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Източник: МОСВ 

Заглавие: Министър Искра Михайлова: Защитата на околната среда и спазването на екологичното 
законодателство не е пречка за икономическо развитие, а необходимост за бъдещото развитие на 
България  
Да се строи при строго спазване на екологичните норми, това заяви министърът в предаването 
„Референдум“ по БНТ 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2481                                 

  

Текст:  „Да се строи при строго спазване на екологичните норми – да, това е бъдещето, практиката и 
успешното развитие“, това заяви министър Искра Михайлова в предаването „Референдум“ по БНТ. 
В отговор на въпрос за липсата на доверие към намеренията на инвеститорите, министър Михайлова 
посочи, че от тази ситуация може да се излезе само с  общи усилия на неправителствения сектор, 
туризма, държавата, и на представителите на местните общности, които са загрижени за развитието на 
района. 
„Ние трябва да имаме ясно планиране на територията чрез общите устройствени планове, които да са 
съобразени с екологичните изисквания и да имаме ясно планиране на управлението на защитените зони 
и територии“, посочи министър Михайлова. Тя отбеляза, че има потенциал и бъдеще в развитието на 
екологичния туризъм, България в развитието на специалните услуги от биосферни резервати, в които да 
се произвеждат биопродукти, заради които да идват платежоспособни туристи. 
Министър Михайлова изрази убеденост, че е възможно, когато се появи инвеститор да му бъде дадена 
информация предварително, дали неговото инвестиционно намерение отговаря на законовите 
изисквания за конкретната територия, към която той се е насочил, има ли защитени зони и защитени 
територии със специални изисквания, възможно ли е там да се строи. „Мисля, че ние го дължим на 
инвеститорите,  които биха дошли да инвестират, качествените инвеститори, в България и по такъв начин 
ние защитаваме и националния си интерес“, допълни тя. 
„Убедена съм, че защитата на околната среда и спазването на екологичното законодателство не е пречка 
за икономическо развитие, а необходимост за бъдещото развитие на България. Защитата на околната 
среда създава само възможности, а не пречки. Трябва да намерим формата и можем да я намерим само 
заедно“, каза в заключение министър Михайлова.  

 

 

Източник: МОСВ 

Заглавие: В МОСВ се проведе заседание на Висшия експертен екологичен съвет 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2485                                 

  

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2481
http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2485
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Текст: Основният състав на ВЕЕС взе решение, с което предлага на министъра на околната среда и водите 
да одобри осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на регионална система за 
управление на отпадъците, регион Благоевград  
 В  Министерство на околната среда и водите  на 26 март 2014 година  се проведе заседание на Висшия 
експертен екологичен съвет (ВЕЕС) към министерството във връзка с разглеждане на доклад по ОВОС 
за  инвестиционно предложение „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците, 
регион Благоевград, обслужваща общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“. 
 В качеството си на постоянни и допълнителни членове на основния състав на ВЕЕС, на заседанието 
присъстваха представители на МОСВ, Министерство на здравеопазването, Министерство на регионалното 
развитие и Министерство на земеделието и храните, неправителствени организации, РИОСВ-Благоевград, 
РИОСВ-Перник, Басейнова дирекция за управление на водите „Западнобеломорски район“, ИАОС, 
кметове на общините Благоевград, Рила, Симитли, Кочериново, Бобошево и на села 
Бучино,  Българчево,  Бело поле и  Церово. 
 На участниците бяха представени основните характеристики на инвестиционното предложение, 
анализите и заключенията на експертите, изготвили доклада за ОВОС. Проведе се дискусия по отношение 
на мерките и условията, които следва да бъдат съобразявани при осъществяването на инвестиционното 
предложение. 
 С пълно мнозинство основният състав на ВЕЕС взе решение, с което предлага на министъра на околната 
среда и водите да одобри осъществяването на инвестиционното предложение за „Изграждане на 
регионална система за управление на отпадъците, регион Благоевград, обслужваща общини Благоевград, 
Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“ на площадка 1. 
 

