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Източник: МОСВ 

Заглавие: Проект на Постановление на Министерски съвет за допълнително предоставяне на средства 
по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2014 г. за осигуряване на финансиране на 
проекти, съфинансирани от Кохезионния фонд по Регламент на Съвета (ЕО) 

 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=104                                                                                      

  

Текст: Министерството на околната среда и водите изготви проект на Постановление на Министерски 
съвет във връзка с необходимостта от осигуряване на финансиране за успешното завършване на 
действащи договори по проекти, изпълнявани съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1164/94 от 16 май 
1994 г. относно създаването на Кохезионен фонд. 
Постановлението на Министерски съвет за допълнителното национално финансиране за приключване на 
проектите ще спомогне за постигането целите на Финансовите меморандуми, както и максималната 
защита на усвоените европейски средства. В допълнение, отпускането на необходимия  финансов ресурс 
ще даде възможност за разплащане на задължения по договори за процесуална защита, сключени с 
оглед гарантиране интереса на възложителя – МОСВ по спорове, произтичащи при изпълнение на 
проектите изпълнявани съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1164/94 от 16 май 1994 г. относно 
създаването на Кохезионен фонд. 
С приемането на предложения проект на акт ще бъде оказано съдействие за постигане на основната цел 
– подобряване на екологична инфраструктура, чрез изграждане на съоръжения за пречистване на 
отпадъчни води и изграждане на нови, и обновяване на съществуващи ВиК мрежи, както и рекултивация 
на стари общински сметища. 
Крайна дата за съгласуване: 15.07.2014 г. 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: amilev@moew.government.bg 
Проектът на Постановление на Министерски съвет за допълнително предоставяне на средства по 
бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2014 г. за осигуряване на финансиране на 
проекти, съфинансирани от Кохезионния фонд по Регламент на Съвета (ЕО) 1164/94 от 16 май 1994 г. и 
управлявани от Министерството на околната среда и водите може да видите тук. 
 Проектът на доклад от министъра на околната среда и водите може да видите тук. 

 

 

Източник: byala.org 

Заглавие: Проект за Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Бяла, област 

Варна 

Линк: http://www.byala.org/scripts/obyavi/detail.php?d=597                                                                               

http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=104
mailto:amilev@moew.government.bg
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2014/PMS-2014.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2014/DOKLAD_Ministers-1.doc
http://www.byala.org/scripts/obyavi/detail.php?d=597
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Текст: ОТНОСНО : Проект за Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Бяла, 
област Варна. 
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 22, ал.3 от Закона за управление 
на отпадъците в законоустановения срок от 14 дни, Община Бяла чрез настоящото публикуване, 
предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по 
проекта на Наредбата на е-mаil адрес: mayor@byala.org 
С проекта на Наредбата може да се запознаете тук:  
http://www.byala.org/scripts/obyavi/detail.php?d=597                                                                               

 

Източник: printguide.info 

Заглавие: 71.7% от хартията в Европа се рециклира 

Линк: http://printguide.info/news/717-ot-hartiyata-v-evropa-se-retsiklira,3724.html                                                                                         

  

Текст: Според Европейския съвет за рециклирана хартия процентът на рециклиране на хартията в Европа 
за 2013 е достигнал 71,7. 
Общото количество събрана и рециклирана хартия в сектора на европейското производство на хартия 
остава стабилно и е малко над 57 милиона тона, въпреки намаляващата консумация на хартия в Европа. 
Спрямо 1998, според последните данни, има увеличение от 45% след доброволните ангажименти, поети 
в Европейската декларация за рециклиране на хартията от Европейския съвет за рециклирана хартия 
(ERPC).  
„Да направим рециклирането лесно и просто през годините изисква огромни усилия от цялата верига на 
производството на хартия и с радост докладваме положителни резултати”, каза председателят на ERPC 
Beatrice Klose. „Въпреки предизвикателствата, рециклирането на хартия продължава да работи с 
постоянни добри резултати,“ заключи тя.  
Задачата, въпреки това, става все по-трудна и по-трудна. Количествата и профила на употреба се 
променят, намаляващата употреба на вестници значително ще се отрази на рециклирането на хартия като 
цяло, тъй като традиционно вестниците са един от най-подходящите за рециклиране хартиени продукти 
заедно с кутиите от велпапе. От друга страна, консумацията на хартия за санитарни и хранителни цели се 
увеличава, а тя не може да се рециклира заради хигиенни съображения. Като цяло, 21% от 
изразходваната хартия не е годна за рециклиране.  
В голяма част от 11-те европейски държави, които все още рециклират под 60% от хартията, са 
докладвали подобрено представяне. 13 европейски държави вече са надхвърлили целевите 70% 
рециклиране. 
 

