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Източник: МОСВ 

Заглавие: Проект на Наредба за класификация на отпадъците 

 
Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=86    

 
Текст: Проектът на наредбата е разработен на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за управление на 
отпадъците /ЗУО/ (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.) и ще замени досега действащата Наредба № 3/2004 г. 
за класификация на отпадъците. 
С наредбата се определят условията и редът за класификация на отпадъците по видове и свойства. 
Целта на наредбата е класифициране на отпадъците, осигуряващо екологосъобразното им управление в 
съответствие със ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 
 В проекта на наредбата са отразени и промените свързани със ЗУО, чрез който в българското 
законодателство се транспонира Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 
ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви, както и са направени 
някои промени спрямо досега действащата наредба с цел подобряване прилагането. 
 Крайна дата за съгласуване: 14.12.2013 г. 
 Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: k.georgieva@moew.government.bg 
 Пълният текст на проекта на Наредба може да видите тук. 
 Мотивите за разработване на Наредбата може да видите тук. 

 

Източник: МОСВ 

Заглавие: Проект на Наредба за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, 
съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и 
транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили 

 
Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=87  

 
Текст: Проектът на наредбата е разработен на основание чл. 43, ал. 1 от Закона за управление на 
отпадъците /ЗУО/ (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.) и ще замени досега съществуващата Наредба за 
изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, 
маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи 
полихлорирани бифенили, приета с ПМС № 50/2006г., с която са въведени изискванията на Директива 
96/59/ЕО на Съвета от 16 септември 1996г. за обезвреждането на полихлорирани бифенили и 
полихлорирани терфенили.  
 В проекта на наредбата са отразени промените свързани със ЗУО, чрез който в българското 
законодателство се транспонира Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 
ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви, както и са направени 
несъществени промени в досега действащата наредба.  
  

http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=86
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2013/november/Proekt_new_Naredba_klasifikacia_otpadaci.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2013/november/Motivi_Naredba_klasif_otp.doc
http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=87
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Процесът на инвентаризация, извеждане от експлоатация и обезвреждане на оборудване, съдържащо 
ПХБ в страната реално е приключил. Същевременно Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16 септември 
1996г. за обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили не е отменена. В 
тази връзка новата наредба ще се прилага в ограничени случай при евентуално откриване на оборудване, 
съдържащо ПХБ.  
 Крайна дата за съгласуване: 14.12.2013 г. 
 Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: rtsenkova@moew.government.bg. 
 Пълният текст на проектa на Наредба може да видите тук. 
 Мотивите за разработване на Наредбата може да видите тук. 
 

Източник: capital.bg 
 

Заглавие: Производствените цени продължават да спадат 

Статистиката отчита месечно понижение с 0.2% на вътрешния пазар през октомври 

 
Линк: 
http://www.capital.bg/biznes/stoki_i_prodajbi/2013/12/01/2194170_proizvodstvenite_ceni_produljavat_da
_spadat/ 
 

 

Текст: Производствените цени в промишлеността намаляват втори пореден месец през октомври 
показват -  данните на Националния статистически институт за вътрешния пазар. Темповете на понижение 
се запазват като през предишния месец – с 0.2%. Спад спрямо септември е регистриран както в добивната 
и в преработващата промишленост – с по 0.2%, така и в производството и разпределението на 
електрическа и топлоенергия и газ (0.1%).  
В отделните подотрасли на преработващата промишленост най-съществено е понижението на месечна 
база при производството на превозни средства, без автомобили (с 1.2%), при ремонта и инсталирането на 
машини и оборудване и при производството на тютюневи изделия. Спрямо септември най-голям ръст 
отчитат цените в производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета (с 1.5%) и на облекло (0.6%). 
 Така, след като през август производствените цени отбелязаха първото си покачване от февруари насам, 
вече два поредни месеца посоката отново е надолу.  
Трайно понижение 
Свиването на годишна база също се задълбочава – през октомври стойността на общия индекс на цените 
на производител на вътрешния пазар намалява с 3.9% в сравнение със спад от по 3.5 на сто за септември 
и август. Понижението е най-осезаемо в добивната промишленост, където цените са с 10.3% под 
равнището си от октомври 2012 г. Спадът в енергийния сектор е с 4.9 на сто, а в преработващата 
промишленост – с 3.1 процента. 
За последната година в преработващата промишленост най-осезаемо са се свили цените при 
производството на основни метали, при които понижението е със 7.3%. На годишна база спадът при 
хранителните продукти е с 3.7%, а при производството на химични продукти - с 2.8 на сто. Най-голям ръст 
спрямо октомври 2012 г. е отчетен в производствените цени при обработката на кожи и производството 
на изделия от обработени кожи без косъм – увеличението за година е 8.1%.  
Спад и при износа 
Индексът на цените на производител измерва средната промяна в стойността на произведените от 
българските компании промишлени продукти, като отразява както промените на пазара на суровините, 
така и измененията при търсенето. Динамиката на показателя може да се разглежда като индикатор за 

