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Източник: МОСВ 

Заглавие: С Решение на министъра на околната среда и водите от 25.04. 2014 г. е отменено Решение по оценка на 

въздействието върху околната среда на директора на РИОСВ-Варна 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2574  

  

Текст: С отмененото решение е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на 
“Вятърен енергиен парк„ с възложител „СРС - БЪЛГАРИЯ” ООД 
 С Решение № 59/25.04.2014 г. на министъра на околната среда и водите е отменено Решение по оценка на 
въздействието върху околната среда № ВА-9/2012 г. на директора на РИОСВ-Варна, с което е одобрено 
осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на “Вятърен енергиен парк, състоящ се от 55 бр. 
вятърни генератори с обща инсталирана мощност 165 MW" в землищата на с. Добрево, Овчарово, Свобода и 
Сливенци, общ. Добричка, с възложител „СРС - БЪЛГАРИЯ” ООД. 
Пълният текст на решението може да видите тук. 
 
 
 
Източник: investor.bg 

Заглавие: Въвеждат се банкови гаранции за търговците с автомобили за скрап  

Сега законът се заобикаля, твърдят депутати от левицата 

Линк: http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/vyvejdat-se-bankovi-garancii-za-tyrgovcite-s-avtomobili-za-
skrap,175104/                                                                                

  

Текст: Да бъдат въведени банкови гаранции за търговците, които обезвреждат автомобили за скрап, излезли от 

употреба електроуреди и изкупуващи отпадъци от опаковки, предвиждат промени в Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО). 

Вносители на проекта са депутатите Добрин Данев, Страхил Ангелов, Георги Свиленски и Борис Цветков от Коалиция 

за България. 

Търговците ще трябва да представят банкова гаранция в размер на 15 000 лв. и допълнително по 5 000 лв. за всяка 

площадка. 
Практиката показва, че много дружества получават разрешение за този вид дейност, за която не се изисква банкова 
гаранция, но същевременно незаконно приемат скрап. По този начин се заобикаля законът и различните стопански 
субекти са неравнопоставени, твърдят вносителите. 
Те допълват, че при разфасоването на коли и електроуреди се добиват метали, а при изкупуването на метални 
опаковки често с тях се събират и други съдържащи метал отпадъци. С промените ще се предотврати заобикалянето 
на закона, смятат депутатите. 
През януари от Асоциацията по рециклиране предупредиха, че заложни къщи търгуват незаконно с отпадъци. 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2574
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/re6enie_59.pdf
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/vyvejdat-se-bankovi-garancii-za-tyrgovcite-s-avtomobili-za-skrap,175104/
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/vyvejdat-se-bankovi-garancii-za-tyrgovcite-s-avtomobili-za-skrap,175104/
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/zalojnite-kyshti-se-vkliuchvat-v-nezakonnata-tyrgoviia-s-metali-alarmira-bar,165020/
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С промените се удължава и срокът, в който общините трябва да определят площадки за предаване на метални 
отпадъци - той става до края на годината. Причината е, че Министерският съвет още не е приел Националния план 
за управление на отпадъците. Към момента повечето общини нямат обективна готовност за пускане в експлоатация 
на тези площадки, посочват депутатите. 
Въпреки предложените днес изменения фирми от рециклиращата индустрия заплашиха с протести, тъй като са 
недоволни от сега действащия закон. 
 

Източник: panagyurishte.org 

Заглавие: Община Панагюрище – първа в областта в кампания на РИОСВ – Пазарджик за разделно събиране на 

отпадъци 

 

Линк: http://www.panagyurishte.org/index.php?option=com_content&view=article&id=761:2014-06-26-07-44-

57&catid=20:2012-02-06-21-11-02&Itemid=13                                                                                     

  