 

http://www.byala.org/scripts/obyavi/detail.php?d=597
http://printguide.info/news/717-ot-hartiyata-v-evropa-se-retsiklira,3724.html
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Източник: focus-news.net 

Заглавие: Бургас е домакин на международна среща по проект „Технологии за рециклиране и опазване 

на околна среда" 

 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/07/02/1938836/burgas-e-domakin-na-mezhdunarodna-

sreshta-po-proekt-tehnologii-za-retsiklirane-i-opazvane-na-okolna-sreda.html                                                                                    

  

Текст: Бургас. Сдружение „Социален център”-Бургас е бъде домакин на партньорска среща по проект 
„Технологии за рециклиране и опазване на околна среда", съобщи Радио „Фокус” - Бургас Марионела 
Стоянова, управител на сдружението. Срещата ще се проведе от 9.30 до 16.00 часа в голямата зала на 
Областна администрация- Бургас. „Това е проект, по който нашето сравнително младо сдружение е 
партньор от няколко месеца. Ние сме партньори в проекта наред с организации и институции от още 7 
европейски държави като Италия, Португалия, Великобритания, Дания, Румъния, Унгария и Турция. Това 
е проект, който е ориентиран не само към хората с увреждания, а въобще към различни целеви групи- 
ученици, млади и по-възрастни хора. Основната тема в проекта е обучение и образование за опознаване 
на околната среда, за опазването й, научаване на различни технологии за рециклиране на материали, 
повторното използване на различни отпадъчни материали”, каза Стоянова. 

  
 

 

Източник: capital.bg 

Заглавие: "Монбат" може да продаде завода си в Сърбия 

Политическият и конкурентен натиск са причина за решението, става ясно от протокола от 

общото събрание на акционерите 

 

Линк: 

http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2014/07/01/2335124_monbat_moje_da_prodade_zavoda_si_v_sur

biia/                                                                                    

  

Текст: Производителят на акумулаторни батерии "Монбат" обмисля да продаде завода си за 
рециклиране в Сърбия. Това става ясно от изказване на председателя на Съвета на директорите на 
дружеството Атанас Бобоков пред акционери по време на общо събрание, проведено в понеделник, 30 
юни. Бобоков е обяснил, че в момента фабриката не работи заради липса на суровина, а също и заради 

