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Източник: МОСВ 

Заглавие: Министър Искра Михайлова и заместник-министър Чавдар Георгиев ще посетят съоръжение 
за третиране на биоотпадъци в Хан Богров  
Събитието е на 28 януари 2014 г., от 11.00 часа 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2390            

 

Текст: Министър Искра Михайлова и заместник-министър Чавдар Георгиев с ресор  „Управление на 
отпадъците “ ще вземат участие в представянето на инсталациите за биологично третиране на зелени и 
биоотпадъци на площадка „Хан Богров”.   Събитието е  на 28 януари 2014 г. /вторник/, от 11.00 часа, на 
площадка „Хан Богров”.  
 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Oперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” 
 
 
 

Източник: МОСВ 

Заглавие: Искра Михайлова: През последните 6 месеца са подписани най-много договори за изграждане 
на нови депа за депониране на отпадъци  
Работя по опазване на националните паркове в България и гарантирам, че ако се извършва дейност 
ще бъде в рамките на околната среда и опазване на богатството на България, каза министърът 
на околната среда и водите 

Линк http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2388            

 

Текст:  „ За 7 години действие на оперативната програма са изградени и завършени 2 депа за депониране 
на отпадъци в София и Ботевград”, това заяви в предаването „Неделя 150” министърът на околната среда 
и водите Искра Михайлова. По думите й всички останали предвидени и проектирани са включени в 
проекти на асоциации за управление на отпадъци, в които се включват българските общини. Те са 
заварени на етап оценка на договорите но без сключени такива или са до провеждане на процедура на 
избор за изпълнител. През последните 6 месеца са подписани най-много договори за изграждане на тези 
депа като в момента се изпълняват 19 проекта, които трябва да гарантират, че ще има нови депа, а 
старите ще бъдат закрити. 
Процедурата към България от страна на Европейската комисия е започнала през месец април 2012г. 
Открита е наказателна процедура и според министър Михайлова, тогава се е знаело, че ако не се 
предприемат необходимите мерки тя ще прерасне в иск срещу страната. Искането е съществуващите 130 
депа за депониране на отпадъци да бъдат закрити. 
Министър Михайлова посочи, че към края на 2009г. работата на старите депа е трябвало да приключи. По 
линия на Оперативна програма „Околна среда” за периода 2007-2013г. са отделени над 350 млн. евро, 
които да бъдат инвестирани в построяване на нови отговарящи на всички изисквания депа и по такъв 
начин отпадъците да се депонират там. Към днешна дата претенциите на Европейската комисия към 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2388
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България са за 113 стари депа. За период от 2009 г., когато е трябвало да приключим  с тях, до момента са 
закрити само 17, допълни министърът на околната среда и водите. 
Друга посока, по която министерството работи е за рекултивация на затворени стари депа като от такъв 
тип са 47. Министър Михайлова посочи, че се е искала допълнителна финансова подкрепа от 
Европейската комисия, за да може броя на този вид депа да бъде над 70. 
Относно замените на различни земи, г-жа Михайлова коментира, че те са се извършвали от всички 
управления без изключение. Тя подчерта, че когато става дума за гори и територии в защитени зони, 
природни или национални паркове позицията на Министерството ще бъде тези замени да са абсолютно 
контролирани, да се знае с каква цел се правят и да се гарантира, че няма да има строителство извън 
разрешеното според режима на териториите. 
Полагат се усилия за създаване на ясни правила например общи устройствени планове на общините, 
планове за управление на защитени зони и планове за управление на природните и национални паркове. 
„Работя по опазване на националните паркове в България и гарантирам, че ако се извършва дейност ще 
бъде в рамките на околната среда и опазване на богатството на България”, завърши министър Искра 
Михайлова. 
 
 

Източник: МОСВ 

Заглавие: Министър Искра Михайлова отправя покана за участие в Обществения съвет към МОСВ на 

следващо редовно заседание  

Заседанието ще се проведе на 4 февруари 2014 г., вторник от 15.30 часа, в сградата на МОСВ на бул. 