mailto:rtsenkova@moew.government.bg.
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2013/november/Proekt_Naredba_PCB.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2013/november/Motivi_Naredba_PCB-1.doc
http://www.capital.bg/biznes/stoki_i_prodajbi/2013/12/01/2194170_proizvodstvenite_ceni_produljavat_da_spadat/
http://www.capital.bg/biznes/stoki_i_prodajbi/2013/12/01/2194170_proizvodstvenite_ceni_produljavat_da_spadat/
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посоката на развитие на даден сектор или на цялата икономика. За наблюдението на цените на 
производител НСИ използва три индекса – за вътрешния пазар, за износ и общ ценови показател.  
Данните за цените на производител за стоките, предназначени за износ, не се публикуват заради поети от 
НСИ ангажименти за опазването на търговската тайна по отношение дейността на компании, които често 
имат доминиращо положение в даден сектор. Така известна информация за цените при експортните 
компании може да се получи от анализа на динамиката на вътрешния и на общия индекс. Данните за 
октомври показват, че общият показател намалява с по-бързи темпове в сравнение с отчетеното при 
цените на вътрешния пазар, което е знак, че и през изминалия месец износителите са предлагали по-
ниски цени. Отчетеното от националната статистика понижение е със съответно 0.3% на месечна и 4.2% 
на годишна база. Това на практика означава, че вътрешният пазар оказва забавящ ефект по отношение на 
допълнителния спад на инфлацията, докато цените на външния пазар дърпат общия показател надолу. 

 

Източник: burgasnews.com 

Заглавие: Шофьор без книжка краде метали 

Линк: http://www.burgasnews.com/novini-burgas/66343-shofyoor-bez-knizhka-krade-metali  

 

Текст: На 28.11. около 12.00 ч. служители от Второ Районно управление Полиция - Бургас спрели за 
проверка "Фолксваген Голф 3", с бургаска регистрация. Той бил управляван от 48-годишния Е.М. С нега се 
придвижвал и 39-год. А.Д. Констатирано е, че Е.М. управлява автомобила, без да притежава свидетелство 
за управление на МПС, а "Фолксваген"-ът е натоварен с метални тръби, арматурно желязо, ламаринени 
улуци, метална пружина, метални колове за портал и др. метални предмети. Установено е, че металните 
вещи са откраднати от вили, разположени в местността "Светлийката" край кв. Банево. Е.М. и А.Д. са 
задържани със заповед в срок до 24 часа. Работата по документирането на цялостната престъпна дейност 
на лицата продължава. 
 
 

Източник: novini.bg/news 

Заглавие: В Габрово ще получат машини и оборудване за новото депо за отпадъци 
Общата стойност на проекта е за над 26 млн. лева 

 
Линк: http://www.novini.bg/news/168794-%D0%B2-%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%89%D0%B5-

%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-
%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8.html   
 