http://www.focus-news.net/news/2014/07/02/1938836/burgas-e-domakin-na-mezhdunarodna-sreshta-po-proekt-tehnologii-za-retsiklirane-i-opazvane-na-okolna-sreda.html
http://www.focus-news.net/news/2014/07/02/1938836/burgas-e-domakin-na-mezhdunarodna-sreshta-po-proekt-tehnologii-za-retsiklirane-i-opazvane-na-okolna-sreda.html
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2014/07/01/2335124_monbat_moje_da_prodade_zavoda_si_v_surbiia/
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2014/07/01/2335124_monbat_moje_da_prodade_zavoda_si_v_surbiia/
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оказвания политически и конкурентен натиск. Акционерите са били запознати и с опасността от 
неизпълнение на заложените цели в бизнес плана, които могат да се материализират ако цената на 
оловото се запази на сегашните си ниски нива, става ясно от протокола от общото събрание. 
Под натиск 
Заводът на "Монбат" в Сърбия бе открит през 2010 година, като инвестицията в него възлизаше на 12 
млн. евро. Плановете бяха във фабриката да се преработват годишно 15 - 16 хил. тона олово и оловни 
сплави, които в последствие да се реализират на европеския пазар. Рециклиращата мощност бе 
стратегическа за групата, тъй като оловото е основна суровина за производството на акумулаторни 
батерии и ценовите движения на международните пазари оказват влияние върху рентабилността на 
"Монбат". "Заводът в Сърбия не работи поради липса на суровина и съответно поради политическия и 
конкурентен натиск, който ни беше оказан в последните няколко години. В тази връзка сме взели 
решение да се пристъпи към неговата продажба в бъдеще", е казал Атанас Бобоков в отговор на въпрос 
на акционер. Председателят на Съвета на директорите е допълнил, че заводът на "Монбат" в Румъния 
работи на 90% от мощността си, но заради предстояща технологична профилактика годишният му 
капацитет ще спадне до 85%. "Капитал Daily" не успя да открие за коментар Бобоков, а директорът за 
връзки с инвеститорите Даниела Пеева не пожела да даде повече коментар, с аргумента, че всичко е в 
протокола от събранието. 
По време на общото събрание на акционерите е станало ясно, че ниската цена на оловото може да се 
отрази неблагоприятно върху изпълнението на прогнозата в бизнесплана на "Монбат" за 2014 година. 
Огласена през декември миналата година тя предвижда достигане на нетни приходи от продажби в 
размер на 316.8 млн. лв. и нетна печалба в размер на 37.1 млн. лв. "Към момента средната цена на 
оловото е около 1 532 евро на тон, а както знаете, нашите прогнози са изготвени при прогнозирана цена 
на оловото от 1 700 евро на тон", е посочил Бобоков, допълвайки, че колкото е по-висока цената на 
оловото, толкова по-висока е рентабилността на компанията. Затова, за да се предпази от ценовите 
влияния ръководството на компанията е взело решение при ниски цени на оловото суровината да не се 
продава на трети лица, а да се трупат запаси и да се използват целенасочено в производството. 
Компанията в търсене на нови пазари 
Пред акционерите на общото събрание ръководството е отчело свиването на консолидираните приходи 
от продажби с 8% до 60.3 млн.лв. Въпреки това печалбата на дружеството се покачва от 4.8 млн. на 5.7 
млн. лв. в края на март, според отчета му. Според Атанас Бобоков тези резултати са отражение на целева 
преориентация на компанията, като последните стремежи са насочени към пазарите в Северна Африка. 
Успехи са регистрирани на пазара в Израел, Ливан, Саудитска Арабия е станало ясно още на общото 
събрание.  
На него е гласувано изплащането на дивидент от печалбата за миналата година в размер на 8.9 млн. лв. 
или по 0.23 лв. на акция. Сред големите акционери, които ще получат най-големи суми, са "Приста ойл", 
която притежава с 35.97% от капитала, "Приста Холдко Кооператиф" с 20.78% от акциите, "Уникредит Банк 
Австрия" с 15.29%. Други физически и юридически лица държат 24.43% от капитала на публичната 
компания към 31 март. 
 
 

Източник: slivnini.bg 

Заглавие: Лобистки проектозакони за последно 

Линк: http://www.slivnini.bg/article/1095                                                                                    

  