Текст: Панагюрище е първата община в област Пазарджик, която се включи в кампанията на РИОСВ “Разделното 
събиране – първа стъпка в зеленото ежедневие”. 
На работните места в Общината и в кметствата по населени места бяха поставени общо 100 специални контейнера 
за събиране на чиста отпадъчна хартия, която впоследствие да може да се преработи и да влезе отново в употреба. 
Факт е, че всеки рециклиран тон хартия спасява 17 дръвчета, 1440 литра нефт, 4000 кв.ч. енергия и 26 530 литра 
вода. Това количество представлява 64% спестена енергия, 58% водни спестявания и 27 216 гр. по-малко 
замърсяване на въздуха. 
С включването си в кампанията на Регионалната инспекция по околна среда и води, администрацията на Община 
Панагюрище се ангажира да използва пълноценно специалните контейнери за хартиени отпадъци, като по този 
начин всеки служител заявява гражданска позиция и отношение към проблемите, свързани с опазване природата 
чиста. Всеки, включил се в кампанията, показва на практика какви са отговорите на въпросите “Как отпадъците 
могат да се превърнат в ценен ресурс?”, “Какво трябва да направя с моите отпадъци, за да може обществото да 
спечели, като събраните отпадъци се преработят от рециклиращите предприятия в страната ни в нови продукти?”, 
“Защо и как да събирам разделно отпадъците в офиса и вкъщи?”. 
Отпадъците са ценен ресурс и тяхното неоползотворяване ни струва скъпо. Ако всеки знае какво трябва да прави с 
отпадъците и положи малко усилия и време, той е дал своя принос към опазването на природата. Разделното 
събиране на отпадъците води до по-лесното им рециклиране и превръщането им в ресурси. По този начин те не 
отиват в депата, а в рециклиращите предприятия и се пестят средства, които реално жителите плащат под формата 
на данъци. 
Като потребители, ние заплащаме продуктова такса, включена в цената на всеки продукт, от който се образува 
масово разпространен отпадък. Когато купуваме един продукт в супермаркета, електрически или електронен уред и 
дори малък комплект батерии, ние заплащаме в цената и разходите за последващо третиране, когато те се 
превърнат в отпадък. Единственият начин тази стойност да бъде достатъчна е да изхвърлим или върнем отпадъка на 
определеното за това място. Само така можем да бъдем сигурни, че ние като потребители, но и бизнесът и 
Общината няма да бъдем принудени да правим още и още разходи за отпадъци. 
Всички разделно събрани отпадъци преминават през сепарираща инсталация. Пластмасите например са 7 основни 
вида и всеки поема към съответното рециклиращо предприятие. Някои от тях са не просто различни, но дори 
технологично не могат да се рециклират заедно. Затова винаги преминават през допълнително сепариране. 
Разделянето още при източника на генериране на отпадъци е гаранция за това, че няма да попаднат хранителни 
отпадъци, които да замърсят рециклируемите опаковки. Именно това, че сме ги отделили и почистили ги прави 
ценни и използваеми като суровина за рециклиращите предприятия. 
Събраната незамърсена хартия в специалните контейнери на работните места в Община Панагюрище и в кметствата 
на осемте населени места на общината ще бъде рециклирана и превърната в ресурс, ще спаси дърво, ще спести 
енергия ще запази водата и въздуха чисти. Това е стъпка към по-доброто и чисто зелено ежедневие на общината. 

http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/firmite-ot-reciklirashtata-industriia-otnovo-zaplashvat-s-protesti,175068/
http://www.panagyurishte.org/index.php?option=com_content&view=article&id=761:2014-06-26-07-44-57&catid=20:2012-02-06-21-11-02&Itemid=13
http://www.panagyurishte.org/index.php?option=com_content&view=article&id=761:2014-06-26-07-44-57&catid=20:2012-02-06-21-11-02&Itemid=13
http://www.panagyurishte.org/index.php?option=com_content&view=article&id=761:2014-06-26-07-44-57&catid=20:2012-02-06-21-11-02&Itemid=13
http://www.panagyurishte.org/index.php?option=com_content&view=article&id=761:2014-06-26-07-44-57&catid=20:2012-02-06-21-11-02&Itemid=13
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Източник: focus-news.net 

Заглавие: Величко Кирилов, общински съветник: 20 000 тона годишно излезли от употреба гуми ще се преработват 

на площадка между две видински села 

Линк: http://www.focus-news.net:85/news/2014/06/26/1936831/velichko-kirilov-obshtinski-savetnik-20-000-tona-

godishno-izlezli-ot-upotreba-gumi-shte-se-prerabotvat-na-ploshtadka-mezhdu-dve-vidinski-sela.html                                                                                

  