"Мария Луиза" № 22, зала Сутерен 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2391 

 

Текст: Министър Искра Михайлова отправя покана към заинтересованите страни за участие в 
Обществения съвет към МОСВ на следващо редовно заседание на тема „Приоритети и политики на 
Министерство на околната среда и водите през 2014 година“  Заседанието ще се проведе на 4 февруари 
2014 г. (вторник), от 15.30 часа, в сградата на МОСВ на бул. "Мария Луиза" № 22, зала Сутерен. 
 Предварителният дневен ред на заседанието е: 
 1. Представяне на отчет за дейността на ПУДООС за 2013 година 
2. Приоритети на Министерство на околната среда и водите за 2014 година 
3. Предложения от членовете на Обществения съвет за сформиране на работни групи 
4. Други 
 Заседанието на Обществения съвет ще се излъчва онлайн в реално време на интернет страницата на 
Министерство на околната среда и водите. 

 

Източник: МОСВ 

Заглавие: Висшия експертен екологичен съвет към МОСВ проведе редовно заседание  
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ВЕЕС взе единодушно решение за одобряване осъществяването на инвестиционното предложение 
за „Морски газопровод Южен поток – български участък”, което да предложи на министъра на 
околната среда и водите за издаване и оповестяване 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2392                     

 
Текст: На 24 януари 2014 г. се проведе заседание на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) към 
МОСВ. В работата му взеха участие представители на МОСВ, Изпълнителна агенция по горите, 
Министерство на регионалното развитие и Министерство на здравеопазването, представител на 
неправителствени организации, РИОСВ-Варна, Басейнова дирекция за управление на водите 
Черноморски район и Община Варна. 
Заседанието на ВЕЕС се проведе при следния дневен  ред: 
1. Доклад за ОВОС с приложен към него доклад за ОСВ за инвестиционно предложение „Съоръжение за 
третиране и кондициониране на радиоактивни отпадъци с голям коефициент на намаляване на обема в 
АЕЦ „Козлодуй". 
2.     Доклад за ОВОС с приложен към него доклад за ОСВ  за инвестиционно предложение „Морски 
газопровод Южен поток – български участък". 
По т. 1  бе представен  Доклад за ОВОС с приложен към него Доклад за оценка на степента на 
въздействие (ДОСВ) за инвестиционно предложение за “Съоръжение за третиране и кондициониране на 
радиоактивни отпадъци (РАО) с голям коефициент на намаляване на обема (ГКНО) в АЕЦ „Козлодуй”, с 
възложител: “АЕЦ ”Козлодуй” ЕАД. Предвид отправено искане от страна на Министерство на околната 
среда и изменението на климата на Румъния за удължаване на срока за отговор по трансграничната 
процедура по ОВОС, ВЕЕС отложи приемането на окончателния текст на проекта на решение за 
следващото заседание на съвета. 
По т. 2 ВЕЕС разгледа инвестиционно предложение за „Морски газопровод Южен поток – български 
участък” с възложител Саут Стрийм Транспорт БВ. Предмет на инвестиционното предложение е 
българският участък на морския газопровод "Южен поток" от границата между турската и българската 
Изключителна икономическа зона (ИИЗ). Същият е продължение на морския газопровод "Южен поток", 
който започва близо до Анапа в Русия и минава през водите на руската и турската ИИЗ. Тръбите на 
газопровода ще бъдат положени на морското дъно. За пресичане на брега при плажа Паша дере е избран 
безизкопен метод. При съоръженията на сушата българският участък на морския газопровод се свързва с 
приемен терминал, който е част от газопроводната система "Южен поток" на територията на Република 
България, която се разработва от Южен поток България АД. 
На заседанието на ВЕЕС бяха основните характеристики на инвестиционното предложение, анализите и 
заключенията на експертите, изготвили доклада за ОВОС и ДОСВ. С проекта на решението по ОВОС са 
предложени редица условия и мерки с цел предотвратяване или намаляване на вредни въздействия 
върху околната среда от реализацията на инвестиционното предложение. 
Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 31, буква „а“ от Приложение № 1 на ЗООС и 
подлежи на задължителна ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на 
околната среда и водите. Процедурата по ОВОС стартира през м. юни 2012 г. Докладът за ОВОС и 
приложения към него доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) са представени в 
Министерство на околната среда и водите (МОСВ) на 23.10.2013 г. Предвид притесненията на жителите 
на засегнатите населени места на община Варна във връзка с опазването на околната среда и ползването 
на плажа Паша дере при изграждането и експлоатацията на газопровода, като алтернатива за излизане 
на тръбите на сушата е предложен безизкопен метод на пресичане на плажа. Качеството на докладите е 
оценено с положителна оценка от компетентния орган. На 19 и 20 декември 2013 г. са проведени 
обществени обсъждания в гр. Варна и с. Приселци, община Аврен. 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2392
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С пълно мнозинство основният състав на ВЕЕС взе  единодушно решение за одобряване осъществяването 
на инвестиционното предложение за „Морски газопровод Южен поток – български участък”, което да 
предложи на министъра на околната среда и водите за издаване и оповестяване. 

