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Източник: МОСВ 

Заглавие: В МОСВ се проведе дискусия на тема „Инвестиционни намерения и екологично 
законодателство в България“ 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2480                               

  

Текст: Ние сме убедени, че със съдействието на гражданския сектор можем да подобрим процедурите, 
по които се вземат решения за едно или други инвестиционно предложение, каза министър 
Михайлова  
 В следствие на широк обществен интерес и сключен меморандум между правителството на Република 
България и „Мадара Юръп“ АД за изпълнението на инвестиционен проект „Блек Сий Гардънс Еко Ризорт“ 
и аналогични случаи, министър Искра Михайлова покани членовете на Обществения съвет към МОСВ и 
всички заинтересовани страни на дискусия „Инвестиционни намерения и екологично законодателство в 
България“. 
Дискусията се проведе в МОСВ. В нея участие взеха министърът на околната среда и водите Искра 
Михайлова, заместник-министрите на околната среда и водите Дин Онбаши, Чавдар Георгиев и Атанас 
Костадинов,  Анна Янева - заместник-министър на икономиката и енергетиката, Светослав Младенов - 
изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции, Пепа Витанова - представител на 
Министерство на инвестиционното проектиране, директори на дирекции и експерти от МОСВ, както и 
представители на неправителствения сектор и академичните среди. 
„Разчитам на това, че днес ще проведем дискусия, на която да обсъдим открито въпросите, свързани с 
процедури по представяне на инвестиционни предложения и ангажиментите, които ние имаме като 
държава, за това да бъде провеждана политиката за опазване на околната среда чрез разписаните в 
закона процедури, които ни дават права, отговорност и задължения по отношение на всеки 
инвестиционен проект“, каза в началото на дискусията министър Михайлова. 
 „Ние като екип в МОСВ сме напълно убедени, че със съдействието  на гражданския сектор  можем да 
подобрим процедурите, по които се вземат решения за едно или друго инвестиционно предложение“, 
посочи министърът. 
Искра Михайлова подчерта, че е важно всеки инвеститор преди да оформи своето инвестиционно 
намерение получи предварително информация за това, то приложимо ли е в тази страна, попада ли в 
защитени зони, защитени територии със специални режими. По този начин, при дадена адекватна 
информация, инвеститорът ще се съобразява със законодателството, а интересите на страната ще бъдат 
защитени. 
В заключение тя посочи, че много сериозно ще се обсъжда варианта да се работи с Българската агенция 
за инвестиции по това в процедурата на разглеждане на инвестиционните намерения, на най-ранен етап, 
всеки инвеститор да получава информация за спецификата на конкретната територия, на която той има 
намерение да осъществи инвестицията си. 
  
 

Източник: bnr.bg 

Заглавие: Металите поскъпват, след като Китай се ангажира да ускори реформите за подържането на 

икономически растеж 
 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2480
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Линк: http://bnr.bg/finance/post/100379092/metalite-poskapvat-sled-kato-kitai-se-angajira-da-uskori-

reformite-za-podarjaneto-na-ikonomicheski-rastej                                

  

Текст: Цените на индустриалните метали се повишиха поради спекулации, че правителството на КНР ще 
ускори реформите в страната, за да подържа икономическия растеж. Медта поскъпна с 0,9% към 7:05 ч. в 
Лондон, записвайки второ повишение за последните три дни. Междувременно, среброто отбеляза ръст 
от 0,4%, а златото се оттласна от достигнатия едномесечен минимум. 
Китайските лидери се ангажираха да забързат политиките си за подържане на икономическия растеж и 
промени в икономиката на страната, след като се увеличиха спекулациите, че рисковите практики по 
дългово финансиране ще доведат до вълна от корпоративни фалити. 

 

Източник: yambolnews.net 

Заглавие: Тръгнало делото за смет или скрап от блок 20... 

 

Линк: http://yambolnews.net/index.php/novini/sad-prokuratura/item/9860-

%D1%82%D1%80%D1%8A%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE-

%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82-

%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%BE%D1%82-

%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-20                                

  