http://www.slivnini.bg/article/1095
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Текст: Депутатите са учудващо активни в законодателната си дейност в последните дни на 42-ото НС. 
Колкото повече наближава краят на 42-ото Народно събрание, толкова по-активни стават депутатите във 
внасянето на законопроекти. През юни те са цели 32, което е рекорд от началото на годината. През 
януари са внесени 20 законопроекта, през февруари 26, през март 20, през април 12, а през май 19. 
Активността на депутатите е особено любопитна с оглед на факта, че в началото на този месец лидерите 
на управляващите ДПС и БСП заявиха, че трябва да се върви към предсрочни избори възможно най-
скоро. Въпреки това именно депутатите от тези две партии са внесли най-много законопроекти през 
последния месец. 
Сред внесените закони, както може да се очаква, има някои откровено лобистки текстове. Такива са 
например поправките в закона за туризма, с които директно се узаконяват стари нередовни строежи на 
лифтове и писти, предоставяне на общинска и държавна земя без търг и конкурс и без смяна на 
предназначението й за разширяване на подобни съоръжения. Тези поправки са внесени от Дора Янкова, 
депутат от БСП и в миналото кмет на Смолян, както и от колегата й Таско Ерменков. Подозренията са, че с 
тези текстове директно се обслужва дружеството "Витоша ски", което приватизира преди години 
столичното общинско дружество, притежаващо ски пистите и лифтовете на Витоша. Целта е "Витоша ски" 
да узакони без да плаща вещно право за строежа на някои от изградените по времето на социализма 
съоръжения, които са без разрешителни. 
Друг внесен законопроект е този за промени в закона за управление на отпадъците. С него реално се 
удължава срокът, в който частните фирми ще събират отпадъци от черни и цветни метали. Пред Клуб Z 
Добрин Данев (БСП), който е един от вносителите на промените обясни, че с тях срокът, в който общините 
трябва да изградят собствени площадки за отпадъци от черни и цветни метали, се удължава. 
"Този срок изтича тази година и това ще създаде проблем, защото нито една община няма такава 
площадка", обясни Данев. В момента тези отпадъци се приемат на площадки на частни фирми, които 
заплащат за тях. Когато общините изградят такива площадки приемането на отпадъците ще е 
безвъзмездно. С промените срокът, в който общинските площадки трябва да започнат да функционират 
за сметка на частните, се удължава до края на 2015 г. С текстовете се намалява от 25 000 на 15 000 лв. и 
банковата гаранция за фирмите, стопанисващи тези площадки. В мотивите на законопроекта е обяснено, 
че според основните браншови организации броят на площадките е намалял драстично заради високия 
размер на гаранцията. 
Сред внесените през последния месец законопроекти има и някои екзотични предложения, като това на 
"Атака" за промени в закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни 
длъжности. С промените се изисква декларации по публичния регистър за своите доходи и имущества да 
подават собствениците и служителите на електронни и печатни медии, електронни сайтове, 
социологическите агенции, пиар агенциите и продуцентските къщи. Мотивът на вносителите е, че 
медиите, сайтовете и агенциите често се използват за данъчни нарушения, пране на пари, търговия с 
влияние и корупционни практики. Пред Клуб Z шефът на правната комисия Четин Казак коментира, че в 
тези промени няма никакъв смисъл, защото медиите, сайтовете и агенциите не ползват публични 
средства. 
Сред новите законопроекти са и промените в НК, внесени от Йордан Цонев, свързани с 
разпространението на слухове за банковата система. Според тях всеки, който разпространява 
заблуждаваща или невярна информация за банка или финансова институция, които могат да доведат до 
всяване на паника в населението, се наказва с лишаване от свобода от 2 до 5 години, като за причинени 
значителни вреди затворът може да е до 10 години, придружен с глоба от 5 хил. до 10 хил. лв. Тези 
текстове се инспирирани от последната банкова криза, но те биха могли да бъдат доста реакционни и де 
факто да дадат право на банките да налагат цензура. 
Отиващото си 42-о НС ще остане в историята като парламентът, който най-малко се съобразяваше с 
общественото мнение. Очевидно депутатите ще поддържат този си имидж до последно. Защото 
законодателната дейност в последните дни на всяка една власт винаги е подозрителна и създава 
съмнения за лобизъм, обслужване на частни интереси и злоупотреба с власт. 
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Заглавие: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА БИТОВАТА ПРЕСТЪПНОСТ В 23 СЕЛА ОТ ОБЩИНА СЛИВЕН 

 

Линк: http://www.slivenpress.bg/novini-sliven/10393-

%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0

%92%D0%98%D0%95-%D0%9D%D0%90-

%D0%91%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%90-

%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%AA%D0%9F%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2-%D0%92-

23-%D0%A1%D0%95%D0%9B%D0%90-%D0%9E%D0%A2-

%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%98%D0%9D%D0%90-%D0%A1%D0%9B%D0%98%D0%92%D0%95%D0%9D                                                                                      

  

Текст: Засилено полицейско присъствие в 23 села от община Сливен.  
За времето от  24-ти до 27-ми юни е осъществена специализирана операция от служители на участъци 
“Петолъчка” и “Запад” и жандармерията. Операцията е с цел противодействие на битовата престъпност и 
кражбите от електропреносната мрежа в малките и слабо населени места. В хода на операцията са 43 
превозни средства и 73 лица. По време на операцията не са допуснати кражби  от електропреносната 
мрежа и престъпления от битов характер. Посетени са 4 сигнала от тел.112. Извършени са проверки в два 
пункта за изкупуване на черни и цветни метали.  
Съвместните операции за предотвратяване на битови престъпления, кражбите на ел.кабели и 
селскостопанска продукция продължават на територията на малките и отдалечени населени места в 
цялата област и през летния период.  
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