 

Източник: 24chasa.bg 

Заглавие: "24 часа" дебати: Кражбата на части от релси и влакове - терор от 25 години 

Линк: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=3079960                  

  

Текст: Синовете и внуците на първите крадци на части от жп релсите и влаковете вече са мъже и поеха 
успешно бизнеса им.  
Новите обирджии са безнаказани, безкомпромисни и много по-умели. Показа го последният инцидент 
край гара Яна, където се обърнаха празни цистерни, а можеха да са пълни с гориво. Или пък да са 
влакове, в които пътуват хора! 
От 25 години в България този терор продължава въпреки услията на десетки правителства, стотици 
закони и наредби. Сегашните крадци на жп инфраструктура дори са оборудвани със специални 
инструменти, с които свалят бързо и безотговорно частите, а релсите под влаковете се гънат като змия. 
Само от 2011 до 2013 г. българската жп инфраструктура е обирана 2836 пъти. Щетите са за над 4,6 млн. 
лв.  
За да спре това, или поне да се ограничи до минимум, вестник "24 часа" със съдействието на НКЖИ, БДЖ 
и Българската асоциация по рециклиране организира днес дебат, на който са поканени представители 
на всички ведомства, от които зависи да се спре терорът на релси. Така озаглавихме и дискусията. Тя е 
част от серията дебати на вестника за най-важните проблеми, които обсъжда българинът.  
Надяваме се днес да стане ясно точно какви текстове трябва да влязат в Наказателния кодекс, за да 
откажат безогледните обирджии. Искаме да знаем и как веднъж завинаги ще бъдат отрязани и наказани 
собствениците на пунктове за метали, които приемат и изкупуват тези елементи. Защото за 1700 лв. 
"печалба" е грозно и престъпно да застрашиш човешки живот. За да чуят експертните предложения, днес 
ще дойдат главният секретар на МВР Светлозар Лазаров, транспортният министър Данаил Папазов, 
представители на министерствата на правосъдието и на околната среда и водите. 
 

Източник: novinar.bg 

Заглавие: Предадоха всичките 300 водомера в махалата за скрап 

Линк: http://novinar.bg/news/predadoha-vsichkite-300-vodomera-v-mahalata-za-

skrap_NDUzOTs1MA==.html                   

  

