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Източник: МОСВ 

Заглавие: Искра Михайлова: България по никакъв начин не е променяла и няма намерение да променя 
позицията си за шистовия газ  
Общите устройствени планове на общините и плановете за управление на зоните по НАТУРА са 
сред приоритетите за тази година, заяви министърът на околната среда и водите 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2370            

 

Текст: България по никакъв начин не е променяла, няма намерение да променя и продължава да 
поддържа позицията си в националното законодателство. Това заяви министърът на околната среда и 
водите Искра Михайлова в сутрешния блок на ТВ7 по отношение на въпроса с шистовия газ. Министърът 
напомни, че в страната ни има мораториум върху проучванията и добива на шистов газ по метода 
фракинг, а също така в българския закон за опазване на околната среда има текстове, според които е 
задължително прилагането на ОВОС. „Това, което беше прието в България, се случи благодарение на 
един принцип , който ЕС поддържа – че страните-членки имат право да решат сами“, обясни г-жа 
Михайлова и подчерта, че по време на разговори и преговори България също е отстоявала тази позиция. 
Министърът отбеляза, че представителят на страната ни в Корепер е подкрепил общото решение на 
страните-членки, че проучването и добива на неконвенционални въглеводороди няма да бъде 
включвано в приложенията на проекта за европейска директива.   
Министърът на околната средна и водите изтъкна колко е важно да се изработят общите устройствени 
планове на българските общини, които са спирани в продължение на години. Г-жа Михайлова даде 
пример с общините по Черноморието. „Имах среща с кметовете и съм поела ангажимента, че ще има 
график за подкрепата на всеки един от плановете. Това е един от приоритетите ми през тази година“, 
категорична беше министър Михайлова. Тя каза още, че освен забранителни заповеди за защитените 
зони, трябва да има и планове за управление, в които да се вижда какво може да се прави в дадена зона. 
„Биоразнообразието може да бъде опазвано и не всички човешки дейности пречат“, отбеляза г-жа 
Михайлова. Тя добави, че се разчита на финансиране и от ЕС за изработването на планове за управление 
на зоните по НАТУРА. 
На въпрос за средствата в размер на 90 млн. евро, които бяха под риск, министърът изтъкна, че се работи 
активно. „Амбицията ни е в рамките на не повече от два месеца да имаме готовност да докладваме за 
предприетите мерки. В момента, в който мерките са одобрени и се приеме, че санкциите са адекватни, 
ЕК ще възстанови плащанията“, подчерта г-жа Михайлова и изрази очакване, че това ще стане до края на 
месец март. Министърът на околната среда и водите изтъкна, че по всички проекти, които са в 
изпълнение, се извършват плащания и в момента. 

 

Източник: МОСВ 

Заглавие: Община Велико Търново ще изгражда Регионална система за управление на отпадъците  
Проектът се финансира от Оперативна програма "Околна среда" 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2374   

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2370
http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2374
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Текст: Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова, кметът на община Велико Търново 
Даниел Панов и кметът на община Горна Оряховица и председател на Управителния съвет на сдружение 
„За чисти селища“ Добромир Добрев подписаха днес договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ от 30,6 млн. лева за изграждането на Регионална система за управление на отпадъците 
за регион Велико Търново. Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ 
 С пожелание за успех министър Михайлова се обърна към кметовете на общините Велико Търново и 
Горна Оряховица и добави, че се надява този проект да бъде един от успешно приключилите по ОП 
"Околна среда". „Мъчително дълго се подготвяше проектът. Наистина в последния момент беше одобрен 
- в края на миналата година, в последните дни. Надявам се той да е от успешните проекти, доказателство 
за това, че европейската солидарност оказва влияние върху начина на живот в България и ще помогне на 
страната ни да реши проблема с отпадъците. Проектът е амбициозен и е много важно да бъде изпълнен 
качествено и в срок, за да отговори на очакванията на българските граждани и да стане част от 
изпълнението на програмата“.  Министърът подчерта още, че 2014 г. стартира успешно и че продължава 
активната работа. 
 „Изключително съм радостен, че тази сага за депото за отпадъци приключи. Стартира проект, който е 
започнал през 1998 г., а през 2004 г. се създава и сдружение „За чисти селища“. За нас е важно, че МОСВ и 
най-вече министър Михайлова ни съдействаха за реализирането на този проект“ , каза кметът на община 
Велико Търново Даниел Панов. По думите му с осъществяването на проекта населените места в региона 
ще станат по-добро място за живеене и за инвестиции. 
 „Този проект е жизнено важен за нашия регион и нашите общини. С пълната подкрепа на 
Министерството на околната среда и водите се надяваме от последни да станем първи и бързо да се 
включим в сроковете на изпълнение“,  заяви кметът на община Горна Оряховица.  
 Проектът включва изграждане на първа клетка за депониране с капацитет за 173 776 хил. тона отпадъци 
годишно. Ще бъде изградена и инсталация за механично третиране на отпадъците с капацитет 50 хил. 
тона годишно, както и за компостиране с капацитет от 28 хил. тона годишно. Общият капацитет на депото 
ще бъде 673 359 тона годишно и ще обслужва около 175 хиляди души от 279 населени места.  
 Партньори по проекта за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион 
Велико Търново са общините В. Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, както 
и сдружение „За чисти селища“.  