 
Текст: Днес кметът на Габрово Таня Христова ще подпише четири договора с фирми за доставяне на 
машини и оборудване, необходими за новото градско депо за битови отпадъци. Церемонията по 

http://www.burgasnews.com/novini-burgas/66343-shofyoor-bez-knizhka-krade-metali
http://www.novini.bg/news/168794-%D0%B2-%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8.html
http://www.novini.bg/news/168794-%D0%B2-%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8.html
http://www.novini.bg/news/168794-%D0%B2-%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8.html
http://www.novini.bg/news/168794-%D0%B2-%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8.html
http://www.novini.bg/news/168794-%D0%B2-%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8.html
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подписването на договорите ще се състои в ритуалната зала на администрацията. Това съобщиха от 
общината, предаде БТА.  Договорите, които ще бъдат подписани, отговарят на четирите обособени 
позиции от проведената обществена поръчка. Фирма "Евромаркет Кънстръкшънс" АД ще доставя 
комбинирани машини с модули за рязане, пресяване и смесване на отпадъците, както и машина за 
аерирането им. Фирма "Дочев Инженеринг" ЕООД ще достави и ще монтира видеонаблюдението и ще 
оборудва административната сграда. Фирма "Бимко" ЕООД ще достави системата за претегляне на 
отпадъците, а австрийската фирма "Компентис Умвелттехнологии ГМБХ" ще направи модулната 
пречиствателна станция за отпадъчни води.  След церемонията по подписването на договорите ще бъдат 
представени нови технологии за пречистване на питейните води, които са подходящи за отдалечени 
населени места и труднодостъпни райони. Проектът, по който се прави новото депо, е за изграждане на 
регионална система за управление на отпадъците. Той е спечелен по оперативната програма "Околна 
среда" , а общата му стойност е за над 26 милиона лева. Новото съоръжение ще обслужва градовете 
Габрово и Дряново 
 

Източник: mediapool.bg 

Заглавие: Съдът върна хранилището за слабо радиоактивни отпадъци на старта 

Линк: http://www.mediapool.bg/sadat-varna-hranilishteto-za-slabo-radioaktivni-otpadatsi-na-starta-

news214081.html    

  

Текст: Окончателно решение на петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС), което не 
подлежи на обжалване, върна на старта проекта за изграждане на национално хранилище за ниско и 
средно радиоактивни отпадъци от дейността на АЕЦ "Козлодуй" и от демонтажа на спрените малки 
реактори. Строежът трябваше да започне в началото на 2014 г. на площадка на територията на ядрената 
централа с финансиране, предоставено безвъзмездно от Европейската комисия.  ВАС окончателно се 
произнесе в полза на екоактивиста Петър Пенчев, който оспори избора на площадка "Радиана" за място 
на хранилището, което е станало без задълбочен сравнителен анализ на местоположението и 
характеристиките на площадките, без анализ от здравното министерство.  Без да бъдат приведени 
доказателства, в одобрения от екоминистъра доклад за оценка на въздействие върху околната среда е 
направен извод, че площадка "Радиана" предлага най-благоприятните условия за изграждане и 
експлоатация на съоръжението, без това да е доказано. Не е доказано и обстоятелството, че 
характеристиките на площадката в комбинация с избраната концепция за погребване осигуряват 
защитата на населението, посочват от ВАС .  Те дават за пример, че експертен съвет към министъра на 
икономиката, енергетиката и туризма е решил слабоактивните радиоактивни отпадъци (РАО) да се 
погребват хранилище от приповърхностен траншеен тип, макар експертиза на "Риск Инженеринг", 
изработена по поръчка на изпълнителя на проекта Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" 
(ДПРАО), да препоръчва тунелния тип за съхранение. Траншейният тип на погребване противоречи и на 
приетата Стратегия за съхранение и управление на РАО., според която се препоръчва погребването на 
ниско и средноактивните РАО да става в съоръжение на междинна дълбочина и в геоложко хранилище.  
Съдът се потвърждава становището на тричленката, че са нарушение и правата на обществото при 
обсъждането на инвестиционното предложение и влиянието му върху околната среда. Липсва и 
подробен анализ на радиологическото въздействие и върху територията на Румъния, не е отчетено, че 
река Дунав минава и през други държавни територии, за да се обсъди възможно радиационно 
замърсяване на околната среда в други европейски държави.  Така петима върховни административни 

