ролята на иновациите в технологичния сектор за посрещане на 
бъдещите предизвикателства.  
Интерес по време на срещата в Кърджали предизвика презентацията на растението синара за 
производство за биомаса и проекти за ополозотворяването й в съседна Гърция. Обсъдени бяха 
комплексни решения за третиране на твърди битови отпадъци и печалбата от тях.         
В семинара в Кърджали взеха участие кметове на общини, представители на регионалните власти, 
бизнеса, академичните среди, финансови институции и неправителствени организации. 

Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Пробация за крадец на скрап  
 
Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1169028  

 

Текст:  Районният съд в Балчик ще разгледа споразумение за решаване в досъдебното производство на 
наказателно дело срещу 52-годишен мъж от с. Кранево.  Той се признава  за виновен в това, че през 
януари 2013 г., от дом в Кранево, е откраднал 110 кг метални отпадъци на обща стойност 46,20 лв. 
Собственикът е софиянец. Крадецът признава вината си и приема да му бъде наложено наказание 
пробация с две пробационни мерки, всяка за срок от 6 месеца. Предвидените ограничителни мерки за 
контрол и въздействие са „задължителна регистрация по настоящ адрес” и „задължителни срещи с 
пробационен служител”.  Ако Районен съд – Балчик одобри споразумението, то ще има последиците на 
влязла в сила присъда. 

Източник: mediapool.bg 
 
Заглавие: Цяла Южна Италия е бунище за токсични отпадъци  
 
Линк: http://www.mediapool.bg/tsyala-yuzhna-italiya-e-bunishte-za-toksichni-otpadatsi-news213147.html   

 

Текст:  Италия е разтърсена от разкритията на бивш бос на мафията, че от края на 80-те години насам 

организацията е печелела пари изхвърляйки огромни количества токсични отпадъци в цяла Южна Италия 

и застрашавайки живота на милиони, съобщава агенция ДПА в понеделник в кореспонденция от Рим. 

Кармине Скиавоне, бивш член на Камората, неаполитанския клон на италианската мафия, е направил 

шокиращото изявление пред комитет за разследване на парламента през 1997 година. Неговите 

изказвания са били защитени от законите за държавната тайна до четвъртък миналата седмица, когато 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1169028
http://www.mediapool.bg/tsyala-yuzhna-italiya-e-bunishte-za-toksichni-otpadatsi-news213147.html
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действието им е изтекло.  "Знам от опит, че до 1992 година (годината, в която е арестуван), всички южни 

региони бяха замърсени с токсични отпадъци от цяла Европа, не само от Италия", е заявил Скиавоне пред 

депутатите. "Говорим за милиони, а не хиляди" тонове токсични материали, е казал той.  Не само 

индустриални отпадъци от Северна Италия, но и радиоактивни материали от Германия са се изхвърляли в 

пещери, дълбоки до 50 метра, близо до запасите от подземни води, както и в рибарници и езера, е 

заявил Скиавоне.  Камората продължава дейността си и днес, заяви той в петък, след като беше 

публикувана стенограма на изявлението му отпреди 16 години. "Правеха го тогава и все още го правят 

днес", заяви той пред държавната телевизия РАИ.  В парламента Скиавоне обясни как Казалеси, 

могъщият клан на Камората, част от който е бил и той, са контролирали бизнеса с изхвърлянето на 

отпадъците, от Латина на 70 км южно от Рим, до Казерта на 40 км северно от Неапол.  За жителите на 

Казал ди Принчипе, градът от който произхожда името на Казалеси, както и на околните региони "има 

риск всички да измрат от рак до 20 години; всъщност не вярвам, че ще оцелеят", заяви Скиавоне.  Няма 

цялостна статистика за повишаването на равнището на раковите заболявания в Неапол и околностите му, 

но през май беше съобщено, че отдел на местните здравни власти е открил нарастване на случаите на рак 

в града от 136 през 2008 година до 420 през 2012 година.  Отец Маурицио Патричиело, местен свещеник, 

който участва в протестите срещу замърсяването с отпадъци, беше възмутен от факта, че италианските 

власти не са предупредили местните жители за разкритите от мафиота опасности. "Ако преди 16 години 

държавата беше предупредила нас, жителите на Неапол и Казерта, че може да умрем от рак заради 

изхвърлени токсични отпадъци, можеше поне тези, които бяха по-млади, да си стегнат багажа и да отидат 