 

Източник: focus-news.net 

Заглавие: Искра Михайлова: Най-късно през март МОСВ ще внесе в Министерски съвет промените в 
закона за отпадъците 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/01/15/1871305/iskra-mihaylova-nay-kasno-prez-mart-mosv-

shte-vnese-v-ministerski-savet-promenite-v-zakona-za-otpadatsite.html             

 
Текст: София. До голяма степен сме готови със закона за отпадъците – първата ни крачка обаче е да 
публикуваме варианта, който сме разработили за обществени коментари на сайта на министерството. 
Това каза пред журналисти министърът на околната среда и водите Искра Михайлова на въпрос, кога 

http://www.focus-news.net/news/2014/01/15/1871305/iskra-mihaylova-nay-kasno-prez-mart-mosv-shte-vnese-v-ministerski-savet-promenite-v-zakona-za-otpadatsite.html
http://www.focus-news.net/news/2014/01/15/1871305/iskra-mihaylova-nay-kasno-prez-mart-mosv-shte-vnese-v-ministerski-savet-promenite-v-zakona-za-otpadatsite.html
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МОСВ ще внесе в Министерски съвет закона за отпадъците, предаде репортер на Агенция „Фокус”. „Със 
сигурност ще се наложат допълнителни разговори с някои браншови организации и след това 
обществено обсъждане и с неправителствения сектор и след това ще го внесем на междуведомствено 
съгласуване и в Министерски съвет”, обясни Михайлова. По думите й, по програма това трябва да се 
случи в месеците февруари, най-късно март. МОСВ има срокове в сега действащия закон, които засягат 
юни месец; и каквито и да са промените в закона – ако искаме да променим тези срокове относно 
общинските площадки за безвъзмездно предаване на едрогабаритни и други отпадъци – промените 
трябва да минат през Народното събрание преди края на юни месец,обясни Искра Михайлова. 
 
 

Източник: focus-news.net 
 
Заглавие: Годишните отчети по отпадъци се представят в Изпълнителна агенция по околната среда в 

срок до 10 март 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/01/15/1871296/godishnite-otcheti-po-otpadatsi-se-

predstavyat-v-izpalnitelna-agentsiya-po-okolnata-sreda-v-srok-do-10-mart.html        

 

Текст: София. Крайният срок за представяне на годишните отчети по отпадъците в Изпълнителна агенция 

по околната среда (ИАОС) за отчетната 2013 г. е 10 март 2014 г., съобщиха от пресцентъра на 

Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Задължението е практически на всички лица, които 

образуват, или третират отпадъци и произтича от чл. 44, ал. 6 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, 

бр. 53/2012 г.) и на Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.  

За разлика от предходни години, годишните отчети вече не се предоставят в Регионалните инспекции по 

околната среда и водите (РИОСВ) и в общината на чиято територия се намират площадките, на които се 

извършва дейността. 

Отчетите се изготвят в два екземпляра на хартиен носител, като единия се изпраща в ИАОС, а втория 

остава на съхранение в лицата, отговорни за изготвянето им. Всички количествени данни за дейностите с 

отпадъци се попълват в тонове. В случай, че през отчетния период не са образувани отпадъци и/или не са 

извършвани дейности с отпадъци, се изготвя уведомително писмо, в което се посочват конкретните 

площадки и кодове на отпадъци, които не са образувани и/или с които не е извършвана конкретна 

дейност. При установено непредставяне в срок на годишните отчети по отпадъци, задължените лица се 

наказват с имуществена санкция в размер от 2 000 до 6 000 лв.  

