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Източник: МОСВ 

Заглавие: Информационната система за мрежата Натура 2000 с награда за IT проект в категория 
„Администрация“  
Това е втора поредна награда за проекта 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2422                      

  

Текст: Информационната система за мрежата Натура 2000 получи наградата „IT проект за 2013 г.“ в 
категория „Администрация“.  Конкурсът се провежда за 10-та поредна година от вестник в. 
Computerworld и ICT Media и е посветен на успешните IT решения в България. Отличието бе връчено на 
Михаил Михайлов, директор на дирекция „Национална служба за защита на природата" в МОСВ от 
Моника Димитрова-Бийчър, ръководител на Управляващия орган на ОПАК. 
“За мен е чест да връча наградата на Министерството на околната среда и водите за реализирания проект 
и да апелирам и другите финансови инструменти да подкрепят такива добри практики", заяви при 
връчването на наградата на МОСВ Моника Димитрова-Бийчър. 
Приемайки отличието, Михаил Михайлов сподели, че това е втора награда за Информационната система 
за мрежата Натура 2000 и това е доказателство, че когато МОСВ е стартирало този проект е било на верен 
път. 
Проект „Разработване и внедряване на единна информационна система за мрежата Натура 2000“ е 
финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013“, като бенефициент е Дирекция „Национална служба за 
защита на природата“ в Министерство на околната среда и водите. 
Проектът получи максимален брой точки, по всички критерии за оценяване в конкурса - Обществена 
значимост, IТ инвестиция,  Успешно изпълнение, Иновативност,  Ефективност,  Мултипликационен 
потенциал и Kомплексност. 
В рамките на проекта бе изградена единна информационна система за защитените зони от екологичната 
мрежа НАТУРА 2000, която обхваща сложни процеси, различни потребители, обединяваща огромни 
обеми от данни. Тя допринася за ефективното изпълнение на всички дейности, свързани със защитените 
зони у нас и осигурява лесен достъп до актуална, обществено значима информация, като гарантира 
постигането на необходимата  прозрачност при провеждането на административните процедури. 
Линк към информационната система: http://natura2000.moew.government.bg/ 
Повече информация за системата: http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=144 

 

 

Източник: Министерството на правосъдието 

Заглавие: Проектът за нов Наказателен кодекс ще бъде обсъден с представители на гражданските 
организации и движения на 18 март 2014 г. (вторник).  

Линк: https://mjs.bg/117/93/   

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2422
http://natura2000.moew.government.bg/
http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=144
https://mjs.bg/117/93/
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Текст: Проектът за нов Наказателен кодекс ще бъде обсъден с представители на гражданските 
организации и движения на 18 март 2014 г. (вторник). Това ще е първото от поредицата обществени 
обсъждания на проекта, организирани от Комисията по правни въпроси  съвместно с Министерството на 
правосъдието.  
Желаещите да се включат в обсъждането на 18 март следва да подадат заявка за участие (в свободен 
текст) в срок до 10 март 2014 г. (вкл.) на e-mail: kpv1@parliament.bg. В заявката трябва да се посочи и 
темата, по която съответният участник би искал да вземе отношение в рамките на дискусията.  
За участие ще бъдат поканени представители на гражданските организации и движения, които са заявили 
желание за това на посочения имейл – адрес. При желание до Комисията по правни въпроси могат да се 
изпращат и писмени становища по проекта за нов Наказателен кодекс. 
На 31 януари 2014 г. в Народното събрание беше внесен проект за нов Наказателен кодекс, който е 
публикуван на интернет страницата на НС от 3 февруари 2014 г. - http://parliament.bg/bg/bills/ID/14759/. 
Значението на този нормативен акт предполага съдържащите се в него предложения да бъдат обсъдени 
във възможно най-широк формат и да се чуят повече мнения по концепцията на проекта, както и по 
отделните текстове в него. Осигуряването в максимално възможна степен на ефективност на дискусиите 
предполага провеждането им в два формата: 
- обсъждане с участие на граждански организации и движения и  
- обсъждане в рамките на професионалната юридическа общност.  
Целта е идеите, генерирани в рамките на първата дискусия, да бъдат след това обсъдени в обобщен вид 
за възможната им юридическа реализация в проекта с представителите на професионалната юридическа 
общност. Спецификата на материята изисква между двете обсъждания да има достатъчно време за 
обобщаване на мненията, изразени по време на първата дискусия.  

