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Източник: МОСВ 

Консултации на МОСВ с обществеността 

Заглавие: Проект на Инструкции и контролен лист за осъществяване на контрол и проверка на 

място на съоръженията за третиране на биоотпадъците 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=92      

 

 
 
Текст: Настоящите Инструкции и контролен лист се разработват на основание чл.18, т.4 от Наредбата за 

третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г. (Обн. ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г.). и 

тяхната основна цел е да подпомогнат компетентните органи - Регионалните инспекции по околната 

среда и водите (РИОСВ) при извършването на проверка на място и текущ контрол на съоръженията за: 

 • компостиране; 

 • анаеробно разграждане; 

 • МБТ, които произвеждат стабилизирана органична фракция, предназначена за рекултивация на 

нарушени терени 

 За да се гарантира проследимо и прозрачно третиране на определени органични входящи материали 

(биоотпадъци) и получаване на качествени продукти, които могат да бъдат етикетирани и пускани на 

пазара на РБългария като компост, ферментационен продукт или като съставка за производството на 

растежни почвени среди и други субстрати трябва да се осъществява стриктен контрол по прилагането на 

законодателните изисквания, свързани с управлението на биоотпадъците. В проекто-документите са 

разгледани мерките за извършване на контрол и изискванията за документация и водене на отчетност, в 

съответствие с Приложение 1 и 2 на Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците. В настоящите 

инструкции не са включени подробни насоки относно стандартните задължения на компетентните 

органи, свързани с рутинните мерки за контрол на съоръженията за третиране на отпадъците по чл. 119 

от Закона за управление на отпадъците (Обн. ДВ, бр.53/13.07.2012 г.) – (ЗУО). Основните резултати от 

прилагането на инструкциите ще бъде улесняване на дейностите на контролните органи (РИОСВ) при 

извършване на проверки на място на съоръженията за компостиране и анаеробно разграждане и 

осигуряване на правилно и безопасно по отношение на околната среда функциониране на съоръженията 

за биологично третиране и получаването на продукти с гарантирано постоянно високо качество, които са 

безопасни за здравето на хората. 

 Проекто-документите могат да бъдат намерени на сайта на МОСВ, раздел отпадъци/специфични 

отпадъчни потоци/биоразградими отпадъци:  http://www3.moew.government.bg/?show=top&cid=523  

  

http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=92
http://www3.moew.government.bg/?show=top&cid=523
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МОСВ очаква Вашите мнения и становища, които ще подобрят качеството и пригодността на документите 

към българските условия. Становищата могат да бъдат изпращани на следните адреси: 

tjeleva@moew.government.bg  и gstoyanov@moew.government.bg.   

 Крайна дата за съгласуване: 28.12.2013 г. 

Инструкции и контролен лист за осъществяване на контрол и проверка на място на съоръженията за 

третиране на биоотпадъците може да видите тук . 

  

Източник: МОСВ 

Консултации на МОСВ с обществеността 

Заглавие: Проект на Инструкции за определяне на национални технически изисквания към 

съоръженията за третиране на биоотпадъците (компостиране и анаеробно разграждане) 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=91      

 

 

Текст: Инструкциите са разработени на основание чл. 18, т. 1 от Наредбата за третиране на 
биоотпадъците.  Основната цел на проекто-документите е да се определят национални технически 
изисквания към съоръженията за биологично третиране (компостиране и анаеробно разграждане) на 
биоотпадъците, които не попадат в обхвата на приложение № 4 към Закона за опазване на околната 
среда. Въвеждането на единни технически изисквания към управлението на съоръженията и процесите 
за биологично третиране ще осигурят получаването на висококачествени крайни продукти (компост и 
ферментационен продукт). 
В проекто-документите са разгледани свойствата на материалите (биоотпадъците), подходящи за 
производство на компост и ферментационен продукт. Описани са изискванията за извършване на входящ 
контрол при приемането на биоотпадъците на съоръженията за биологично третиране с цел да се 
осигурят подходящи суровини за получаване на крайни продукти с високо качество. Разгледани са 
специфични изисквания по отношение на процеса, потенциалните емисии и аспектите, свързани с 
качеството на процесите, включително управление на качеството и общите изисквания за водене на 
записи и документиране. Посочени са ключови изисквания към управлението на процесите за 
намаляване на емисиите на миризми, като са въведени ориентировъчни стойности за добри 
експлоатационни практики за свеждане до минимум на емисиите на миризми.  Подробно са разгледани 
всички етапи и зони от процеса (предварително третиране, активно разграждане, узряване, пресяване, 
управление на инфилтрата (отпадъчните води). Специално внимание е обърнато и на хигиенните аспекти, 
свързани с унищожаването на патогенните организми и аспектите, свързани със здравето на 
работниците, работещи на съоръженията за компостиране и анаеробно разграждане.  Инструкциите 
представляват насоки „стъпка по стъпка“ за прилагане на стандартизирани изисквания за управление на 
качеството в съоръженията за компостиране и анаеробно разграждане.  Основните резултати от 
прилагането на инструкциите ще бъдат въвеждане на националните технически изисквания към 
съоръженията за компостиране и анаеробно разграждане, осигурявайки правилно и безопасно по 
отношение на околната среда функциониране на съоръженията за биологично третиране и получаването 
продукти с гарантирано постоянно високо качество, които са безопасни за здравето на хората. 