 

Източник: capital.bg 

Заглавие: Как образователен проект се превърна в бизнес 

Създаден преди три години, 3D екобус вече прераства в модел за мобилно обучение в различни 

области  

http://www.focus-news.net/news/2014/01/15/1871296/godishnite-otcheti-po-otpadatsi-se-predstavyat-v-izpalnitelna-agentsiya-po-okolnata-sreda-v-srok-do-10-mart.html
http://www.focus-news.net/news/2014/01/15/1871296/godishnite-otcheti-po-otpadatsi-se-predstavyat-v-izpalnitelna-agentsiya-po-okolnata-sreda-v-srok-do-10-mart.html
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Линк: 

http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2014/01/15/2220765_kak_obrazovatelen_proekt_se_prevurna_v_b

iznes/               

 
 

Текст: Когато преди три години специално оборудваният 3D екобус на "Екопак" тръгва от столицата, 
авторите на проекта от агенция "ДеКони интернешънъл" вероятно не са очаквали, че идеята ще се окаже 
толкова плодотворна. Създаден да обучава децата в цялата страна на разделно събиране на отпадъци, 
днес проектът е на път да заживее свой собствен живот с приложения, далеч надхвърлящи екологичната 
инициатива. Така от зелена иновация той постепенно се превръща в успешен и устойчив бизнес продукт. 
Задача за решаване 
Всичко започва преди няколко години, когато "ДеКони" получава поръчка от "Екопак" да разработи 
кампания, с която да информира хората за ползите и необходимостта от разделно събиране на отпадъци 
от опаковки. Компанията има добра причина да потърси начин за по-активно въздействие върху 
поведението на хората. По данни на Евростат в Германия например само 1% от отпадъците се изхвърлят, 
а останалите 99% се оползотворяват, било то чрез рециклиране, компостиране или по някакъв друг 
начин. В същото време в България на сметището отиват 94% от отпадъците. "Представете си в какви 
планини от боклук се заравяме непрекъснато, това е чудовищно за бедна държава като България", казва 
изпълнителният директор на "ДеКони" Емил Георгиев. 
Първата стъпка към решаване на задачата е да се направи сериозен анализ, който показва обратно 
пропорционална зависимост между възрастта и положителното отношение към инициативи, свързани с 
околната среда, т.е. колкото по-млад е човек, толкова по-склонен е да се включи в такива инициативи. 
Така "ДеКони" решава да насочи кампанията към децата. По думите на Георгиев аргументите за това са 
няколко. Първо, децата много по-лесно, ефективно и евтино могат да бъдат достигнати чрез структурата 
на образованието. Второ, при тях все още няма създадени вредни навици, които трябва да се разрушават 
и на тяхно място да се създават нови. Важен фактор е и това, че децата са изключително ефективен агент 
на промяна, тъй като влияят много сериозно в семейството. Не на последно място инвестицията, 
направена в млад човек, се изплаща много по-дълго време. 
Как се ражда идеята 
Като целева група са определени децата от 1-ви до 4-ти клас, които вече са достатъчно големи, за да 
разберат идеята за разделното събиране на отпадъци, но не прекалено големи, за да имат изградени 
лоши навици. Възниква обаче проблем. "Знаете колко трудно се задържа вниманието на деца, и то по 
тема, свързана с отпадъци. Така че трябваше да измислим нещо уникално, нещо изключително 
креативно, за да можем ефективно да им въздействаме", казва Георгиев. Промяната, която "Екопак" и 
"ДеКони" искат да постигнат, минава през три етапа. Първият е информационната промяна, което 
означава да се запознаят децата с това какво е разделно събиране и какви са ползите от него. Следва 
отношенческата промяна, т.е. да се изгради положително отношение към идеята. На трето място идва 
поведенческата промяна, така че децата да започнат ефективно и постоянно да събират отпадъци 
разделно. 
Така се стига до идеята да се направи 3D екобус – специално оборудван 50-местен автобус, който по 
думите на Георгиев е уникален проект в световен мащаб. Представлява мобилен информационно-
образователен център, който може да достигне до всяко кътче на страната, където може да се стигне на 
колела, и да предостави знание, и то по изключително ефективен начин. Основната инвестиция е 230 хил. 
лв. и е направена в началото, главно в оборудване. Процесът преминава на няколко етапа и продължава 
40 минути – един учебен час. Децата влизат в екобуса, има кратко встъпление, след което им се раздават 
3D очила и от тавана се спускат огромни 3D телевизори. На тях се прожектира специално разработен от 
експерти 10-минутен филм за разделното събиране – "Повелителите на рециклирането". 

