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Източник: МОСВ 

Заглавие: Министър Искра Михайлова откри петото редовно заседание на Обществения съвет към 

МОСВ  

Общественият съвет протече при голям интерес и висока активност от страна на участниците 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2405 

 

Текст: Министър  Искра Михайлова откри петото редовно заседание на Обществения съвет към МОСВ на 
тема "Приоритети и политики на Министерството на околната среда и водите за 2014 г." В неговата 
работа участие взеха заместник - министрите Чавдар Георгиев и Дин Онбаши, директори на дирекции, 
експерти и над 80 представители на неправителствени организации. 
На съвета бе представен отчет за дейността на  Предприятието за управление на дейностите по опазване 
на околната среда от Галина Симеонова, директор на предприятието. Тя посочи, че  планираните 
собствени приходи на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 
/ПУДООС/ за тази   година са 46 млн. лева, а още 40 млн. са от държавния бюджет. С натрупания 
преходен остатък, планираните разходи на предприятието за 2014 г. са 89 млн. лева. 
През изминалата година в ПУДООС са получени 119 заявления за финансиране на проекти. Те се приемат 
целогодишно, съобразно готовността на бенефициентите. За отпускане на безвъзмездна финансова 
помощ са приети 84 заявления, както и 34 - за заеми. Финансирани са 74 проекта за 77,5 млн.лева. Като 
безлихвени заеми са отпуснати 17,8 млн. лева. Ново в дейността на ПУДООС е работата му като 
изпълнителна агенция на международна програма с швейцарско финансиране. В тази роля ПУДООС е 
направило през 2013 г. две предпроектни проучвания - за унищожаване на негодните пестициди във 
всички складове в страната и за разработване на няколко модела за събиране и транспортиране на 
опасните отпадъци. 
В рамките на заседанието участниците бяха запознати с приоритетите на МОСВ за 2014 г. Направени бяха 
предложения от членовете на съвета за сформиране на работни групи, които предстои да се организират 
и да се обсъди тяхната дейност. 
Министърът изрази своята удовлетвореност от получените предложения, от сериозния интерес и 
високата активност на членовете на съвета. Тя посочи необходимостта от по-чести заседания на 
Обществения  съвет. 

 

Източник: vesti.bg 

Заглавие: МОСВ спира инвестиционни намерения край Царево 

Според министър Искра Михайлова в района не могат да бъдат предприети инвестиции, тъй като 

всички те трябва да получат оценката и одобрението на структурите на МОСВ, каквато е и 

РИОСВ-Бургас 

 

Линк: http://www.vesti.bg/bulgaria/mosv-spira-investicionni-namereniia-kraj-carevo-6004601     

http://www.vesti.bg/bulgaria/mosv-spira-investicionni-namereniia-kraj-carevo-6004601
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Текст: Указание към Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) - Бургас за спиране на 
всякакви инвестиционни намерения ще изпрати до края на седмицата МОСВ. 
Това коментира пред журналисти министърът на околната среда и водите Искра Михайлова след 
заседание на Обществения съвет към МОСВ. 
Според министъра в района не могат да бъдат предприети инвестиции. 
Причината - всички те трябва да получат оценката и одобрението на структурите на МОСВ, каквато е и 
РИОСВ-Бургас. 
С излизането на заповедта на МРР за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Царево действието 
на плана е спряно, особено в частта му, която засяга парк Странджа, каза Михайлова. 
"При такава поредица от мерки гарантираме по-добър режим за природата от този, в който паркът 
живееше до този момент, защото досега се реализираха всякакви инвестиционни намерения на базата на 
ПУП, които се приемаха по всякакви съображения и начин", каза още министърът. 
Пред журналисти Борислав Сандов от партия "Зелените", който участва в заседанието на съвета, каза, че 
най-късно в четвъртък екоактивистите ще сезират главния прокурор за бездействие на 
екоминистерството за "Странджа". 
Сандов направи тази заявка, след като чу и обещанието от страна на министър Михайлова, че тази 
седмица МОСВ ще изпрати указания до РИОСВ-Бургас, с които според нея ще се предотврати 
строителството в парк "Странджа", докато се чака заповед за изменението на Общия устройствен план на 
община на Царево от страна на регионалното ведомство. 
Екоактивистите продължават да искат екоминистърът да се възползва от възможността, която дава 
законодателството, и да спре със своя заповед действието на Общия устройствен план на Царево. 