 

 

Източник: capital.bg 

Заглавие: Инвестициите ни обърнаха посоката на развитие на рудодобива 

Никола Добрев, председател на съвета на директорите на "КЦМ 2000" и на надзорния съвет на 

КЦМ АД 

 

Линк: 

http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2014/02/20/2246169_investiciite_ni_oburnaha_posokata_na_razvit

ie_na/         

  

Текст: Как оценявате изминалата година за рудодобива в "КЦМ 2000"? 
- За нас като водеща фирма в производството на олово, цинк и благородни метали състоянието на 
българския рудодобив е от изключително значение. След голямата промяна на собствеността на 

mailto:kpv1@parliament.bg
http://parliament.bg/bg/bills/ID/14759/
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2014/02/20/2246169_investiciite_ni_oburnaha_posokata_na_razvitie_na/
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2014/02/20/2246169_investiciite_ni_oburnaha_posokata_na_razvitie_na/
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рудодобива за олово и цинк в България през 2012 г., когато заедно с "Минстрой" поехме контролния 
пакет върху българските мини, започнахме ускорено да инвестираме в отрасъла. Целта ни е да достигнем 
равнище на добив на полезни изкопаеми от най-добрите години след 1989 г. - като количество и много 
по-високо като ефективност и като качество. От 2012 г. до днес инвестирахме между 25 и 30 млн. лв. С 
част от парите покрихме някои стари задължения на придобитите рудодобивни компании, останалите 
насочихме към производството. Обновихме доста машини в обогатителния цикъл, ускорихме минните 
проходки до по-богати рудни тела. Всичко това стана за много кратко време и даде резултат пряко за 
предприятията ни в Мадан и в Лъки. Освен това се отрази върху сигурността на доставките на суровина за 
производството на метали. Общо през 2013 г. в България сме добили 654 хил. т руда, което е с 12% повече 
от предходната. Много по-добри са резултатите от преработката на руда до концентрат - имаме 21% 
повече оловен концентрат и 20% повече цинков концентрат. 
Как подредихте инвестиционните приоритети на компанията? 
- Отначало смятахме да дадем приоритет на инвестициите в рудник "Върба - Батанци", където 
рудодобивът беше спрял. По-ефективно и по-рентабилно се оказа да ускорим инвестициите в 
действащите рудници. И все пак през февруари добихме първата руда от "Върба - Батанци" след 
възстановяване на производството. Инвестициите ни доведоха до обръщане посоката на развитие на 
рудодобива в България - 15-20 години той вървеше само надолу, сега постигаме подем и ускорение в 
добива. С една дума - обърнахме тренда в посока нагоре. 
Възможен ли е единен технически подход във всички рудници на компанията? В Лъки например са 
отишли много напред в промяна на технологията на добива на руда, а в другите рудници как е? 
- Да, ние разработихме същия спираловиден подход за достигане на рудата и във "Върба - Батанци" и 
вкарване на минна техника с подходящи габарити за работа под земята. Концепция на извличане на 
рудата в Родопите, която е от 50-те години, не издържа на съвременните пазарни условия. До 2016 
г.  новата технология и новата техника за рудодобив ще бъдат стандарт във всички наши рудници. За 
известно време и според обстоятелствата ще съчетаваме двете технологии, но посоката ни е ясна. Ако 
правехме рудник "на зелено", тогава подходът ни щеше да е друг, още отначало ще вкарваме новата 
техника. Но сега търсим технически ефективно и икономически целесъобразно решение за вече 
действащи рудници. 
Какви инвестиции планирате в обогатяване на добитата руда? 
- Около 25-30% от инвестициите, направени от 2012 г. досега, са точно в тази насока. Ние в момента 
говорим, че при оптимално развитие на нашите мини в "Горубсо - Мадан" ще постигаме минимум 0.5-0.6 
млн. тона руда за преработка и обогатяване. А обогатителните ни съоръжения са разработени да поемат 
1.5 до 3 млн. т руда. Това означава, че хабим много енергия, без да използваме ефективно съоръженията. 
Затова работим в насока на енергийна ефективност. Втората насока на разработките ни е да намерим 
най-добрите технологични параметри за обогатяване. Сегашният начин на работа вече е на възраст около 
30-40 години и преценихме, че той вече не е най-подходящият. Има по-съвременни реагенти за 
извличане на метала от рудата, има по-съвременни начини на нейното смилане. Разработваме в тази 
насока собствена програма, като сме осигурили консултацията на руски специалисти от Санкт Петербург. 