Текст: Делото срещу кмета на община Ямбол Георги Славов за нарушения при събарянето на блок 20- ти 
да бъде върнато на първоинстанционния съд за ново разглеждане. Това поиска прокурорът по делото 
Милена Досева по време на заседанието на Апелативния съд в Бургас.  
Основната причина за това искане на прокурора , че обвинението има съществени процесуални 
нарушения, а обвинението е пестеливо, непълно, неясно и с противоречия. Според прокурор Досева в 
изложението на обвинителният акт . има и множество терминологични неточности. Тези недостатъци на 
обвинението са повлияли и на самия процес и съответно на решението на Ямболския окръжен съд, с 
което кметът Славов е оправдан. Прокуратурата поиска връщане на делото на първа инстанция и отмяна 
на определението на Ямболския окръжен съд. Според апелативния прокурор би следвало прокуратурата 
в Ямбол да прецизира обвинението. Пред съдебния състав кметът на Ямбол посочи, че във всички свои 
действия се е водил от законовата и нормативна уредба, и от интересите на града. Той посочи, че делото 
за събарянето на блок 20 е предпоследното от шестте дела, заведени срещу него 
Според прокурора кметът е ощетил общината с 290 597 лв. 
 
казаното от инж Славов и пълният текст от Даниела Костова БНР 
http://www.vreme.bg/news/p3_10876_0.html 

http://bnr.bg/finance/post/100379092/metalite-poskapvat-sled-kato-kitai-se-angajira-da-uskori-reformite-za-podarjaneto-na-ikonomicheski-rastej
http://bnr.bg/finance/post/100379092/metalite-poskapvat-sled-kato-kitai-se-angajira-da-uskori-reformite-za-podarjaneto-na-ikonomicheski-rastej
http://yambolnews.net/index.php/novini/sad-prokuratura/item/9860-%D1%82%D1%80%D1%8A%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-20
http://yambolnews.net/index.php/novini/sad-prokuratura/item/9860-%D1%82%D1%80%D1%8A%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-20
http://yambolnews.net/index.php/novini/sad-prokuratura/item/9860-%D1%82%D1%80%D1%8A%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-20
http://yambolnews.net/index.php/novini/sad-prokuratura/item/9860-%D1%82%D1%80%D1%8A%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-20
http://yambolnews.net/index.php/novini/sad-prokuratura/item/9860-%D1%82%D1%80%D1%8A%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-20
http://www.vreme.bg/news/p3_10876_0.html
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Източник: news7.bg 

 

Заглавие: Русе оползотворява строителните си отпадъци 
 

Линк: 

http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%

D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5-

%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0

%B0-

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-

%D1%81%D0%B8-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8_l.n_i.60805_c.36.html                    

  

Текст: Новата инсталация ще реши проблема с незаконните сметища  
В Русе ще ремонтират улици с преработени строителни отпадъци. Това стана възможно, след като в 
близост до регионалното сметище беше изградена специална инсталация. Тя ще реши и един от 
екологичните проблеми на града – този с незаконните сметища. 
Инсталацията ще преработва всякакви отпадни материали, свързани със строителството. Полученият 
продукт се оказва изключително подходящ за ремонт на улици и от общината вече са планирали как ще 
го използват. Така например във вилните зони, които са извън регулацив и не могат да се асфалтират, ще 
могат да се ползват смеси от преработени отпадъци. 
Инсталацията ще реши и проблема с недостатъчния капацитет на регионалното депо за отпадъци. Част от 
строителните материали ще бъдат пренасочени, за да се освободят клетки. В същото време фирмите ще 
бъдат облекчени, тъй като ще плащат по-малко за депониране. 
Инвестицията за новата инсталация, която се намира на общински терен, е на стойност 700 хил. лв. Тя се 
осигурява от частна фирма след проведен конкурс.  

 

 

Източник: mont-press.com 

Заглавие: Правят депо за едрогабаритни отпадъци 

Линк: http://www.mont-

press.com/index.php?issue=222014&kind=&article=37105&rank=4&short=&numb=%D0%91%D1%80.%2022

%20(2154),%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.%20%D0%A5%D0%A5V,%2025%20-

%2026%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%202014%20%D0%B3.                  

  