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=3079960
http://novinar.bg/news/predadoha-vsichkite-300-vodomera-v-mahalata-za-skrap_NDUzOTs1MA==.html
http://novinar.bg/news/predadoha-vsichkite-300-vodomera-v-mahalata-za-skrap_NDUzOTs1MA==.html
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Текст: Начисляват им по 5 кубика на човек и пак не плащат 
Ромите от Кюстендил отново се изхитриха как да не плащат за вода и на всичкото отгоре да припечелят 
някой лева от това.  
Всичките 300 водомера, монтирани през миналата година в циганската махала „Изток” в Кюстендил, вече 
са свалени и най-вероятно са предадени за скрап, оплака се пред БНР началникът на отдел „Инкасо” в 
дружеството „Кюстендилска вода” Мая Точева.  
Поради липсата на устройства, които да отчитат потреблението на живителната течност, фактурите на 
мургавите жители на махалата се начисляват по 5 кубика на член от семейството месечно. Дори и тази 
мярка обаче не може да накара ромите да си плащат.  
Служителите на водното дружество вече са вдигнали ръце от напастта.  
„Не търпят водомер, на третия ден, откакто е поставен, го свалят. Няма противодействие срещу тези 
кражби”, жалват се от „Кюстендилска вода”.  
В Кюстендил и региона върви подмяна на всички водомери, ползвани повече от 10 години. Доставката, 
монтажът, проверката, поддържането и ремонтът на устройствата в жилищата са задължение на 
потребителите.  
Един нов водомер излиза между 20 и 50 лева. При подмяната абонатът заплаща и такса от 28,60 лева за 
демонтирането на стария и поставянето на новия. 

 

Източник: burgasutre.bg 

Заглавие: Апаш наема Пътна помощ, краде камион и го реже за скрап 

Линк: http://www.burgasutre.bg/2014/01/27/205896-

apash_naema_putna_pomosht_krade_kamion_i_go_rezhe_za_skrap                    

  

Текст: Изобретателен крадец нае автомобил на Пътна помощ, за да открадне камион и да го нареже за 
скрап.  Сигналът за липсващия камион бил подаден вчера във Второ РУ от 62-годишния му собственик. 
Той обяснил, че ГАЗ-ката му е изчезнала от имот на ул. "Одрин" близо до фирма "Автотест 2000". 
Последно камионът бил там на 8-ми януари.  Криминалистите веднага се задействали и открили 
извършителя. Това е 36-годишен мъж от Бургас. Униформените установили, че той наел автомобил 
"Пътна помощ", с помощта на който преместил камиона в базата на бившия завод "Големи български 
мелници".   Там ГАЗ-ката била нарязана и предадена за скрап. Полицията открила металния фургон на 
камиона, седалките, гумите и бутилката от газовата уредба.  След арестуването си 36-годишният апаш 
направил пълни признания. 

 

Източник: standartnews.com 

Заглавие: До 2020 Момчилград планира 3 пъти по-малко депонирани отпадъци 

http://www.burgasutre.bg/2014/01/27/205896-apash_naema_putna_pomosht_krade_kamion_i_go_rezhe_za_skrap
http://www.burgasutre.bg/2014/01/27/205896-apash_naema_putna_pomosht_krade_kamion_i_go_rezhe_za_skrap
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Линк: 

http://www.standartnews.com/regionalni/do_2020_momchilgrad_planira_3_pati_pomalko_deponirani_otp

adatsi-223471.html                    

 

Текст: Кърджали. Община Момчилград планира до 2020 г. депонираните битови отпадъци да бъдат три 
пъти по-малко в сравнение с 2013 г. Данните сочат, че през м. г. са събрани 4 500 тона, а през 2012 – 6 000 
тона. „Ако до 2020 година количеството на депониран отпадък не се редуцира, таксата за данъкоплатците 
ще скочи почти двойно на 15,3 стотинки за килограм", коментираха от администрацията. Оттам уточниха, 
че от тази година общините вече ще плащат 22 лв. за всеки депониран тон отпадък, което е със 7 лв. 
повече спрямо 2013 гВ тази връзка община Момчилград започна широка разяснителна кампания за 
въвеждане на разделно събиране на отпадъци. Предвидено е на домакинствата да бъдат раздадени 
безплатни чували, в които ще се изхвърля сухия отпадък. Към него се причисляват стъкло, хартия, 
пластмаса, картон и всички битови отпадъци, които трудно се разграждат в природата. Ще бъдат 
осигурени и специализирани кофи за съхранението им, а извозването ще става през определен ден от 
седмицатаВ сегашните контейнери ще се изхвърлят единствено хранителни и растителни отпадъци. 
Разделното сметосъбиране ще обхване входове и блокове в общинския център, регистрирани по Закона 
за етажна собственост. „Заделените средства от всеки намален тон отпадък ще бъдат инвестирани в 
проекти, свързани с опазване на околната среда, както и за модернизиране на жилища, чиито 
собственици участват в разделното събиране", заявиха от общинска администрация. При срещите 
момчилградчани са се обединили около мнението, че въвеждането на разделното събиране е от полза за 
всички, но изисква ясни правила 