До края на 2014 г. от тях  ще получим разписани нови технологични регламенти за обогатяване на нашите 
руди. 
В състояние ли сте да ги извличате ефективно и от по-редките елементи от рудата? 
- Като членове на ЕС ние сме наясно, че Европа се задъхва от недостига на няколко метала, които са 
критични за нейната индустрия и за високите технологии. От тези критични материали - общо 14, в 
България се намират 10. Друг е въпросът доколко ги извличаме, но ги имаме. КЦМ например е 
европейски лидер в производството на телур и ако световният лидер Китай произвежда 70 тона, ние 
произвеждаме 6 тона. Към критичните материали, които се намират в България, ще добавя антимон, 
индий, волфрам, селен, бисмут, германий. Тези елементи ги има както в българските руди, така и в 
рудните концентрати. Ние сериозно сме се заели с проучване и производство на тези елементи. Някои 
може да ги започнем от рудодобив, други - като остатък от оловното и цинковото производство - да ги 
доведем до краен продукт. Разработили сме фирмена програма, която за телура се оказа изключително 
успешна. Имаме сериозен напредък в разработките за антимон и смятаме да го докараме до краен 
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продукт - антимонова сол или метал, в зависимост от търсенето на пазара. Концентрациите на индий и 
германий в нашите руди са много ниски, но в света има практика на добив на двата метала именно от 
такива руди. Така че другото важно направление в "КЦМ груп" е да отделяме и произвеждаме редки 
метали от нашите руди или от самостоятелни находища за тези критични материали. Вече имахме срещи 
с комисари от Европейската комисия, които ни подканят и подкрепят да участваме в съответните 
европейски програми за критичните материали на стойност 70 млн. евро. Нашата инвестиционна 
преценка е, че ако започнем от рудодобив - това ще ни струва над 50 млн. евро. Ако говорим само за 
попътно извличане от полупродукти или от скраб, тогава инвестициите ще бъдат от порядъка на 10-15 
млн. евро. 
Повече видове метали означава повече или по-малко рискове за КЦМ? 
- Що се отнася до рисковете - ще ви дам пример с партньорска компания, която е много по-голяма от нас. 
Когато настъпи кризата през 2008 г., нашите партньори изкараха на пазара 100 тона германиев окис. По 
цена той се равняваше на няколко десетки хиляди тона цинк. Германиевият окис беше техният 
стратегически резерв, с който поеха първия удар на кризата. 
Влагането на десетки милиони евро в технологии за производство на критични метали ще доведе ли 
до разкриване на нови работни места? 
- Връзката между тези инвестиции и създаването на нови работни места е сравнително слаба, защото 
става дума за високи технологии. Ние се намираме в ситуация на генерална реконструкция на 
класическите производства, които увеличават производителността и освобождават хора. Нашата 
вътрешнофирмена политика е пенсиониране на хората, които са приключили с трудовата си кариера, без 
да назначаваме на тяхно място нови. И освен това да преквалифицираме други за новите технологии. Ще 
ни трябват и хора, които да се занимават с отстраняване на опразнените сгради на старите заводи за 
олово и за цинк и с разчистване на терена около тях. В крайна сметка цел на всяка инвестиция е повече 
продукция с по-малко хора. 
Как очаквате да се движат цените на оловото и цинка през 2014 г.? 
- Разчитаме, че няма да има съществени различия от цените през 2013 г. Засега не се виждат някакви 
промени на пазара на металите, които да доведат до рязък скок или срив в консумацията. Основните 
потребители остават Китай, Индия и най-общо страните от Изтока. За нас това означава, че ние по-
спокойно ще задоволяваме потребностите на нашия европейски регион, източните пазари са ни твърде 
далече. Прогнозите ни за колебания в цените са за максимално отклонение от 100-200 долара на тон 
цветен метал. 
Ще прогнозирате ли развитието на рудодобива в България? 
- Да и то с голяма сигурност, защото рудодобивът в България е свързан с нашата компания, а ние сме 
наясно какво искаме да постигнем. Добивът на полиметални руди в България ще се увеличава с добри 
темпове в следващите 10-15 години, тъй като ние предлагаме сигурен пазар. Същественото е, че трябва 
да се сменят концепциите за изземане и обработване на рудата, за да бъде рудодобивът конкурентен. И 
ние инвестираме точно в това. От социална гледна точка тези инвестиции носят сигурност в района на 
Родопите и правят привлекателна миньорската професия. 