http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8_l.n_i.60805_c.36.html
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8_l.n_i.60805_c.36.html
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8_l.n_i.60805_c.36.html
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8_l.n_i.60805_c.36.html
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8_l.n_i.60805_c.36.html
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8_l.n_i.60805_c.36.html
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8_l.n_i.60805_c.36.html
http://www.mont-press.com/index.php?issue=222014&kind=&article=37105&rank=4&short=&numb=%D0%91%D1%80.%2022%20(2154),%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.%20%D0%A5%D0%A5V,%2025%20-%2026%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%202014%20%D0%B3
http://www.mont-press.com/index.php?issue=222014&kind=&article=37105&rank=4&short=&numb=%D0%91%D1%80.%2022%20(2154),%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.%20%D0%A5%D0%A5V,%2025%20-%2026%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%202014%20%D0%B3
http://www.mont-press.com/index.php?issue=222014&kind=&article=37105&rank=4&short=&numb=%D0%91%D1%80.%2022%20(2154),%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.%20%D0%A5%D0%A5V,%2025%20-%2026%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%202014%20%D0%B3
http://www.mont-press.com/index.php?issue=222014&kind=&article=37105&rank=4&short=&numb=%D0%91%D1%80.%2022%20(2154),%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.%20%D0%A5%D0%A5V,%2025%20-%2026%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%202014%20%D0%B3
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Текст: Два терена за изграждане на площадка за опасни битови и едрогабаритни отпадъци предлага 
местната управа. Единият е в района на сметището, а другият в двора на бившия СМК.  
Според законовите разпоредби трябва да бъдат посочени минимум две площадки за обособяването на 
такова депо. За тях е нужно да бъдат изготвени всички оценки - екологична, икономическа и др. и по-
подходящата да бъде отредена за сметище, поясни заместник-кметът на Монтана Диман Георгиев. За 
площадката на регионалното депо няма да има трудности с преотреждането. Другата е в края на ул. 
“Гоцо Митов” и околовръстната улица “Диана”. Тя е 7 декара.  
“Идеята е площадката за опасни битови и едрогабаритни отпадъци да е близо до града, за да могат 
хората да изхвърлят тези боклуци. Става дума за обемисти домакински предмети - шкафове, гардероби, 
легла, дивани, фотьойли, матраци и други, електрически уреди - бойлери, телевизори, монитори, 
остатъци от бои, химикали, масла и други такива. Също така е възможно и приемането на използвани 
растителни мазнини”, поясни Георгиев.  
Законово всичко не е дотам добре уредено, тъй като гражданите трябва да депонират метали, хартия, 
а в момента има пунктове за събиране на вторични суровини. Вероятно хората няма да са мотивирани 
да ги изхвърлят на площадките. Докато стартира процесът обаче, всичко ще бъде изчистено, прогнозира 
Диман Георгиев.  
Монтанските съветници гласуваха предложението до екоминистерството за определяне на площадка за 
събиране на опасни битови и едрогабаритни отпадъци. Изграждането й ще позволи да бъде намалена 
цената за депониране на отпадъци, което ще се отрази и на таса смет. Местните парламентаристи 
удължиха също договора за управление на управителя на регионалното депо Мариела Живкова с още 
три години. 

  

Източник: focus-news.net 

Заглавие: Евростат: През 2012 година 42% от отпадъците в ЕС са били рециклирани или компостирани 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/03/25/1899539/evrostat-prez-2012-godina-42-ot-
otpadatsite-v-es-sa-bili-retsiklirani-ili-kompostirani.html 
 

  
 

Текст: Брюксел. През 2012 година 42% от отпадъците в ЕС са били рециклирани или компостирани, сочат 
данни на Евростат. 
През същия период на глава от населението в ЕС са се падали по 492 килограма отпадъци и 480 
килограма обработени отпадъци. Обработката се е извършвала по различни начини – 34% от боклука е 
бил извозван до бунища, 24% е изгарян, 27% - рециклиран, а 15% - компостиран. 
Делът на рециклираните или компостираните отпадъци е отчел значително увеличение спрямо 1995 
година, когато е представлявал 18% от общия обем отпадъци. 
Над 50% от боклука в Германия, Австрия и Белгия е бил рециклиран или компостиран през 2012 година.  
България е събирала 460 килограма отпадъци на глава от населението, като 433 килограма са били 
обработени. 24% от събираните отпадъци са били рециклирани, а 3% - компостирани. 73% са извозвани 
до сметища. През 2012 година в България не е имало практика за изгаряне на отпадъци. 
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Източник: harmanli.bgvesti.net 
 

Заглавие: Апаши задигнаха 200 кила скрап от частна фирма 

 

Линк: http://harmanli.bgvesti.net/news/153233/%D0%90pashi-zadignaha-200-kila-skrap-ot-chastna-firmata                   

  

Текст: Около 200 кг. Метални отпадъци са изчезнали от промишлена площадка, намираща се в бивша 
автобаза. Жалбата е подадена вчера от 21 годишен мъж от маданското село Митовска. На 
местопроизшествието е извършен оглед от дежурна оперативна група при РУП – Мадан. По сличая е 
образувано досъдебно производство. 

 

http://harmanli.bgvesti.net/news/153233/%D0%90pashi-zadignaha-200-kila-skrap-ot-chastna-firmata

