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Източник: МОСВ 

Заглавие: Очакваме до края на юли плащанията по Оперативна програма „Околна среда“ да бъдат 

възобновени  

Това каза в интервю за „Седмицата“ на Дарик радио министър Станислав Анастасов 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2582                                                                             

  

Текст: „В момента се освобождават обеми от 22 комплексни язовира. Това се контролира от дирекция 
„Управление на водите", заяви в „Седмицата" на Дарик радио министърът на околната среда и водите 
Станислав Анастасов. По думите му в момента няма информация за наводнения и ситуацията е под 
контрол. 
Министър Анастасов посочи, че МОСВ наблюдава комплексните язовири, които са от национално 
значение. Министерството, чрез дирекция „Управление на водите“, събира информация от НИМХ, 
предприятието „Язовири и каскади“, както и по системата EFAS. На база на получената информация се 
изготвя анализ, който се изпраща на компетентните органи. „При кризисни ситуации оперативното звено 
за предотвратяване на опасностите от вредното въздействие на водите започва да работи на 24-часов 
режим.“ Министърът допълни, че е възложил на басейновите дирекции да направят картотека на сухите 
реки, които досега не са оценявани като риск. 
В отговор на въпрос за създаването на Национален център за управление на водите в реално време, 
министърът отбеляза, че центърът е в процес на изграждане и че това е пилотен проект, който се 
предвижда да бъде изграден на три етапа. Първият етап ще завърши с изграждане на Център за 
управление на водите в басейна на река Искър. За изграждането му са предвидени около 6 млн. лв. „На 
втория етап ще се извърши анализ на резултатите от изградения център и ще се пристъпи към 
изграждане или на национален център, или на няколко регионални такива, които ще покрият цялата 
територия на страната.“ 
По темата за новата методика за изчисляване на такса смет министърът посочи, че министерството на 
околната среда и водите е в непрекъснат диалог с общините. „Заедно с обсъждането на националния 
план за управление на отпадъците, ще изработим и методика, по която общините да могат да оценят 
морфологията на отпадъците, както и какъв тип управление на отпадъците и какъв начин на таксуване да 
въведат“. 
Станислав Анастасов отбеляза, че спрените плащания към общините по ОПОС са в размер на 465 млн. лв. 
„В момента се подготвя първият сертификат, който ще бъде представен на комисията до края на юли и се 
надяваме плащанията да бъдат възобновени. Имаме сериозен напредък в оперативната програма, по-
специално в подобряване на системите за управление и контрол. Комисията отчита този напредък.“ 

 

 

Източник: novanews.bg 

Заглавие: Безплатно ли ще връщаме скрап и къде? 
С протести и гражданско неподчинение заплашват представители на рециклиращата индустрия 

 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2582
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Линк: 

http://novanews.bg/news/view/2014/06/27/79052/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D

1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%B8-%D1%89%D0%B5-

%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-

%D0%B8-%D0%BA%D1%8A%D0%B4%D0%B5/                                                                                  

  

Текст: С протести и гражданско неподчинение заплашват представители на рециклиращата индустрия у 
нас. Браншът е разгневен, тъй като след 13 юли няма да можем да предаваме отпадъци срещу 
заплащане, а ще трябва да ги оставяме безвъзмездно в общински пунктове. 
 Васил работи по осем часа на площадка за приемане на скрап. Сега той не е сигурен вече за скромното 
си работно място. 
 Около 1,3 млрд. лева са инвестициите в България, изчисляват представителите на бранша, но ако новите 
законови положения влязат в сила, бизнесът смята, че ще бъде принуден да закрие работни места. 
 Хората от бранша се притесняват, че площадките, които са изградени с много усилия и много средства, 
ще опустеят. Площадки, изградени от общините все още няма. Срокът за изграждането на общинските 
площадки беше удължен до края на 2015 година, а фирмените трябва да спрат да приемат скрап.  
 Така рециклиращите компании заплашват с протест и блокади. Асоциациите в бранша са недоволни и от 
въвеждането на така нареченото безкасова плащане за всички сделки - т.е. всяка тяхна покупка трябва да 
преминава през банка. Всички тези мерки целят пресичането на кражбите на черни и цветни метали.   

 

 

Източник: bnews.bg 

Заглавие: Заради закон- Пече се нов протест! Рециклиращите фирми на бунт! 

Линк: http://www.bnews.bg/article-109605?utm_source=flip.bg  

  

Текст: Законът за управление на отпадъците, който влиза в сила на 13 юли, разгневи представителите на 
рециклиращата индустрия. Браншът е гневен, тъй като след тази дата физическите лица няма да могат да 
предават отпадъци срещу заплащане, а ще трябва да ги предават безвъзмездно. 
Да извадят всичката налична техника и да блокират пътища и митници. 
Такава заплаха отправиха представители на рециклиращата индустрия. Причината за протестните 
намерения е Законът за управление на отпадъците, който влиза в сила от 13 юли. Браншът е гневен, тъй 

като след тази дата 
физическите лица няма да могат да предават отпадъци срещу заплащане, а ще трябва да ги 
предават безвъзмездно. 
Другият основен проблем в закона, според рециклиращите организации, е въвеждането на 100-

процентно безкасово заплащане. Бизнесът твърди, че тези два ключови проблема в изменения закон ще 
доведат до фалит на 50% от фирмите в бранша. 