Текст: Видин. Вододайната зона на Видин е в землището на село Сланотрън, минерален водоизточник, който сега е 
неизползваем, е на 800 метра от изграденото предприятие за рециклиране на гуми в селото, но това не е отчетено 
при взимането на решение за оценка на въздействието върху околната среда от РИОСВ-Монтана, каза за 
пресконференция Величко Кирилов, общински съветник и живеещ в село Сланотрън, предаде репортер на Радио 
“Фокус”- Видин. Кирилов посочи, че в доклада на РИОСВ Монтана присъства следният текст: „Релефът на областта е 
равнинен и предпоставя в голяма степен движението на въздушни маси, а с тях разпространението на 
замърсителите, изпускани от различните източници на замърсяване на атмосферния въздух”. В края на месец 
февруари е станало ясно, че фирмата е поискала от РИОСВ – Монтана разрешение за извършване на дейности по 
третиране на 20 000 тона годишно излезли от употреба гуми, които да бъдат съхранявани и изгаряни на мястото на 
площадка между селата Сланотрън и Кошава. Величко Кирилов коментира и решението на Общински съвет-Видин 
да разреши на фирмата да изработи план по отношение на обекта си за свързване с външен водопровод и кабелна 
линия за 20 кv за електроснабдяване. Според него, Общинският съвет не е трябвало да взима това решение и така 
проблемът с предприятието, замърсяващо околната среда на 5 видински села – Сланотрън, Кошава, Кутово, 
Гомотарци и Антимово, нямаше да съществува. В рамките на своите правомощия областният управител инж. 
Кръстьо Спасов е атакувал пред Административен съд – Видин решението на общинските съветници, но две 
съдебни инстанции са се произнесли, че няма нарушение при взимане на тези решения по ЗМСМА. Председателят 
на Народното събрание Михаил Миков също е изразил многократно подкрепа към Инициативния комитет "Защита 
на Златорожието", които са събрали над 1200 подписа срещу предприятието. 

 

Източник: bnr.bg 

Заглавие: Медта поевтинява поради намаленото търсене на метала 

Линк: http://bnr.bg/finance/post/100427280/medta-poevtinava-poradi-rasta-na-zapasite-ot-metala                                                                               

  

Текст: Медта поевтиня в Ню Йорк, след като натрупаните запаси от метала се увеличиха и спекулациите за спад на 
търсенето.  

http://www.focus-news.net:85/news/2014/06/26/1936831/velichko-kirilov-obshtinski-savetnik-20-000-tona-godishno-izlezli-ot-upotreba-gumi-shte-se-prerabotvat-na-ploshtadka-mezhdu-dve-vidinski-sela.html
http://www.focus-news.net:85/news/2014/06/26/1936831/velichko-kirilov-obshtinski-savetnik-20-000-tona-godishno-izlezli-ot-upotreba-gumi-shte-se-prerabotvat-na-ploshtadka-mezhdu-dve-vidinski-sela.html
http://bnr.bg/finance/post/100427280/medta-poevtinava-poradi-rasta-na-zapasite-ot-metala
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Измерваните от Лондонската борса за метали (London Metal Exchange) запаси готови за нараснаха с 7500 тона до 
най-високото си ниво от 30 април насам. В същото време поръчки за метала от складовете в американския град Ню 
Орлиънс бяха отменени, а най-големия консуматор на метала, Китай, навлиза в по-слабия за металите сезон. 
Септемврийските фючърси на медта поевтиняха с 0.3% до цена от 3.1575 долара на Comex в Ню Йорк. Тримесечните 
фючърси на метала в Лондон се търгуват на ниво от 6913 долара за тон. 
Общите запаси на медта са се понижили с 57% през тази година до най-ниското си ниво от август 2008 год. насам, но 
в същото време поръчките за метала се понижиха с 21% до 31 хил. тона. 
Никелът, цинкът и оловото поскъпват, а алуминият и калая поевтиняват. 