 

Източник: inews.bg 

Заглавие: При спазване законодателството на ЕС за отпадъците секторът ще е на +72 млрд. евро 

Ще се отворят също над 400 000 нови работни места до 2020 г. 

Линк: 

http://inews.bg/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%9F%D1%80%D0

%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-

%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D

1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%A1-%D0%B7%D0%B0-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-

%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%82-%D1%89%D0%B5-%D0%B5-

%D0%BD%D0%B0-72-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-

%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE_l.a_c.328_i.363597.html        

  

Текст: Пълното прилагане на законодателството на ЕС за отпадъците ще спести на сектора 72 млрд. евро 
годишно, ще повиши годишния оборот с 42 млрд. евро и ще създаде над 400 000 нови работни места до 

http://www.vesti.bg/bulgaria/politika/zapochva-promiana-v-ustrojstveniia-plan-na-carevo-6004288
http://inews.bg/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%9F%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%A1-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%82-%D1%89%D0%B5-%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-72-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE_l.a_c.328_i.363597.html
http://inews.bg/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%9F%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%A1-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%82-%D1%89%D0%B5-%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-72-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE_l.a_c.328_i.363597.html
http://inews.bg/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%9F%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%A1-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%82-%D1%89%D0%B5-%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-72-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE_l.a_c.328_i.363597.html
http://inews.bg/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%9F%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%A1-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%82-%D1%89%D0%B5-%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-72-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE_l.a_c.328_i.363597.html
http://inews.bg/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%9F%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%A1-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%82-%D1%89%D0%B5-%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-72-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE_l.a_c.328_i.363597.html
http://inews.bg/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%9F%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%A1-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%82-%D1%89%D0%B5-%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-72-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE_l.a_c.328_i.363597.html
http://inews.bg/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%9F%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%A1-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%82-%D1%89%D0%B5-%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-72-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE_l.a_c.328_i.363597.html
http://inews.bg/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%9F%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%A1-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%82-%D1%89%D0%B5-%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-72-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE_l.a_c.328_i.363597.html
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2020 г. Това сочат данните от проучване на прилагането на политиките в сектора, съобщи пресцентърът 
на Европейската комисия. 
Екологичните, икономическите, социалните и личните последици от неустойчивото използване на 
ресурсите са във фокуса на най-новата фаза на кампанията на Европейската комисия "Будно поколение” 
(Generation Awake). 
Целта на кампанията е да осведоми потребителите за ефекта от техните модели на потребление върху 
природните ресурси, като покаже какви ще са ползите, ако те действат по различен начин. В центъра на 
кампанията е сайт, достъпен на всички 24 официални езика на ЕС, където анимационни герои показват 
последиците за околната среда от всекидневните покупки, предава bTV. 
Въпреки целите за рециклиране в ЕС и успехите в някои области, отпадъците в Общността все още 
представляват ресурс, който в огромна степен остава недостатъчно използван. 
Зад кампанията стои посланието, че в отпадъците често има ценни материали, които могат да бъдат 
включени повторно в икономиката. 
Днес значително количество потенциални вторични суровини е изгубено за икономиката на ЕС поради 
лошо управление на отпадъците. 
През 2010 г. в ЕС са натрупани общо 2520 млн. тона отпадъци - средно по 5 тона на човек. Като намалим, 
използваме повторно и рециклираме отпадъците, всички можем да допринесем за доброто състояние на 
икономиката и околната среда. Това води до спестяване на екологични и икономически ресурси, помага 
икономиката на Европа в по-голяма степен да бъде "кръгова" с извличането на максималната стойност от 
ресурсите и изделията. 
Кампанията, преведена на всички езици в ЕС, е насочена към хората на възраст от 25 до 40 години, като 
се обръща особено внимание на младите, живеещи в градовете, както и на семействата с малки деца. 
От началото на кампанията през октомври 2011 г. сайтът е посетен над 750 000 пъти, видеоматериалите 
са гледани от повече от 4,5 млн. души, а страницата във Facebook е привлякла близо 100 000 
последователи. Тази нова част от кампанията включва фотоконкурс за предложения как да превърнем 
отпадъците в ресурс. Победителят ще бъде награден с пътуване до Копенхаген - европейската зелена 
столица за 2014 г. 
 