mailto:tjeleva@moew.government.bg
mailto:tjeleva@moew.government.bg
mailto:gstoyanov@moew.government.bg
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2013/december/VII_Metodology-checklist_BG-k.doc
http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=91
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Проекто-документите могат да бъдат намерени на сайта на МОСВ, раздел отпадъци/специфични 
отпадъчни потоци/биоразградими отпадъци:  http://www3.moew.government.bg/?show=top&cid=523 
МОСВ очаква Вашите мнения и становища, които ще подобрят качеството и пригодността на документите 
към българските условия. Становищата могат да бъдат изпращани на следните адреси: 

tjeleva@moew.government.bg  и gstoyanov@moew.government.bg.   
Крайна дата за съгласуване: 28.12. 2013 г. 
  
Проект на Инструкции за определяне на национални технически изисквания към съоръженията за 
третиране на биоотпадъците (компостиране) може да видите тук. 

Проект на Инструкции за определяне на национални технически изисквания към съоръженията за 
третиране на биоотпадъците (анаеробно разграждане) може да видите тук. 

  

Източник: dnevnik.bg 
 
Заглавие: Доклад: Годишно се изхвърля планина електронни отпадъци, 200 пъти колкото Емпайър Стейт 

Билдинг 

 
Линк: 
http://www.dnevnik.bg/zelen/2013/12/15/2203774_doklad_godishno_se_izhvurlia_planina_elektr
onni/       
  

 

Текст: Очаква се електрическите и електронните отпадъци да се увеличат с 33% до 2017 г. Всяка година те 
ще представляват планина от 65,4 милиона тона или близо 200 пъти колкото небостъргача Емпайър Стейт 
Билдинг, показват данни от доклад, подготвен под егидата на ООН 
До 2017 г. за една година всички хладилници, телевизори, мобилни телефони, компютри, екрани, 
електронни играчки и всички останали уреди в края на експлоатационния си срок с батерия или 
електрически кабел биха представлявали върволица от 40-тонни камиони по протежение на две трети от 
дължината на Екватора – предупреждава проучването 
То е подготвено от Инициативата за решаване на проблема с отпадъците - действащи в партньорство 
организации на ООН, индустриални предприятия, правителства, НПО и учени. 
През 2012 г. приблизително 48,9 милиона тона електрически и електронни отпадъци са били изхвърлени 
по света, или по 19,6 кг на жител на планетата 
САЩ е най-големият производител на електронен боклук с 29,8 кг на глава от населението. Европейският 
съюз е средно с 19,2 кг на човек, като списъкът се оглавява от Германия - 23,2 кг, Великобритания – 21,8 кг 
и Франция – 21,1 кг на човек. Всеки индиец произвежда средно 1,25 кг електронен боклук, а китаец – 5,4 
кг 
Но по обем на отпадъци от електрически и електронни продукти Китай - със 7,3 милиона тона годишно - е 
№2 след САЩ – 9,4 милиона тона. През миналата година Китай бе най-големият пазар на електрически и 
електронни уреди с продадени 11 милиона тона пред САЩ – 10 милиона тона. 
Целта на проучването е да се очертаят параметрите на този вид отпадъци, които са трудни за 
рециклиране и съдържат редки метали или елементи опасни за околната среда. 

mailto:%20tjeleva@moew.government.bg
mailto:gstoyanov@moew.government.bg
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2013/december/III-I_TechRequ-composting_BG-k.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2013/december/III-II_TechRequ-AD_BG-k.doc
http://www.dnevnik.bg/zelen/2013/12/15/2203774_doklad_godishno_se_izhvurlia_planina_elektronni/
http://www.dnevnik.bg/zelen/2013/12/15/2203774_doklad_godishno_se_izhvurlia_planina_elektronni/
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То обаче дава откъслечни данни за равнището на рециклиране в света и за износа на електронни 
отпадъци 
Авторите му препоръчват създаване на търговски правила за употребяваните електронни и електрически 
уреди, позволяващи тяхното проследяване - както рециклирането, така и износа на цяла апаратура или на 
части 
Сътрудниците, участвали в проучването обръщат специално внимание на големите трудности, срещани 
при събирането на информация по въпроса в света, както и на липсата на ясна дефиниция за 
категоризиране и обозначаване на електронните отпадъци и на техните елементи 
 