Източник: galinastoyanova.bg 

Заглавие: Казанлък ще получава от рециклиране отпадъци 

Линк: http://www.galinastoyanova.bg/2014/03/25/kazanlak-shte-polutchava-pari-ot-retziklirane-na-

otpadatzi/                    

  

Текст: След решение на Общинския съвет на Казанлък и сключен договор за сътрудничество, 
„Грийнпланет“ ООД изгради за своя сметка сепарираща инсталация за сортиране и обработка на 
битовите и производствени отпадъци, генерирани от домакинствата, обществените и административните 
учреждения, училищата, търговските, промишлените и туристическите обекти на територията на Община 
Казанлък. 
Съгласно сключения договор фирмата изплаща на Община Казанлък по 10 лв./тон за сортирани 
рециклируеми отпадъци от хартия, пластмаса и метали. Освен това тя за своя сметка транспортира 
остатъчната фракция след извършеното разделяне, предназначена за депониране от сепариращото 
съоръжение до входа на депото за твърди отпадъци, а след изграждане на Регионалната система за 
управление на отпадъците, транспортирането ще става до входа на Претоварна станция – Казанлък. 
Капацитетът на съоръжението е 100 тона на ден. В момента средно дневно се обработват 40 тона 
отпадъци. Рециклируемият отпадък представлява около 15-20% от общия поток отпадъци, обясни 
управителят на „Грийнпланет“ ООД Петър Цветанов. В момента тук работят 37 човека на 12-часови смени. 
Направената от фирмата инвестиция е 550-570 хил. лв., която включва съоръженията за разделяне на 
отпадъците, кантар, транспортни ленти. Предстои монтирането на допълнителни транспортьори и други 
технически съоръжения. 

http://www.galinastoyanova.bg/2014/03/25/kazanlak-shte-polutchava-pari-ot-retziklirane-na-otpadatzi/
http://www.galinastoyanova.bg/2014/03/25/kazanlak-shte-polutchava-pari-ot-retziklirane-na-otpadatzi/
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Община Казанлък постигна намаляване на депонирания отпадък със сепариращата инсталация, а 
фирмата заплаща на Общината за сепариране на отпадъка. Този опит е изключение от практиката в 
страната, където общините плащат на фирмите за тази услуга. Тази практика стана възможна, 
благодарение на договор, възложен и одобрен от Общински съвет – Казанлък. 
 

 Източник: standartnews.com 

Заглавие: Кабинетът даде „зелена светлина” на регионално депо за отпадъци 

Линк: 
http://www.standartnews.com/regionalni/kabinetat_dade_zelena_svetlina__na_regionalno_depo_za_otpad
atsi_-231501.html 
 

  
 

Текст: Стара Загора. Отпадна и последното препятствие пред проекта за изграждане на регионалното 
депо за битови отпадъци в Старозагорска област. 
На редовното си заседание днес правителството даде съгласието си, в полза на община Старозагорската 
община да бъде учредено безвъзмездно безсрочно право на строеж върху имоти – частна държавна 
собственост. Терените са около 225 дка и върху тях ще се изгради регионалния център за управление на 
отпадъците, посочи старозагарският градоначалник Живко Тодоров. Старозагорската община е водещ 
партньор в сдружението на още 11 общини и Преди 10 дни кметът подписа договора с избрания чрез 
открита процедура за обществена поръчка строителен консорциум за старта на проекта. Неговата 
стойност е 32,5 млн.лв. и освен регионалния център за битови отпадъци включва като подобекти депо за 
неопасни отпадъци, общински център за рециклиране и инсталация за сепариране и закрито 
компостиране. 
Проектът премина през доста затруднения, припомнят от Старозагорската община. Оценката за 
въздействие върху околната среда и проектът за подробен устойствен план бяха обжалвани на няколко 
съдениинстанции. В крайна сметка обаче водещият партньор и регионалното сдружение на общините 
спечелиха делата и строителството вече може да започне. 
 