http://www.novini.bg/news/163839-%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8.html
http://www.mediapool.bg/sadat-varna-hranilishteto-za-slabo-radioaktivni-otpadatsi-na-starta-news214081.html
http://www.mediapool.bg/sadat-varna-hranilishteto-za-slabo-radioaktivni-otpadatsi-na-starta-news214081.html
http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/641d98d50a8e9021c2257c24003be8d7?OpenDocument
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съдии приемат, че министърът на околната среда и водите е нарушил административните правила като е 
одобрил доклада за оценката за въздействие върху околната среда на проекта за хранилището и така е 
дал зелена светлина за реализацията на строежа. ВАС отменя оценката за въздействие върху околната 
среда и на практика излиза, че сега трябва да се прави нова такава или да се търсят други варианти за 
строежа на хранилището.  От ДПРАО, което реализира проекта и е получател на отпуснатите през юни 
тази година 72 млн. евро от Международния фонд "Козлодуй", в който влизат средства от ЕК като 
компенсация за предсрочното затваряне на малките ядрени реактори на АЕЦ "Козлодуй", все още 
обсъждат мотивите на съда, за да решат какво ще предприемат от тук насетне за реализацията на 
подобно хранилище.  При всички положения обаче реализацията на проекта ще се забави, тъй като 
плановете бяха първата от общо три планирани платформи от приповърхностно траншейно съхранение 
на отпадъците да заработи през 2015 г. През 2020 г. трябваше да се построи и втората платформа, а 
третата – когато възникне необходимост от нея. 
 

Източник: hashtag-bg.com 

Заглавие: Ще се търсят средства, с които да се затвори сметището на Пазарджик още през 2014 г. 
 

Линк: http://hashtag-bg.com/2013/11/30/%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-
%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D1%8F%D1%82-
%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%81-
%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%82/ 
 

 
Текст:  Всички жители на област Пазарджик са запознати с най-големия проблем за областта – сметището 
на град Пазарджик, което е създадено през далечната 1962 година и е изпълнено в целия си капацитет. 
Затова аз поставих този проблем на дневен ред отново пред министъра на околната среда и водите Искра 
Михайлова, съобщи за „Фокус” депутатът от Коалиция за България Йордан Младенов. 
„Моят въпрос по-конкретно беше дали се предвижда в новия програмен период, или изобщо, като цяло 
изграждането на ново сметище и рекултивация на съществуващото. Министър Михайлова отговори, че 
сметищата се затварят в програмния период до 2013 година, което, за съжаление, ние вече сме го 
изпуснали. В новия програмен период 2014 – 2020 година не се предвиждат пари за затваряне и 
рекултивация на стари сметища. Този отговор не ме удовлетворява, както и жителите, потърпевши от 
проблема. Министър Михайлова пое ангажимента, че не само през оперативната програма, а и през 
националния бюджет ще се търсят средства, с които да може да се затвори сметището още през 2014 
година. И евентуално да започне неговата рекултивация. Тя припомни, че с решение от февруари 2013 
година е взето решение за изграждане на една клетка, кантар и обслужващата инфраструктура към нея. 
Към момента Община Пазарджик подготвя проектна документация, която ще се внесе в ПУДООС за 
изграждането на клетката. Това ще бъде едно начало за затварянето на това сметище и рекултивацията”, 
поясни Младенов. 
Депутатът смята, че до изграждането на клетката трябва да се вземе решение с Община Пазарджик, 
Министерството на околната среда и водите и концесионера на сметището за намаляване и недопускане 
на хора, които да ровят и да палят отпадъци на сметището. В момента, по-голямата си част вредните 
вещества във въздуха са от запалими гуми, пластмаси и найлони от самото сметище. Преди да се вземат 
по-сериозни мерки, трябва да се ограничи достъпът на хора до сметището, да има там автомобил, който 
при евентуално самозапалване да гаси веднага и да се прави запръстяване, за да не се оставят на 
повърхността самозапалими вещества, коментира още Йордан Младенов. 