 

Източник: focus-news.net 

Заглавие: В процес на развитие е проектът за построяване на завод за преработка на битови отпадъци във Велико 

Търново 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/06/26/1936925/pridvizhva-se-proektat-za-postroyavane-na-zavod-za-

prerabotka-na-bitovi-otpadatsi-vav-veliko-tarnovo.html                                                                                

  

Текст: Велико Търново. Проектът за построяването на завод за преработка на твърди битови отпадъци във Велико 
Търново се придвижи с крачка напред на днешното заседание на Общинския съвет в града. Терен, който се намира 
в близост до сметището на града, беше отдаден под наем на Топлофикационното дружество, което е инициатор на 
проекта, предаде репортер на Радио „Фокус” - Велико Търново. Гласуването беше единодушно прието от 
общинските съветници с 32 гласа „за”. На заседанието присъства представител на топлинното дружеството, който 
обясни ползите от една такава преработвателна станция, която ще създава топлинна енергия от битови отпадъци. 
Това ще доведе до намаляване на крайната цена на топлинната енергия с от 10 до 20 %. Според Михаил 
Харалампиев, общински съветник от ПП ГЕРБ има нужда от подобно предприятие и тази инициатива ще бъде много 
полезна за Велико Търново. Кметът на града Даниел Панов също подкрепи проектът за създаване на нова 
преработвателна станция. „Действително Велико Търново има нужда от тази инвестиция. До колкото имам 
информация, такава е направена първо в Сливен. Идвали са много инвеститори с точно такива инсталации, но те 
само идват, питат, проверяват и си заминават. Това е първият реален инвеститор, който идва с реален проект и 
може да го осъществи”, добави още кметът. Той заяви още, че е нужно да се оказва подкрепа на инвеститорите, 
които идват във Велико Търново, а не да бъдат отблъсквани. Tова ще подпопомогне развитието на града. 

 

Източник: novini.bg 

Заглавие: Метали за 200 отмъкнаха от русенско село 

Липсват 150 кг тръби, винкели и ламарини 

http://topics.bloomberg.com/london/
http://www.focus-news.net/news/2014/06/26/1936925/pridvizhva-se-proektat-za-postroyavane-na-zavod-za-prerabotka-na-bitovi-otpadatsi-vav-veliko-tarnovo.html
http://www.focus-news.net/news/2014/06/26/1936925/pridvizhva-se-proektat-za-postroyavane-na-zavod-za-prerabotka-na-bitovi-otpadatsi-vav-veliko-tarnovo.html
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Линк: http://www.novini.bg/news/214235-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-200-
000-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D1%8A%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BE%D1%82-
%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE.html                                                                                

  

Текст: Около 150 кг метали,в т.ч. тръби, винкели и ламарини, са били откраднати от частен имот в с. Чилнов, обл. 
Русе, съобщават от областната дирекция на полицията  
Вещите са задигнати в периода от 7 до 25 юни. Крадците са влезли, след като са счупили метална решетка на 
прозорец  
Според тъжителя нанесените щети са на стойност около 200 лева 
След проведените незабавни издирвателни мероприятия служители на РУП – Две могили установяват, че 
извършители на престъплението са две лица на 19 години от с. Чилнов, обл. Русе, единият от които криминално 
проявен 
 Лицата са задържани с полицейска заповед за срок до 24 часа 
 
 

Източник: focus-radio.net 

Заглавие: Крадени метални проводници и медни лозарски пръскачи са открити в частен пункт за изкупуване на 

цветни метали в Средец 

Линк: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=758233%AE=1                                                                              

  

Текст: Бургас. На 25.06.т.г. служители от отдел «Криминална полиция» и сектор «Икономическа полиция» при 
ОДМВР – Бургас и служители от Районно управление «Полиция» - Средец извършили проверка в пункт за 
изкупуване на черни и цветни метали, разположен в промишлената зона на Средец, съобщиха от ОД на МВР. 
пунктът е стопанисван от частна бургаска фирма. Там са установили медни проводници с различно сечение и общо 
тегло 114 кг., медни шини с различна дължина с общо тегло 4,6 кг., медни тръбички с общо тегло 4,7 кг. и осем 
медни лозарски пръскачки. В помещение за съхранение на акумулаторни батерии са намерени 23 акумулаторни 
батерии, за чийто произход не са представени необходимите документи. Металните вещи и акумулаторите са 
предадени с протоколи за доброволно предаване и транспортирани до Районно управление «Полиция» - Средец до 
изясняване на произхода им. Работата по случая продължава. 
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