 

Източник: stroitelstvoimoti.com 

Заглавие: Над 1400 пункта за метали въртят бизнес на черно  

Линк: http://stroitelstvoimoti.com/%D0%BD%D0%B0%D0%B4-1400-
%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%82%D1%8F%D1%82-
%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BD%D0%B0/  
 

 

Текст: Повече от 1400 площадки за рециклиране на черни и цветни метали работят под една или друга 
форма незаконно. Това твърди председателят на Българската асоциация по рециклиране (БАР) Борислав 
Малинов. 
Преди една година регистрираните фирми в бранша, притежаващи пунктове за преработка на метали, са 
били около 2300, а сега са едва 890. Това веднага поражда въпроса какво правят останалите, заяви той. 
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Според експерти на организацията развиват нелегален бизнес, който се осъществява по три начина – 
регистрират се като автоморги, получават разрешение само за рециклиране на пластмаса и хартия, а 
обработват и метали, и третият начин е, когато работят без никакво разрешение. 
Председателят на БАР съобщи, че съвместно с министерството на екологията и министерството на 
вътрешните работи са подготвили промени в Наказателния кодекс, с които да пресекат 
нерегламентираната дейност на някои фирми. С едно от предложенията се настоява кражбите на капаци 
на шахти, пътни знаци, части от вагони и локомотиви, релси да се приравнят към тежките престъпления и 
да се наказват с по-голяма присъда. Второто е всеки, който приема или съхранява без разрешение 
отпадъци от черни или цветни метали, да бъде наказан с лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоба. 
Досега има само няколко осъдени за незаконна дейност, тъй като прокурорите отказват да извършват 
производства заради „маловажност на случаите“. 
Той обясни, че целият незаконно добит метал се насочва към нерегламентираните площадки. 
„Контролните органи са безсилни да ги затворят. Могат да налагат актове. Някои фирми са с по 5-6 акта. 
Няма обаче законен начин тези площадки да бъдат затворени или собствениците им да бъдат осъдени“, 
каза Малинов. 
 
 
 

Източник: knnews.bg 

Заглавие: С 286 000 лева в Кюстендил купуват нови съдове за битови отпадъци  

Линк: 
http://knnews.bg/%D0%BA%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/item/6043
4-%D1%81-286-000-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-
%D0%BA%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB-
%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-
%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8  
 

 

Текст: 2 799 500 лева са планираните приходи от каса за битови отпадъци и лихви, е записано в план 
сметката за разходите за чистота през 2014 година. 
От тях отчисленията по Закона за управление на отпадъците са в размер на 1 199 500 лева. Разходите, 
които са предвидени за годината са 286 000 лева, като те са за осигуряване на съдове за съхранение на 
битовите отпадъци- кофи и контейнери. Други 864 00 лева са за събиране на битовите отпадъци и 
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им. 
За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата 
за битови отпадъци ще се изразходват 150 000 лева. Общо 300 000 лева ще отидат за почистване на 
улинитеп латна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за 
обществено ползване.  

 

 