  

Източник: yambolnews.net 
 
Заглавие: Състояло ли се е , не е ли - в Ямболската община (за Депото) 

Линк: http://yambolnews.net/index.php/drugosti/item/9392-

%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%BE-%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%B5--

%D0%BD%D0%B5-%D0%B5-%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-

%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-

%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-

%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE                   

http://yambolnews.net/index.php/drugosti/item/9392-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%BE-%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%B5--%D0%BD%D0%B5-%D0%B5-%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://yambolnews.net/index.php/drugosti/item/9392-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%BE-%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%B5--%D0%BD%D0%B5-%D0%B5-%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://yambolnews.net/index.php/drugosti/item/9392-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%BE-%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%B5--%D0%BD%D0%B5-%D0%B5-%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://yambolnews.net/index.php/drugosti/item/9392-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%BE-%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%B5--%D0%BD%D0%B5-%D0%B5-%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://yambolnews.net/index.php/drugosti/item/9392-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%BE-%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%B5--%D0%BD%D0%B5-%D0%B5-%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://yambolnews.net/index.php/drugosti/item/9392-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%BE-%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%B5--%D0%BD%D0%B5-%D0%B5-%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE
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Текст: По обявление на 14 февруари трябваше дабъдат отворени офертите за изибаране на изпълнител, 
който експлоатира депо за ТБО с. Хаджидимитрово, община Тунджа”, като осигури безопасно и 
екологосъобразно обезвреждане на отпадъците съгласно, условията в разрешението по чл. 35 от ЗУО за 
извършване на дейности по оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, спазвайки планове за 
експлоатация, мониторинг и авариен план по време на експлоатация. 
Ориентировъчната цена - 1.5 милиона лева, срокът е три години. Количеството на 
обработените  отпадъци 81000 тона.Седмица мина от тогава. Какво е станало прозрачната община мълчи. 
С трима ПР.  
Припомняме, че продължава да течесрокът заподаване на оферти  за участие в друга процедура, 
свързана с депото - 5-годишна, стойност 4 милиона лева,  
Предоставяне на услуги на община Ямбол по предварителна обработка (сортиране) до 27 000 
тона/година смесени битови отпадъци, генерирани на територията на община Ямбол, чрез 
сортирането/сепарирането им в разположена на територията на община Ямбол или община Тунджа 
собствена или наета база за дейности по третиране на отпадъци (с влязъл в сила ПУП), в която е 
разположена и въведена в експлоатация инсталация/съоръжение за предварително третиране на 
отпадъци, включващи сортиране и отделяне за предаване за последващо оползотворяване на отпадъци, 
както и транспортиране и предаване до депо за обезвреждане на негодните за рециклиране и 
оползотворяване остатъци след сортирането. В обхвата на поръчката е включено и изпълнение на целите 
на община Ямбол по чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУО, в съответствие с действащата нормативна уредба. 
Предварителното третиране има за цел отделяне на оползотворими компоненти от общия поток на 
отпадъците преди депониране. Чрез сепарирането както количеството, така и обемът на отпадъците за 
депониране се намалява значително, с което се удължава експлоатационния срок на депата и се 
спестяват за общината финансови средства от отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО. Естеството на услугата 
(сепариране на смесени битови отпадъци) предполага предоставянето й на територията на същата или на 
съседната община, предвид специфичния факт, че община Ямбол е град- община изцяло обграден и в 
рамките на община Тунджа, където е разположено и депото за обезвреждане на отпадъците. 