Източник: focus-news.net 

http://www.mediapool.bg/evropa-ni-dava-72-mln-evro-za-stroezha-na-hranilishte-za-slabo-radioaktivni-otpadatsi-news207728.html
http://www.mediapool.bg/evropa-ni-dava-72-mln-evro-za-stroezha-na-hranilishte-za-slabo-radioaktivni-otpadatsi-news207728.html
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Заглавие: В Община Стара Загора отново ще събират разделно отпадъците 

 
Линк: http://www.focus-news.net/news/2013/12/02/1855019/v-obshtina-stara-zagora-otnovo-shte-
sabirat-razdelno-otpadatsite.html 
 

 

Текст:  В Община Стара Загора отново ще събират разделно отпадъците, съобщиха от пресцентъра на 
общината. От централната градска част започва разполагането на 600 контейнера за разделно събиране 
на отпадъците в Стара Загора. Общо 900 контейнера (600 жълти и 300 зелени) ще разположи на два етапа 
фирма „Екоколект“ АД. Първият етап ще обхване целия град и ще завърши до 31 декември 2013 г. През 
втория етап, с 200 жълти контейнера и 100 зелени, до 28 февруари 2014 г. ще бъдат оборудвани и пет 
села в общината - с. Хрищени, с. Богомилово, с. Дълбоки, с. Хан Аспарухово и с. Старозагорски бани. За 
търговските обекти може да се предоставят само жълти, а за заведенията - само зелени. Във всяка точка 
ще бъдат поставени по 1 жълт контейнер (за хартиени, картонени, пластмасови и метални опаковки) и 
един зелен контейнер (за стъкло). Тази система осигурява ефективно разделяне на отпадъците още от 
първоизточника - домакинство, офис или магазин. За свой партньор в изграждането на двуконтейнерна 
система за събиране на опаковки Община Стара Загора избра „Екоколект” АД – третата по големина 
лицензирана организация за оползотворяване и рециклиране на масово разпространени отпадъци от 
опаковки в България. Тя е регистрирана по търговския закон като акционерно дружество без право да 
разпределя печалба. Набраните приходи от вноски за оползотворяване се инвестират в изграждане на 
системи за разделно събиране в общините, сортиращи инсталации, техника за събиране и 
транспортиране на отпадъци от опаковки, а събраните отпадъци се предават за рециклиране и 
оползотворяване. Фирмата има сключени договори с български и чуждестранни заводи за рециклиране 
на суровини по региони, което позволява ефективно да се преработват отпадъците и да се осъществява 
контрол върху пътя на рециклиране. „Екоколект” разработва различни, достъпни за гражданите, 
образователни кампании на тема ползите от разделното събиране и рециклиране. През първата година 
на съвместна работа усилията в тази насока ще бъдат стратегически насочени към децата в детските 
градини и учениците от началните класове. От Община Стара Загора насърчават гражданите да използват 
новоизградената система за двуконтейнерно сортиране със съзнанието, че правят нещо наистина 
полезно за околната среда и бъдещите поколения. Адресите, на които ще бъдат разположени 
контейнерите са определени и ще бъдат качени на сайта на общината в началото на 2014 г. Фирма „Сити 
Бетон“ ще извърши разполагането на контейнерите и ще се грижи за зелените контейнери през 2014 г. 
 
 

Източник: standartnews.com 

Заглавие: Н. Треан: Нужна е стратегия за развитието на държавата 
 

Линк: http://www.standartnews.com/mneniya-
intervyuta/n_trean_nuzhna_e_strategiya_za_razvitieto_na_darzhavata-216389.html 
 

 