 

Източник: dnesbg.com 
 

Заглавие: Само един кандидат иска да строи депото за отпадъци за 23,8 млн. лв. 

 

Линк: http://www.dnesbg.com/ikonomika/samo-edin-kandidat-iska-da-stroi-depoto-za-otpadatsi-za-238-

mln-lv.html                     

  

Текст: Само един кандидат подаде оферта за проектиране и изграждане на новото депо за битови 
отпадъци край Шереметя. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 23 776 267 лева без 

http://www.dnesbg.com/ikonomika/samo-edin-kandidat-iska-da-stroi-depoto-za-otpadatsi-za-238-mln-lv.html
http://www.dnesbg.com/ikonomika/samo-edin-kandidat-iska-da-stroi-depoto-za-otpadatsi-za-238-mln-lv.html


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 5  

  

ДДС. Единственият кандидат е “Еко бау Търново 2014” ДЗЗД. Консорциумът включва три български и две 
унгарски фирми. 
Българските фирми са “Строймонтаж” ЕООД и “Водстрой 98” АД, която участва в строежа на новите 
водопроводи и канализация по “Воден цикъл 1” във В. Търново. Другата фирма – “Политрейд 
Кънстръкшън” ЕООД, чрез консорциума “Велико Търново строй” прави 3 защитени жилища в старата 
столица за 1,5 млн. лв. 
“МУТ-Унгария” е специализирана в преработващи отпадъците инсталации. Фирмата прави сепариращите 
инсталации на депата в Монтана и Враца. “Евроасфалт епито еш шолгалто” е втората унгарска фирма. В 
консорциум със “Строймонтаж” ЕООД двете унгарски филми правят депото на Плевен. 
В 641 страници консорциумът представя изискуемите документи и декларации, включително и 
заверените от Министерството на правосъдието преводи от унгарски език на двете чуждестранни фирми. 
Въпреки че пет фирми са в обединението, те ще ползват техника и машини под наем, стана ясно вчера. 
Консорциумът ще ползва и кредитна линия. 
След оценка на документите в първите два плика има срок, в който, ако бъдат открити неточности, 
консорциумът има право да ги отстрани. След това е отварянето на ценовото предложение. До 30 юни 
тази година комисията, включваща представители на общините Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, 
Златарица, Лясковец и Стражица, трябва да излезе с решение дали консорциумът “Еко бау Търново 2014” 
ДЗЗД ще проектира и строи депото за шестградието. 
За авторски надзор на проектантите по време на строителството се заделят половин милион лева. За 
подготовка на строителството и временно строителство – 170 809 лв. Основното строителство, доставката 
и монтажът на електро-механично оборудване е разчетено на 12 237 053 лева. За технологично 
оборудване сумата е 10 352 090 лв. 
Крайният срок за изпълнение на строителството и монтажа на оборудването е 15 юли 2015 г. 
Регионалното депо ще се изгражда до сегашното сметище на Шереметя и ще заеме площ от 160 дка. 
Стартира се със строителство на първата клетка за депониране на отпадъците с капацитет от 173 776 т 
годишно, а общият капацитет ще бъде над 673 359 т. В Шереметя ще се приемат отпадъци от 175 000 
души от 279 селища на шестте общини. 

 

 
Източник: kmeta.bg 
 
Заглавие: Депо за отпадъци ще бъде изградено край Хасково  
То ще събира боклука на града, както и този на Димитровград и Минерални бани 
 

Линк: http://www.kmeta.bg/depo-za-otpadyci-shte-byde-izgradeno-kraj-haskovo-25364.html                     

  

Текст: След по-малко от две седмици започва строежът на новото депо за отпадъци край хасковското 
село Гарваново, което ще събира боклука на три общини: Хасково, Димитровград и Минерални бани. 
Първата копка ще е на 8 април, съобщиха на пресконференция в община Хасково. Срокът за 
строителството е 14 месеца. Депото трябва да започне работа през 2015 година. 
Стойността на проекта е близо 28,5 млн. лева, от които 22 941 хиляди са от Европейския фонд за 
регионално развитие, 4 млн. лева са национално финансиране. 1.47 млн. лева са дадени от трите общини 
в проекта. 