Източник: fakti.bg 

Заглавие: Фандъкова готова да подпише договора за битови отпадъци 

Пробна експлоатация на двете инсталации за битови отпадъци ще започне след Нова година 

Линк: http://fakti.bg/bulgaria/84006-fandakova-gotova-da-podpishe-dogovora-za-bitovi-otpadaci   
 

 

Текст: "Продължаваме изпълнението на проекта за инсталация за битови отпадъци. Имаме пълна 
готовност за подписване на договора с избран изпълнител". Това каза кметът на Столична община 
Йорданка Фандъкова на семинар в Правец, цитирана от „Фокус".  „След като приключиха всички съдебни 
процедури, получихме информация, че има подадена жалба в Европейската комисия. За този толкова 
сериозен проект и средства, които Европа ни отпуска безвъзмездно, сме длъжни да дадем всички 
отговори. Изпратили сме всички отговори в управляващия орган Министерство на околната среда и 
водите и ЕК. Очакваме техния отговор. Готови сме във всеки момент да пристъпим към подписването на 
договора, няма законови пречки за това", обясни столичният кмет.  Пробна експлоатация на двете 
инсталации за битови отпадъци ще започне след Нова година.  "Бюджетът за 2014 г. е бюджет на 
инвестициите във възстановяването и промяната в града", изтъкна градоначалникът. „Предложението е 
бюджетът да бъде с около 230 милиона лева повече от миналата година и това се дължи на увеличените 
средства за капиталова програма, които са с 244 милиона лева повече от тази година. Общо капиталовата 
програма е в размер на 697 милиона лева. 67 % от тези средства са средства по оперативните програми, 
безвъзмездни средства от ЕС", уточни Фандъкова.  В момента се изпълняват 47 проекта, от които 29 са по 
оперативни програми, стана ясно от семинара в Правец. „Близо 3 милиарда лева са привлечени за 
развитието на града. Основните сфери, в които предлагаме да бъдат използвани тези средства, са 
транспортът, транспортната инфраструктура, екологията и образованието. Добавяме и темата на 
културата и историческото наследство. След отварянето на подземния музей в базиликата „Св. София" 
предстои да отворим Музея за история на София", каза още кметът на столицата.  „Не предвиждаме 
покачване на данъци и такси. Предлагаме най-висок възможен процент отстъпка за данъка на 
автомобили с катализатор – 40 % отстъпка. Очаква ни продължение на работата по разширение на 
основно булеварди, на участъци от метрото. Предстои включване на нови транспортни средства в 
движението на града", подчерта още Фандъкова.  От 2014 г. продължава изграждането на нови детски 
градини, напомни столичният кмет. „Очакваме до края на годината да бъдат отворени 67 нови групи. Ще 
построим ново училище в район Панчарево. Продължаваме изграждане на спортни зали. Възложила съм 
да се подготви специална програма за възстановяване на дворове на училища", каза още тя пред 
журналистите в Правец. 

 

http://fakti.bg/bulgaria/84006-fandakova-gotova-da-podpishe-dogovora-za-bitovi-otpadaci
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Източник: cross.bg 

Заглавие: Няма опасност от загуба на средства за завода за отпадъци 

 

Линк: http://www.cross.bg/evropeiiskata-komisiya-iiordanka-1387290.html#axzz2ncfVRPqa   

 

Текст: Активният диалог с Брюксел и Европейската комисия е гаранция срещу загубата на средства за 
завода за отпадъци, каза пред журналисти кметът на Столична община Йорданка Фандъкова. 
Като много добър оцени кметът контактът с Министерството на околната среда и водите и отправи лична 
благодарност към министър Искра Михайлова за активната работа на министерството за изясняване на 
неясните въпроси. 
„Няма законова пречка за незабавното парафиране на договора, но всички писма и документи трябва да 
се прегледат внимателно, за да не рискуваме трудно спечеленото доверие на Брюксел. Трябва да имаме 
търпение", посочи тя. 
„Колегите от Европейската комисия знаят, че въпросът е спешен, затова се надявам на бърз отговор. 
Договорът ще бъде подписан веднага след като го получим, няма да се наложи да отстъпваме от 
срокове", допълни Йорданка Фандъкова. 
 