    

Източник: plovdiv.topnovini.bg 

Заглавие: Вандали унищожават контейнери за разделно събиране на отпадъци в "Централен" 

Линк: http://plovdiv.topnovini.bg/node/4456                       

  

Текст:  Зачестяват посегателствата върху контейнерите за разделно събиране на отпадъци в "Централен", 
алармираха от районната администрация.  Непрекъснато расте броят на унищожените съдове, които 
неизвестни вандали чупят и палят. През миналата година са регистрирани 43 такива случаи, от началото 
на 2014-а вече има 5 унищожени съда.  Така значително се затруднява работата на организацията по 
оползотворяване на сметта и се намалява ефективността на изградената система за разделно събиране, 
твърдят от кметството.  Районният кмет Райна Петрова е уведомила за тревожната тенденция 
Пловдивския общински инспекторат и общинската дирекция на МВР в Пловдив. Разчита се и на 
съдействие от страна на гражданите, ако забележат подобни посегателства, да сигнализират на тел. 
032/625-650, 625- 660 и 6111, а при спешни случаи - на тел. 112. 

 

http://www.standartnews.com/regionalni/do_2020_momchilgrad_planira_3_pati_pomalko_deponirani_otpadatsi-223471.html
http://www.standartnews.com/regionalni/do_2020_momchilgrad_planira_3_pati_pomalko_deponirani_otpadatsi-223471.html
http://plovdiv.topnovini.bg/node/4456
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Източник: dartsnews.bg 

Заглавие: Правят списък на "миризливите" общини 

Заради тях ЕС ни съди 

Линк: http://dartsnews.bg/news/63239                        

 

Текст: Сдружение "Зелени инициативи" започва нова кампания за съставяне на черен списък на 
"миризливите" общини, заради които Европейската комисия съди България, тъй не са направили 
модерни депа за отпадъци. "Те излагат гражданите си на сериозни здравни рискове. С бездействието си 
общините създават предпоставки за нанасяне на огромни щети върху околната среда. Местните хора по 
райони тепърва ще започнат да страдат от мащабите на замърсяванията.  
Всеизвестен факт е, че обикновено газовете, които се отделят от сметищата имат висока стойност на озон, 
олово, кадмий и др. Допълнителен риск са нерегламентираните сметища, където често се горят освен 
ТБО, но и такива от промишлеността, които могат да съдържат и химикали. Течностите от боклуците се 
просмукват в почвата и подпочвените води. Земята бива обременена с олово, арсен и живак", се каза в 
официалното становище на сдружението. 
"Зелени инициативи" ще проучи всеки един казус, причините и пречките пред общините, които не са 
успели да изградят съвременни съоръжения за обработка на битови отпадъци. Списъкът ще се попълва от 
гражданите, които ще подават сигнали за неизградените депа. Същевременно те ще могат да пускат и 
сигнали за разкриване на незаконни сметища, които ще бъдат включени в допълнителен списък. С всяка 
информация за такива сметища ще бъдат сезирани Министерство на околната среда и водите и органите 
на Европейската комисия. 
Във втория етап на кампанията ще организира пресконференция, на която ще представим на българската 
общественост проблемните общини и причините, довели до включването им в "миризливия 
списък". Днес пред БНР екоминистърът Искра Михайлова съобщи, че страната ще поиска от Брюксел 
допълнително финансиране за рекултивиране на 47 стари депа, които са затворени. 
 