http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2014/01/15/2220765_kak_obrazovatelen_proekt_se_prevurna_v_biznes/
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2014/01/15/2220765_kak_obrazovatelen_proekt_se_prevurna_v_biznes/
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Екобусът обикаля училищата из цялата страна, като от 2011 г. досега са обучени близо 80 хил. деца в над 
400 училища в 70 общини. Тъй като заниманията в началното училище са предимно сутрин, от "ДеКони" и 
"Екопак" решават, че следобед могат да използват екобуса и за обучение на възрастни. За тях се 
разработва специален пакет с адаптиран 2D филм "Пътят на боклука". 
Екобусът като бизнес модел 
Успехът на екобуса (проектът има редица награди, включително и международни) дава основание на 
"ДеКони" да разшири плановете си и да приложи модела и в други области. Екобусът вече е част от един 
много по-голям проект, наречен 3D ME (3D Mobile Education). "На практика всяко нещо, което изобщо 
може да бъде преподавано, може да бъде преподавано в 3D формат и навсякъде", казва Георгиев. 
Според него екобусът разрешава изключително сложни проблеми като социалното изключване. "Ние 
може да отидем навсякъде, дори и в най-малките населени места, които по една или друга причина 
нямат достъп до висококачествено образование", обяснява той. За всяка група и във всяка област пък 
може да се разработи специално съдържание. 
В момента компанията разработва активно образование в областта на финансите за деца, на 
здравословното хранене и на поведението по време на бедствия и аварии. За тях все още няма 
възложител, но първоначалният интерес е голям. За финансовото образование запитвания например има 
от банките и правителството. Към обучението за реакция при бедствия и аварии интерес има от 
президентството, за здравословното хранене се интересуват от компании като "Нестле". Водят се 
преговори и с международни фондации, така че проектът да се "вдигне" не международно ниво, както и 
с израелска компания, която иска да го развие в Африка. "Хубавото е, че вече имаме нещо конкретно, 
нещо, което сме направили, ясна ни е всяка стъпка, минали сме през целия процес на проби и грешки, 
проектът е завършен и ние много добре знаем какво може да се постигне с него", казва Георгиев. 

 
 
Източник: investor.bg 
 
Заглавие: Скоро ще е готов проектът на новия Закон за управление на отпадъците 

Прекаляването с изискванията може би е една от причините законът да се заобикаля, заяви 

Искра Михайлова 

Линк: http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/skoro-shte-e-gotov-proektyt-na-noviia-zakon-za-

upravlenie-na-otpadycite,165070/   

 

Текст: Министерството на околната среда и водите е готово „до голяма степен” с промените в Закона за 
управление на отпадъците. Предстои проектът да бъде публикуван за обществени коментари на сайта на 
министерството, както и да бъде обсъден с браншовите организации. 
През февруари – март проектът трябва да бъде внесен за съгласуване в Министерския съвет. Това съобщи 
министърът на околната среда и водите Искра Михайлова. Очакванията са, че промените ще бъдат 
одобрени от парламента преди края на юни.  
Днес Българската асоциация по рециклиране (БАР) алармира, че заложните къщи са се включили в 
незаконната търговия с отпадъци, след като строгите изисквания в закона са станали причина за 
закриването на много компании в сектора. 
„Прекаляването с изискванията може би е една от причините законът да се заобикаля”, каза Михайлова. 
Тя заяви, че за да се направят проверки, трябва да бъдат подадени съответните сигнали. Но ако това 
нарушение, според бранша, е тенденция, може би трябва да се промени законът, допълни тя. 

http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/skoro-shte-e-gotov-proektyt-na-noviia-zakon-za-upravlenie-na-otpadycite,165070/
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/skoro-shte-e-gotov-proektyt-na-noviia-zakon-za-upravlenie-na-otpadycite,165070/
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Припомняме, че затегнатия режим при изкупуването на метални отпадъци, който трябваше да ограничи 
ескалиращите кражби на метални елементи от инфраструктурата, отдавна предизвиква недоволството 
на търговците на скрап. Според БАР изнасянето на площадките за изкупуването на метали в 
промишлените зони и високите банкови гаранции, изисквани от рециклиращите фирми, са намалили 
броя им. 
Тепърва ще стане ясно дали площадките за пластмаса  и хартия също ще бъдат разположени в 
промишлените райони на градовете, за да намалее изваждането на отпадъци от цветните контейнери. 
Михайлова коментира още, че България не си е променила позиция по отношение на шистовия газ – 
проучването и добивът са забранени от приетия мораториум. 
 

http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/zatiagat-rejima-za-prodajbi-na-otpadyci-ot-cherni-i-cvetni-metali,109034/
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/podgotviat-se-promeni-v-zakona-za-upravlenie-na-otpadycite,162967/