http://www.standartnews.com/mneniya-intervyuta/n_trean_nuzhna_e_strategiya_za_razvitieto_na_darzhavata-216389.html
http://www.standartnews.com/mneniya-intervyuta/n_trean_nuzhna_e_strategiya_za_razvitieto_na_darzhavata-216389.html
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Текст: Никола Треан има швейцарски и френски произход. Роден e на 7 септември 1971 г. в Понтарлие, 
Франция. Образованието си завършва в университета за приложни науки в Лозана, Швейцария. 
Допълнително специализира в областта на управлението, стратегическия маркетинг и финансите в IMD 
(Лозана). Професионалната си кариера започва през 1998 г. като инженер в областта на производството 
на полупроводници в швейцарската компания "Исмека". По-късно продължава развитието си в 
белгийската компания "Експект" като глобален мениджър "Обслужване на клиенти" за Европа. Година по-
късно е назначен за генерален директор на българския клон на компанията. От 2003 до 2007 г. Никола 
Треан работи в "Мелексис" България - производител на автомобилни микрочипове - като изпълнителен 
директор с отговорност за над 400 служители 
През август на 2007 г. като изпълнителен директор се присъединява към Групата Кумерио, днес 
"Аурубис". През 2012 г. тя е обявена за втората по големина компания по обем на приходите и най-
печелившата металургична компания в България. "Стандарт" се срещна с Никола Треан за интервю, след 
като той получи почетния знак на Химикотехнологичния и металургичен университет 
- Г-н Треан, впечатлен съм от думите ви в залата на ХТМУ, че най-важни са младите хора и трябва да се 
инвестира в тях. Виждате ли потенциал в това отношение в българските студенти и специалисти? 
 - Да, виждам много можещи млади хора в България. Интелигентни, умни. Въпросът е как да ги 
мотивираме да останат тук. Разбира се, нашата компания се стреми да им дава работа, възможности. 
Положението в страната обаче е по-различно, нали 
- Как тогава да ги задържим? На запад бягат не само инженери, но и лекари, и всякакви специалисти 
- Най-важното е да им покажем, че държим на тях и че имат бъдеще в България. Естествено започва се от 
образованието. Затова и нашата компания подпомага не само ХТМУ, а и други образователни проекти 
Послеосигуряваме работа на най-добрите от студентитеОстаналото е държавна стратегия. А такава 
липсва за това какво да се развива България - високи технологии, химия, металургия и т.н. Смятам, че в 
момента не се прави достатъчно за хората да бъдат мотивирани, да вярват, че имат бъдеще в България 
- Какви са последните инвестиции в "Аурубис", към какво се насочвате? 
- Инвестираме предимно в ефективност, в екология и в образование. Имам предвид и обучението на 
работещите в компанията. Винаги се стремим да имаме най-модерните технологии. Тази година 
внедрихме система за пречистване на газове, също така на отпадни води от дъждовно-дренажната 
канализация. Значи през изминаващата година основно сме инвестирали в екология. Затворихме и за 
планиран ремонт, като целта беше да се модернизираме още повече 
- Обявиха ви миналата година за втората по приходи компания в България, целите ли се в първото място 
- Да, винаги е добре да си на първото място, но нашата цел е друга - какво ще донесем на хората, на 
държавата и каква ще е печалбата. Тя е по-важна от приходите, нали (смее се)! Ако гледаме печалбата, 
ние бяхме първи и миналата година. Това е същественото 
- Вашият бизнес е показателен за икономиките и на Европа, и на България. Накъде отиват нещата 
- Трудно е да се даде оценка, защото Европа все още не е напълно възстановена икономически. Със 
сигурност вътрешният пазар в България не е толкова добър също. Ние обаче сме изключително 
ориентирани към експорт, така че миналата година беше изключително добра за "Аурубис". През тази 
година нещата са "и така, и така". Ако трябва да обясня по-подробно - ние сме активни на 4 пазара: този 
на концентрати, на рециклиране, на производство на сярна киселина и на други вторични продукти. Така 
че в момента един върви, други два - не толкова. Но като цяло нещата са отлични. Но да обобщим - 
икономическата ситуация не е много обещаваща. Специално българският пазар към момента е надолу 
- Последно, как се чувствате в България, как виждате страната ни извън бизнеса 
- Аз винаги съм се чувствал много добре в България, харесвам страната ви. Отдавам го и на моя начин на 
мислене. Гледам да забелязвам положителните неща, а в България има много, много такива. Негативните 
просто не ме интересуват. Имам доста приятели в страната ви, много социални контакти и ангажименти, 
забавления. Да ви призная, живея много добре в България 
Източник: cross.bg 
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Заглавие: НПО-та: Липсва политическа воля за разследване на престъпленията с европари  