Негативни последици ще усети и преработвателната промишленост, 
тъй като потоците на отпадъци към преработвателните мероприятия ще намалеят между 40-50%. 

http://novanews.bg/news/view/2014/06/27/79052/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%B8-%D0%BA%D1%8A%D0%B4%D0%B5/
http://novanews.bg/news/view/2014/06/27/79052/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%B8-%D0%BA%D1%8A%D0%B4%D0%B5/
http://novanews.bg/news/view/2014/06/27/79052/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%B8-%D0%BA%D1%8A%D0%B4%D0%B5/
http://novanews.bg/news/view/2014/06/27/79052/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%B8-%D0%BA%D1%8A%D0%B4%D0%B5/
http://www.bnews.bg/article-109605?utm_source=flip.bg
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Около 1,3 млрд. лева са инвестициите на бранша в България. Ако обаче промените в закона влязат в 

сила, това ще доведе до редица проблеми, сред които невъзможност на бизнеса да плаща изтеглените 
кредити, както и до съкращаване на работни места. 
В момента около 100 000 души се изхранват от този бизнес. 
Браншовите организации вече половин година водят разговори по този въпрос в МОСВ, като до момента 
са проведени 30 срещи във ведомството. Браншът е дал 300 предложения, но нито едно от тях не е 
взето предвид.  

 

Източник: pik.bg 

Заглавие: Търново с контейнери за 750 бона 

Линк: http://pik.bg/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-

750-%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0-news196170.html  

  

Текст: Велико Търново се сдоби с нови контейнери за боклук за 750 000 лв. Смяната на старите кофи по 
улиците вече върви, обявиха от фирмата концесионер. Всеки ден тир с прикачена голяма платформа, 
багер и няколко работници обикалят старата столица и подменят съдовете. Концесионер е столична 
фирма, която преди няколко месеца получи право още 5 години да събира сметта на Велико Търново, 
пише "Труд". 
Едно от условията бе да инвестира средства в нови съдове за смет. Те ще са 4200, като от тях 3000 ще 
могат да се поръчват директно от гражданите. Кофите са малки, от метал и пластмаса, във формата на 
цилиндър. Събират по 110 и 240 литра отпадъци. Жителите на Търново трябва да се обадят и да кажат на 
коя улица искат да им бъде подменен варелът. Те трябва да подпишат и протокол, за да се избегнат 
кражби. Такъв случай имаше при предишната подмяна на малките съдове за смет. 
Тогава недобросъвестни търновци скриваха старите варели в мазетата си. След поставянето на новите 
кофи те ги прибираха и връщаха на улицата разнебитените. 
По улиците сега се слагат и 600 нови пластмасови варели с педал, както и 400 контейнери от познатия 
модел “бобър”. През септември ще тръгнат и обещаните 5 нови камиона за извозване на сметта, в които 
инвестицията ще е за 450 000 евро. 

 

Източник: focus-news.net 

Заглавие: 42-годишен мъж е загинал при трудова злополука в предприятие за рециклиране на гуми във 

видинското село Сланотрън  

Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/06/27/1937246/42-godishen-mazh-e-zaginal-pri-trudova-
zlopoluka-v-predpriyatie-za-retsiklirane-na-gumi-vav-vidinskoto-selo-slanotran.html                                                                                 

http://pik.bg/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-750-%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0-news196170.html
http://pik.bg/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-750-%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0-news196170.html
http://pik.bg/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-750-%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0-news196170.html
http://www.focus-news.net/news/2014/06/27/1937246/42-godishen-mazh-e-zaginal-pri-trudova-zlopoluka-v-predpriyatie-za-retsiklirane-na-gumi-vav-vidinskoto-selo-slanotran.html
http://www.focus-news.net/news/2014/06/27/1937246/42-godishen-mazh-e-zaginal-pri-trudova-zlopoluka-v-predpriyatie-za-retsiklirane-na-gumi-vav-vidinskoto-selo-slanotran.html
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Текст: Видин. При монтаж на съоръжение от наета старозагорска фирма от главния изпълнител на обекта 
на предприятие за рециклиране на гуми край село Сланотрън е загинал при трудова злополука 42-
годишен мъж от Стара Загора. Това каза на пресконференция Тодор Вълчев, директор на дирекция 
„Инспекция по труда” във Видин, предаде репортер на Радио „Фокус” – Видин. При демонтаж на 
резервоар за масло, който е трябвало впоследствие да бъде монтиран на обекта, съоръжението се е 
задвижило и е премазало един от работниците, който е бил от горе на резервоара. В момента се 
извършват заключителните действия по разследването на трудовата злополука, станала на 20 юни т.г., 
като е издаден акт за преустановяване работата на обекта. 
 

 

 