да живеят другаде", заяви той в събота пред италианското издание на "Хъфингтън пост".  Твърдения за 

токсичните отпадъци има от години. Роберто Савиано, писателят, обявил война на мафията, писа за 

смъртоносния бизнес на Камора в бестселъра си от 2006 година "Гомор". По-късно по него беше заснет 

филм, получил похвалите на критиката.  "Това е обществена тайна", заяви Легамбиенте, най-голямата 

италианска организация за опазване на околната среда след публикуването на свидетелските показания 

на Скиавоне. Тя призова за разкриване на "истината" по въпроса "кой от политиците е пазил мълчание в 

продължение на толкова години и е бездействал. Правили са се, че не знаят и на фона на общото 

безразличие са станали де факто съучастници в убийствата по тези земи".  Пред парламентарната 

комисия Скиавоне заяви, че в края на 80-те и началото на 90-те Камората директно е назначавала 

кметове "във всичките 106 общини в провинция Казерта". Той заяви, че тя може да разчита и на 

мълчалива подкрепа от политици на национално равнище като бившите министри Франческо де 

Лоренцо, Винченцо Скоти, Антонио Гава и бившия премиер Чириако де Мита, понастоящем член на 

Европейския парламент.  "Не че са били членове на клана или мафиоти; за съжаление всеки от нас има 

само един глас и за да се спечелят много гласове, особено в някои райони, се нуждаеш от много 

приятели", каза Скиавоне.  Бившият мафиот беше ключов свидетел по приключило преди три години 

дело, когато доживотните присъди срещу 16 босове на Камората - включително братовчед му Франческо 

- бяха потвърдени от италианския Върховен апелативен съд. Делото продължи близо 12 години.  В 

публикувано в четвъртък интервю за Би Би Си Скиавоне заяви, че е свидетелствал срещу бившите си 

съучастници, превръщайки се в предател на мафията, защото се е чувствал виновен за замърсяването. 

"Направих го, като знаех, че хората са обречени да умрат от рак. Те инжектираха отровни вещества в 

цялата тази земя - милиони кубични метри. Плашещ коктейл", заяви той.  "Дори роднини на членове на 

Камората се разболяват от рак. Колко глупаво", каза падре Патричиело, местният свещеник. Той смята да 

участва в обществения протест, който ще се проведе на 16 ноември в Неапол.  В същото време властите 

обещаха да започнат операция по почистване. На 6 ноември експертите ще започнат да проверяват 

бреговата линия в Ликола, северно от Неапол. 
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"Тези, които са замърсили Кампаня (регионът около Неапол), ще трябва да платят", заяви министърът на 
земеделието Нунция ди Джироламо. 

Източник: ruse24.bg 
 
Заглавие: Инсталация за предварително третиране на битови отпадъци спестява на русенци 2,8 млн.лв. 

Линк: http://news.ruse24.bg/462483.html   

 

Текст: Близо 2,8 млн.лв на година ще спести на русенския данъкоплатец изграждането на инсталация за 

предварително третиране на битовите отпадъци. Това става ясно от писмо на кмета Пламен Стоилов, 

изпратено до Екологично сдружение "За земята", кметовете и председателите на общинските съвети на 

общините Ветово, Иваново, Сливо поле, Тутракан, областния управител на Област Русе и "Екопак 

България" АД.   Писмото е подготвено по повод на внесено в Община Русе становище на Екологично 

сдружение "За земята". В него, природозащитниците изразяват безпокойството си от ефектите върху 

околната среда от изграждането от "Топлофикация Русе" ЕАД на инсталация за изгаряне на битови 

отпадъци. Взетото от Общински съвет - Русе Решение на последното му заседание на 17.10.2013г. касае 

учредяване на безвъзмездно право на строеж, в полза на "Топлофикация Русе" ЕАД, за изграждане на 

инсталация за предварително третиране на битови отпадъци.      

В писмото на кмета Пламен Стоилов до горепосочените институции и организации се разяснява, че 

неизграждането на инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци ще доведе през 2015г. 

до повишаване таксата "битови отпадъци" с 30%. В отговора на Стоилов пише още:  "Изготвен е разчет на 

разходите за изграждане и експлоатация на инсталацията за предварително третиране на битовите 

отпадъци. Индикативната оценка на стойността на технологичното оборудване възлиза на 2 791 200 лева, 

а индикативната стойност на капиталовите разходи възлизат на 13 995 864 лева, или общо 16 787 064 

лева".  