 

Източник: trud.bg 

Заглавие: Не се очаква увеличаване на данъци и такси в София 
 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2622789  
 

 

Текст: Столичната община не предвижда увеличаване на местните данъци и таксата "битови отпадъци" 
през 2014 г. Това съобщи днес кметът на София Йорданка Фандъкова пред участниците в семинара на 
Столичния общински съвет в Правец. 
По думите ѝ бюджетът за 2014 г. е бюджет на инвестициите във възстановяването и промяната на града. 
Той е 1,4 млрд. лв. - с около 230 млн. лв. повече от миналогодишния, поради увеличението с 244 млн. лв. 
на Капиталовата програма, която за догодина ще бъде 697, 203 млн. лв., уточни Фандъкова. 
Виж тук новите електронни издания в MediaMall - цени от 1 до 4 лева 
67% от тези средства се предоставят безвъзмездно по оперативните програми на ЕС. Близо 3 млрд. лв. са 
привлечени от Столичната община за развитието на града. 
Основните сфери, които ще бъдат финансирани догодина са транспорт с подмяната на превозни 
средства, инфраструктура, екология и образование, както и култура и културноисторическо наследство. 
„Продължаваме изпълнението на проекта за инсталация за битови отпадъци. Имаме пълна готовност за 
подписване на договора с избран изпълнител. След като приключиха всички съдебни процедури, 
получихме информация, че има подадена жалба в ЕК. За този толкова сериозен проект и средства, които 
Европа ни отпуска безвъзмездно, сме длъжни да дадем всички отговори. Готови сме във всеки момент да 
пристъпим към подписването на договора, няма законови пречки за това", обясни Фандъкова. 
След Нова година се очаква да почне пробна експлоатация на двете инсталации за битови отпадъци. 

http://www.cross.bg/evropeiiskata-komisiya-iiordanka-1387290.html#axzz2ncfVRPqa
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2622789
http://mediamall.bg/category/27/elektronni-izdania.html
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Текст: Антимафиотите в сицилианския град Трапани са арестували в събота призори Патриция Месина 
Денаро - сестрата на смятания за капо ди тути капи на Коза ностра Матео Месина Денаро. 
Прокуратурата сочи именно 43-годишната жена за главнокомандващ на империята на укриващия се вече 
над 20 години от правосъдието върховен бос на организираната престъпност на острова, пише 
„Монитор”. Според магистратите Патриция е интелигентна, властна, волева, респектираща, арогантна, 
безкомпромисна и безмилостна „кръстница” на мафията, която венцеслави навсякъде своя по-голям брат 
и действа под негово ръководство. Местните медии разнасят легендата, че в полицейския доклад се 
описвало как иначе дребничката брюнетка била изскубнала и оставила открити всички електрически 
контакти в дома си, за да не могат да бъдат инсталирани в тях бръмбари.  Освен сестрата на обявения от 
американското списание „Форбс” за петия поред най-богат и най-търсен в света престъпник, при акцията 
си силите за сигурност в Сицилия са били задържани още петима негови роднини. Сред тях е 
племенникът му и говорител - Франческо Гитадауро, който миналата година се прочу из Италия с 
близкото си приятелство със звезди на футболния отбор „Палермо”. В ареста са попаднали още около 
тридесетина поставени лица на Матео Месина Денаро, които ръководели както легалните му компании, 
така и куп контролирани от него незаконни трафици. Прокуратурата смята, че в момента капо ди тути 
капи е сложил ръка на официален бизнес с годишен оборот от поне 6 милиарда евро чрез фирми, които 
са специализирани в селскостопански производства, винарство, туризъм, масова дистрибуция, 
ресторантьорство, чистота и преработка на отпадъци, бетонни възли, строителство, соларни и вятърни 
елцентрали, болници и старчески домове.  Няколко милиарда евро се въртели пък в незаконни далавери 
сред които изпъква „гримирането” на търгове за обществено строителство както на остров Сицилия, така 
и в други части на Италия. Иначе в официалния регистър на родното си градче Кастелветрано 51-
годишният Матео Месина Денаро е вписан в графата „дребен селскостопански производител”.  
Операцията по задържането на „кръстницата” Патриция Месина Денаро, е ръководена от жена - 
прокурорката от Палермо Тереза Принчипато. На нарочна пресконференция след арестите тя заяви, че 
след приключилото полицейско разследване и извършените многобройни арести бос №1 на мафията е 
наистина „приклещен”, „изолиран” и лишен от своя „банкомат”, осигуряващ му волно съществуване в 
нелегалност. Магистратката изрази също така надежда, че съвсем скоро и той ще бъде закопчан. 
 

http://www.vsekiden.com/144649