 
Източник: segabg.com 
 
Заглавие: България ще учи Азербайджан как да се справя с отпадъците 

Искра Михайлова ще дава ноу-хау за депата за боклук, Драгомир Стойнев чака 3 млрд. куб. м газ до 

2019 г. 

Линк: http://www.segabg.com/article.php?id=687049                    

  

Текст: България ще дава ценни наставления на Азербайджан за това как да управлява отпадъците си. 
Сметищата, строителството, доставките на газ и инвестициите са основните теми, обсъждани по време на 
двудневното посещение на премиера Пламен Орешарски и 5-има български министри в Баку. В свитата 
на премиера бяха финансовият министър Петър Чобанов, министърът на околната среда Искра 
Михайлова, на земеделието Димитър Греков, на транспорта Данаил Папазов и икономическият министър 

http://www.segabg.com/article.php?id=687049
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Драгомир Стойнев, който миналата седмица отново бе в Баку. 
Екоминистърът Искра Михайлова изразила готовност да сподели опит в областта на околната среда, а 
вчера бе подписано и двустранно споразумение. "За Азербайджан е изключително важно да научат от 
България как управляваме отпадъците си. Можем да обясним, че не трябва да се планира само 
изграждането на депа, а трябва да се инвестира и в съоръжения за третиране на отпадъците", е заявила 
Михайлова. И допълнила, че опитът ни като страна член на ЕС през последните седем години ни е дал 
много знания по отношение на управлението на отпадъците и опазването на почвите. Парадоксът е, че 
заради наличието на 113 незаконни депа за боклук у нас България е в наказателна процедура от ЕК и бе 
дадена на Европейския съд в Люксембург, а митичният столичен завод за отпадъци тепърва ще се строи. 
При срещите на Пламен Орешарски с президента на Азербайджан Илхам Алиев, с премиера Артур 
Расизаде и с председателя на парламента Октай Асадов за пореден път са обсъждани доставките на газ за 
България, съобщиха от правителствената пресслужба. В последните няколко години високопоставена 
българска делегация е поне веднъж годишно в Баку и всеки път се говори за 1 милиард кубически метра 
синьо гориво. Променя се само срокът за начало на доставките - от 2011-2012 на 2019 година сега. Според 
икономическия министър Драгомир Стойнев Азербайджан проявявал интерес към проекта за 
разширяване на газохранилището в Чирен. Обсъждана била и смесена компания за инвестиции в 
газовата инфраструктура у нас. В нея ще влязат азерската държавна петролно-газова компания СОКАР и 
неназован роден партньор. Стойнев се надява през 2019 г. доставките на азерски газ за страната ни да 
достигнат дори 3 млрд. куб. м. "Интересът на Азербайджан към България е огромен, ние се явяваме техен 
стратегически партньор на Балканите", обобщи той. 
През есента на миналата година общественият доставчик "Булгаргаз" подписа с консорциума "Шах Дениз 
II", който разработва едноименното газово находище в Каспийско море, договор за доставка на 1 млрд. 
куб. м суровина за България именно от 2019 г., когато се планира да започне експлоатацията на 
сондажите. То се спрягаше и за основен източник на природен газ за замразения проект "Набуко". 
Според финансовия министър Петър Чобанов двете държави могат да си бъдат полезни в реализирането 
на социални инвестиционни проекти и в изграждането на ефективни системи за контрол и следене на 
приходите. "Между двете страни функционира споразумение за сътрудничество по митническите 
въпроси - за избягване на двойното данъчно облагане. В момента се дискутира възможността да се 
подпише и споразумение за взаимно насърчаване на инвестициите", е заявил още министър Чобанов. 
 