http://www.kmeta.bg/depo-za-otpadyci-shte-byde-izgradeno-kraj-haskovo-25364.html
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Според разработката край сега съществуващото сметище до селото селото ще бъдат изградени 3 клетки 
за депониране на отпадъци с 5-годишен срок за експлоатация, административно-битова сграда, 
компостираща и сепарираща инсталация и пречиствателна станция. Със сега действащото 84 дка 
сметище, общата площ с новото ще е 228 дка. 
В последствие е предвидено и изграждането на още 2 клетки за депониране на отпадъци. 
 
 
 
 

Източник: rss-bg.info 
 

Заглавие: Двама младежи задържани за кражба на метали 

 

Линк: http://rss-bg.info/i_343385270/dvama-mladezhi-zadrzhani-za-krazhba-na-metali.html                    

  

Текст: За кражба на метали двама са задържани в РУП-Кърджали вчера. 18-годишният Т.И и 17-годишен 
били заловени от полицаите в момента, когато разкопали кабел в землището на село Перперек. 
Използваните инструменти – брадва и лопата, а също и телефонният кабел, са иззети. Дежурна 
оперативна група е извършила оглед на мястото на произшествието. Образувано е бързо производство. 

 
 
 
Източник: dobrichutre.bg 
 

Заглавие: Задържаха трима, извършили шест кражби 

 

Линк: http://www.dobrichutre.bg/2014/03/26/217997-zadurzhaha_trima_izvurshili_shest_krazhbi                     

  

Текст: За трима задържани от с. Драганово, извършели шест кражби в региона, съобщават от полицията в 
Добрич. 
 На 25 март след проведени издирвателни  действия от служители на Второ РУП Добрич са установени 
извършителите на шест кражби от частни домове на територията на с. Опанец. Това са К.Д. (19 г.), Г.Д. (24 
г.) и криминално проявения и осъждан И.Д. (32 г.), и тримата от с. Драганово, община Добричка. 
Установено е че тримата са съпричастни към извършени кражби на черна и бяла техника, електрически 
инструменти, черни и цветни метали и покъщнина от частни домове. 
Работата по случая продължава във Второ РУП Добрич. 
 

 

http://rss-bg.info/i_343385270/dvama-mladezhi-zadrzhani-za-krazhba-na-metali.html
http://www.dobrichutre.bg/2014/03/26/217997-zadurzhaha_trima_izvurshili_shest_krazhbi
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Източник: dnes.bg 
 

Заглавие: Двама задържани за кражба от манастир край Враца 
 
Отмъкнали вратите на храма и ги предали на вторични суровини 
 

Линк: http://www.dnes.bg/crime/2014/03/26/dvama-zadyrjani-za-krajba-ot-manastir-krai-
vraca.220341?utm_source=blog&utm_medium=dnesbox&utm_campaign=footer        
               

  

Текст: Двама жители на Враца са задържани за кражбата на металните врати на Мътнишкия манастир 

"Св. Николай" край града, съобщиха от МВР.  Кражбата е разкрита снощи след подаден сигнал от пункт 

за изкупуване на метали, където вратите били предадени за скрап.  Работата по случая продължава, тъй 

като се издирва камбаната на манастирската църква.  Двамата апаши са задържани за 24 часа.  

Мътнишкият манастир не е действащ, но е един от най-старите във Врачанската епархия.  В момента в 

него се извършват възстановителни работи, но ценните икони от църквата се съхраняват във Врачанската 

митрополия. 

 

http://www.dnes.bg/crime/2014/03/26/dvama-zadyrjani-za-krajba-ot-manastir-krai-vraca.220341?utm_source=blog&utm_medium=dnesbox&utm_campaign=footer
http://www.dnes.bg/crime/2014/03/26/dvama-zadyrjani-za-krajba-ot-manastir-krai-vraca.220341?utm_source=blog&utm_medium=dnesbox&utm_campaign=footer