 

Линк: http://www.cross.bg/sreda-evrosredstva-opos-1385592.html#axzz2mIvHBhU5 

 

 

Текст: Неправителствени организации от Коалиция за устойчиво развитие представиха на 
пресконференция резултатите от мониторинг, изпратен до ЕК и станал причина за спирането на 
евросредствата по Оперативната Програма „Околна Среда". Те обявиха заключенията си, че 
финансирането у нас с евросредства е правено по начин и с цел да се облагодетелстват няколко личности 
и няколко фирми, без да се предоставят услугите, от които се нуждае обществото ни, и че днес 
продължава да липсва политическа воля тази порочна практика да бъде преустановена, а виновниците - 
наказани. 
Иван Димитров, председател на Сдружение Независим Обществен Контрол, показа лоши практики при 
строеж на инфраструктурни обекти с европейски пари и депониране на земни маси, строителни и опасни 
отпадъци на незаконни сметища. На Европейската комисия с години са представяни фактури за 
утилизиране и преработка на специализирани сметища, а всъщност отпадъците са превозвани и 
изхвърляни безразборно от камиони на „Главболгарстрой" и „Геотехмин" върху частни парцели, като 
печалбата от черното счетоводство е водено от братовчедът на Бойко Борисов - Ради. Пред 
обществеността бяха демонстрирани халваджийските тефтери на Братовчеда, водени от 2008 г. до днес, и 
в които личат имената и предоставените суми на представители на местните власти, полицията, 
инспекторати по здраве, хигиена, околна среда - под формата на плик, хонорар или дарение, за да си 
затварят очите и да няма доклади и санкции. Макар Законът за управление на отпадъците да посочва 
единствено кмета за отговорен по действия и бездействията при управление на отпадъците в една 
община, вместо да бъдат разследвани кметовете, потърпевшите гражданите, на чиито терени са 
изсипани строителните отпадъци от инфраструктурните европроекти, са получили предписание в срок от 
1 месец да почистят имотите си, или ще бъдат глобени с по 5 хиляди лева. От друга страна вече 
финансираните проекти за регионални депа за управление на отпадъци по Ос №2 на ОПОС са 
комплектовани с неистински книжа, целящи да убедят европейската публична администрация, че са 
съгласувани с местното население и заинтересованите групи на влияния, което не отговаря на истината. 
Най-фрапантен е случаят с Регионално депо-Ямбол, където строителните книжа са процедирани от 
неправоимаща община, докладът за въздействие е одобрен без да са извършени количествен и 
морфологичен анализ, а комплексното разрешително е фалшифицирано. Над 30 административни звена 
са замесени в създаването на тази откровенно подправена документация, целяща не услуга за 
населението, а усвояване на 30 млн. лева. 
Здравко Младенов, председател на Обединени сдружения от Подвитошка яка, представи липсата на 
положителен резултат от депозираните сигнали, жалби и петиции на неправителствените организации до 
български държавни и общински органи с искане за контрол върху разходването на евросредства за 
екология и за установяването на качеството на предоставената услуга на крайните бенефициенти-
гражданите. В противоречие с политиката на ЕК за изграждането на депа и инсталиции за преработка на 
отпадъци, без да се депозира инвестиционно предложение, без оценка на въздействието върху здраве, 
природа и градска среда, без обществено обсъждане, с незаконни заповеди на кмет или на директор, са 
били създадени и продължават да функционират в нарушение на закона и на евродектирата незаконни 
сметища от по хиляди декари за приемане на отпадъците от строежа на софийско метро, софийски завод 
за отпадъци, софийски околовръстен път. На сигналите за кражба на евросредства, за корупция и 
конфликт на интереси, за съществуването на престъпни схеми, създаващи опасност за здравето и 
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природата, българските институции не са реагирали адекватно, прикривали са административни 
нарушения и престъпления или са ставали съучастници в тях. Най-неприятното е, че тази констатация се 
отнася за контролни органи - инспекторати в министерства, в министерския съвет, в областните управи и 