 

 
Източник: bta.bg 
 

Заглавие: В Ловешка област са заличени 36 нерегламентирани сметища 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/771467                      

  

Текст: В инициативата "Да изчистим България за един ден" в Ловешка област са били заличени 36 
нерегламентирани сметища и почистени 78 замърсени местна през миналата година, съобщи Мария 
Лазарова, мениджър социални проекти в "БТВ Медиа Груп". Данните от миналогодишната кампания и 
предстоящите дейности представи в Ловеч Лазарова. 
В Ловешка област в почистването за един ден са се включили близо 6 хиляди доброволци от 137 фирми и 
ведомства, 60 училища и 28 неправителствени организации. Според Лазарова това е много добър 
резултат, но все още има неизползван потенциал, тъй като малко хора са се включили от неформалните 

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/771467
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групи - семейства, съседи. 
Тя допълни, че при определянето на местата и вида замърсяване от областта са получени сигнали най-
вече за леки битови отпадъци. В община Луковит са били събрани най-голямо количество отпадъци, 
следвана от Ябланица и Тетевен. Мария Лазарова поздрави община Тетевен за ревюто на облекла от  
отпадъци, с което се е включила в инициативата "Да изчистим България". 

 
 
Източник: zovnews.com 

Заглавие: Незаконни сметища ще стават паркове 

Линк: http://zovnews.com/bg/nezakonni-smetishta-shte-stavat-parkove/                      

  

Текст: Проект за рекултивация на сметищата стартира в близо 11 села от Врачанско. Според местните 
жители, проектът е обречен на провал още в самото му начало. Идеята за премахването на 
нерегламентираните сметища е на кметско сдружение, което защитило проект пред Министерството на 
екологията. Проектът е на стойност 33 хиляди лева. Половината от средствата вече са отпуснати, а 
разчистването на терените е стартирало. Така в мездренското село Боденец например бунище от четири 
декара ще се превърне в красиво място за отдих. „По проект е предвидено в този район, в който от 
години местните изхвърлят боклуците си, да се залеси. След време, освен дървета, там трябва да има 
беседка, пейки, дори кошчета за боклук”, заяви за вестник „Зов нюз” кметът Емил Иванчев.  
Местното население обаче не вярва, че сметището ще изчезне, тъй като боклукът на село е многократно 
по-голям, отколкото в градовете, особено в периода на разчистване на градините. За да не влизат в 
конфликт със съселяните си, засега само кметовете отнасят глоби от Регионалната екоинспекция. 
Последната, наложена на боденския кмет, е отпреди месец и е в размер на 50 лева. Той обаче 
продължава да вярва, че няма да му се налага да става пъдар.  
Очаква се до края на тази година в Боденец да се реализира и друг мащабен проект. Частен предприемач 
е взел близо 300 декара пасища и мери, разположени в района на лозята, където ще се направят 
черешови градини. Придобивката ще е полезна за цялото село, категоричен е кметът Емил Иванчев. 
 
 
 

http://zovnews.com/bg/nezakonni-smetishta-shte-stavat-parkove/