Що се отнася до изграждането на инсталация за изгаряне на отпадъци с оползотворяване на енергията, 

"Топлофикация - Русе" ЕАД следва да извърши процедури за получаване на разрешителни по реда на 

Закона за опазване на околната среда, допълнително преустройство на съществуващите мощности на 

дружеството и мониторинг на компонентите на околната среда. 

Дружеството трябва да се съобрази с всички законови норми, регламентиращи управлението на 

отпадъците с цел предотвратяване и намаляване на вредното им въздействие. 

С изграждането на инсталацията за сепариране на битови отпадъци, образувани на територията на 

общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, като членове на Регионалното сдружение за 

управление на отпадъците за Регион Русе, следва да бъдат постигнати целите за подготовка за повторна 

употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло 

от домакинствата и подобни отпадъци от други източници и ограничаване на количеството депонирани 

биоразградими битови отпадъци. 

http://news.ruse24.bg/462483.html
http://news.ruse24.bg/persons/2971.html
http://news.ruse24.bg/persons/2971.html
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Липсата на инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци ще доведе до непрекъснато 

нарастване на размера на такса "Битови отпадъци". 

Източник: stroitelstvo.info 
 

Заглавие: Приключи първият етап от строежа на регионалния център за отпадъци в Асеновград 

Линк: http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2174501 

  

Текст: На официалната церемония  присъстваха министър Искра Михайлова, изпълнителния директор на 

ПУДООС Галина Симеонова, кмета на Асеновград д-р Емил  Караиванов, депутати от района, строители и 

гости. Новото депо в Асеновград е пример, че преминаваме от фазата на старите сметища към периода на 

депониране в модерни съоръжения. 

Това заяви министърът на околната среда и водите Искра Михайлова при откриването на първия етап от 

Регионалния център за обезвреждане на твърди битови отпадъци, който ще обслужва общините 

Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки. 

Финансирането е в размер на 4.243 млн. лв. и е осигурено от държавния бюджет чрез ПУДООС към 

МОСВ.   

Цялата площадка на регионалния център се простира на 323 дка в местността Капсида по пътя Асеновград 

– с. Боянци. Застроената площ на първия етап е около 73 дка и включва първата клетка от депото за 

твърди битови отпадъци и първата клетка на депото за инертни материали. Към всяка от тях има 

изграден по един ретензионен басейн. 

Напълно изградена е и задължителната обща инфраструктура: приемна зона с административна сграда с 

КПП, електронна везна и автоматични бариери, обслужващи и площадкови пътища, ВиК и елмрежи, и 

осветление, пречиствателна станция за инфилтрат, открит склад за материали, автомивка и 

дезинфекционна вана. Главен изпълнител на първия етап е "Монолит" АД – Хасково. 

Предвижда се цялостното изграждане на Регионалния център да се извърши в девет етапа, с поетапно 

въвеждане в експлоатация на останалите 8 клетки на депото за неопасни отпадъци (с капацитет 250 

т/ден) и на още две клетки в депото за инертни отпадъци (до 70 т/ден). Проектът включва също и 

реализиране на площадка за сепариране на отпадъци и площадка за компостиране. 

 

Източник: sever.bg 

Заглавие: Приемат декларации за такса битови отпадъци  

30 ноември е последният срок за подаване на документите 

http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2174501
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Линк: http://sever.bg/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82-
%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-_l.a_i.337548.html  

  

Текст: Продължава приемането на декларации за определяне такса "битови отпадъци”, информират от 
Община Велико Търново. Оттам напомнят на всички юридически лица, собственици или ползватели на 
недвижими имоти, че  30 ноември е последният срок за подаване на документите. Таксата се изчислява 
на база количество образувани отпадъци съгласно чл.22 от Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново. 
Предварителни консултации относно попълване на декларациите може да се получат в ст. 502 и ст. 503 на 
сградата на Община Велико Търново – отдел "Околна среда”. Декларациите се подават в Центъра за 
обслужване на граждани на Община Велико Търново от 08.30 часа до 17.00 часа. В периода от 5 до 15 
декември деклараторът може да направи справка за вида и броя на необходимите съдове за битови 
отпадъци.  В периода от 5 до 20 декември, деклараторът може да внесе искане за оттегляне на 
подадената декларация. В такъв случай ще заплаща годишната такса, пропорционално върху основа, 
определена от Общинския съвет. 
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