в кметствата, съд, следствие, прокуратура, МВР. Демонстрирани бяха отговори от уж „извършени 
проверки" до гражданските организации, пълни с неверни данни, със заблужданащи констатации 
заобикалящи закона, показващи злоупотреба с власт, неизпълнение на задълженията, прикриване на 
админстративни нарушения и на извършени престъпления от служебни лица. По този повод беше 
обявено искане на оставките на арх. Влади Калинов, шеф на дирекция „Контрол на строителството", Веска 
Георгиева, шеф на Столичен инспекторат, Ирена Петкова, шеф на Регионална инспекция по околна среда 
- София, Йорданка Фандъкова, кмет на София.  
От името на Гражданско Сдружение „Хармония" Дончо Иванов разкри манипулации и манкиране в 
състава и дейността на Комитета по наблюдение на ОПОС, който орган, вместо да е еманация на 
участници и енергията на цялото общество, е подменен с мъртви души и конформистки представители, за 
да поже формирането на политика, управлението и контрола на близо 2 млрд. евро средства на 
европейските данъкоплатци да се извършва само и единствено от ръководството на МОСВ, което 
противоречи на Договора за партньорство на Р България с ЕС. Демонстрирани бяха данни за обществени 
поръчки в ОПОС, наблюдавани и консултирани от Ева Радева - бизнеспартньор на екоминисъра Нона 
Караджова; посочени бяха „сръчни калинки", уволнени за провинения в други програми и прибрани 
неслучайно в ОПОС; прикриване на нарушения, конфликт на интереси и злоупотреби с усвояване на 
евросредства от шефката на УО Малина Крумова; разкрити бяха схеми за умишлено прелокиране с цел 
облагодетелстване на 600 млн. лева по дейности, непредвидени в договорената европрограма - за скъпи 
вертолети и джипове под легендата за борба с горски пожари. Стана ясно, че ръководството на МОСВ 
вместо да разпределя разнопоставено евросредства за отделни общини, фирми и сдружения, които да 
опазват неживата и живата природа, здравето на хората и градскта среда, е подменило механизма на 
европрограмата ОПОС, като е раздавало парите само на себе си - чрез отделните си дирекции и агенции, 
както и на подобни структури от други министрества - пак на централната държавна администрация. 80 % 
от средствата за подпомагане изготвянето на проекти на бенефициенти извън министерството не са 
попаднали по предназначение, а с тях са платени втора, трета и четвърта заплата и бонуси за 
служителките от МОСВ, за някой от които младши експерти това е било първото работно място. Особено 
фрапиращи са случаите, в които се доказа, че големи фирми от Минната камара са формирали 
приоритети и насоки, определяли са цени и бенефициенти, били са изпълнители и подизпълнители, и 
дори са изготвили и параметрите на новата програма за околна среда през 2014-2020 г. С критиците на 
тази политика ръководството на МОСВ - Евдокия Манева, Ивелина Василена и Нона Караджова са се 
справяли чрез респект и заплахи с услугата на служба „Сигурност" на фирми-бенефициенти, структури на 
МВР, на съда и прокуратурата, на Комисия за защита на конкурунцията, с които са били в престъпна 
обвързаност. Избрани български медии са получавали и получават все още средства от ОПОС - милиони 
евро на европейските данъкоплатци, с които не само че не подпомагат състоянието на природата и 
жизнената среда, но и прикриват и продължават да прикриват нищоправенето и разхищението на 
евросредства в продължение на целия седемгодишен планов период. На пресконференцията беше 
поискано отстраняването от длъжност на прокурорите Димитров и Тойчев, съдействали с бездействие и 
некомпетентност за прикриване на извършени престъпления в ОПОС, както и на магистрати от Върховен 
администратевн съд и служители на Икономическа полиция в СДВР, участвали в притискане, 
дискриминация и дискредитация на представители на НПО, контролирали и критикували ръководителите 
на екологични ведомства, разпределящи средства по ОПОС. Поискано беше ново и обективно 
разследване на действията на Нона Крадажова, Евдокия Манева, Ивелина Василева, Малина Крумова, 
Силвия Рангелова при планиране и управление на евросредства за околна среда в България. 
 
 
 


