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Източник: МОСВ 

Заглавие: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=105                                                                                           

  

Текст: Настоящият законопроект е изготвен с оглед: 
 - транспониране на част от изискванията на Директива 2012/33/ЕC за изменение на Директива 
1999/32/ЕО на Съвета по отношение на съдържанието на сяра в корабните горива; 
- актуализиране и прецизиране на терминологията и разпоредбите по отношение на емисиите от 
неподвижни източници; 
- отмяна на вече неактуални разпоредби; 
- изпълнение на мерки с №№ 56-58 от Плана за действие за намаляване с 20 на сто на административната 
тежест от законодателство, което съдържа национални и транспонирани европейски изисквания, за 
периода 2012-2014г. 
 В срок до 18 юли 2014 г. очакваме писмени предложения и коментари от заинтересованите страни на е-
мейл адреси: MihajlovG@moew.government.bg и yakimova@moew.government.bg. 
 Пълният текст на проектa на Закона за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния 
въздух можете да видите тук. 
Мотивите за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух може да видите тук. 
  

 

Източник: capital.bg 
 
Заглавие: София обяви наново поръчката за 5-годишно почистване 
Прогнозната цена за поддържането на 20 столични района е над 200 млн. лева 

 
Линк: 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/07/02/2335954_sofiia_obiavi_nanovo_poruchka
ta_za_5-godishno/       
                                                                                    

  

Текст: Столичната община обяви за втори път обществената поръчка за почистване на отпадъците в 20 
софийски района в следващите 5 години след като първата беше отменена от Комисията за защита на 
конкуренцията (КЗК). Тя е разделена на 7 обособени позиции, а според гаранцията за участие във 
всяка  от тях прогнозната стойност е над 200 млн. лева. В момента Столичната община отделя за 
почистване 88 млн. лева годишно, т.е. стойността на новата поръчка може и да се удвои. 
В обхвата й има събиране на отпадъците от кошчета и контейнери, включително на едри строителни и 
биологични отпадъци – окосена трева, листа и клони, поддържане на тротоарите и пътното платно през 
зимата, поддържане на шахти и отводнителни канали и др. Новото е, че изпълнителите трябва да 

http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=105
mailto:MihajlovG@moew.government.bg
mailto:yakimova@moew.government.bg
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2014/ZID_ZChAV.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2014/Motivi_ZID_na_ZCHAV.doc
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/07/02/2335954_sofiia_obiavi_nanovo_poruchkata_za_5-godishno/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/07/02/2335954_sofiia_obiavi_nanovo_poruchkata_za_5-godishno/
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осигурят освен познатите три варианта цветни контейнери и кафяви контейнери за разделно събиране на 
биоотпадъци от домакинствата. 
Неясни критерии 
КЗК отмени първият търг за сметосъбиране след жалби на три компании. "Алдес" и "Комунална техника" 
възразиха, че в обхвата на поръчката е включено почистване на междублокови пространства и градинки. 
Двете дружества вече имат договор със Столичната община за сходни дейности. Антимонополната 
комисия отхвърли жалбите с мотива, че в Закона за обществените поръчки няма забрана за възлагане на 
идентични или частично съвпадащи дейности. 
Третата жалба беше на Джи Ен Ти, фирма с 5000 лева капитал и нито един договор със Столичната 
община, в чийто предмет на дейност няма комунални услуги. Според нея търгът е с неясни условия – 
например не е посочен броят на необходимите контейнери за биоотпадъци, липсвала информация за 
броя на дърветата, тяхната височина и дебелина. КЗК счета жалбата за основателна и отмени конкурса. В 
новата тръжна документация отново няма изрично посочен брой на контейнерите, записано е, че броят 
им ще се съгласува с възложителя. Кафявите контейнери за биоотпадъци на домакинствата ще се 
предоставят и почистват според ежемесечно обновяван график. 
Тромава процедура 
Поръчката за боклука на София буксува от месеци наред, първо, заради жалбите в КЗК и, второ, заради 
липсата на кандидати. Рестартирането бави още повече процеса и вече се чуват прогнози за евентуална 
криза с боклука. Настоящите договори за сметоизвозване най-вероятно вече са удължени, както се случи 
и преди четири години. 

 

 

Източник: mediapool.bg 

Заглавие: Брокери: Рязко се увеличиха вложенията в злато и ценни метали 

Линк: http://www.mediapool.bg/brokeri-ryazko-se-uvelichiha-vlozheniyata-v-zlato-i-tsenni-metali-

news222211.html                                                                                  

  

Текст: Наблюдава се рязко покачване на вложенията в злато и ценни метали, показва проучване на БНР 
сред брокери. Преориентирането на финансовия портфейл на гражданите към подобни инвестиции е 
ново за България, коментират експертите, но не дават обяснение на какво се дължи това 
преориентиране. 
Кюлчетата злато и инвестиционните златни монети се оказват най-атрактивната инвестиция напоследък, 
обяснява Благовест Белев, управител на компания, специализирана в търговията със злато. "За юни 
имаме ръст от почти 80 процента спрямо май в продажбата на инвестиционно злато, точно такива 
кюлчета и монети. Нормално е, златото е един актив, който е застрахован от финансови кризи", казва той. 
От злато не се печели, но вложенията в него не се губят и това го прави предпочитан инструмент за 
инвестиции, казва експертът. Той обяснява какви хора инвестират в злато. 
 "Има млади хора, ай-пи специалисти, да кажем, с добри доходи, които търсят къде да си вложат парите. 
Има възрастни хора, пенсионери, които обръщат своите спестявания за здраве в злато, като нещо 
достатъчно сигурно. Има хора на средна възраст, предприемачи, собственици на бизнес и всеки, който 
има спестявания и се притеснява за тях, е потенциален инвеститор в злато", посочва Белев. 

http://www.mediapool.bg/brokeri-ryazko-se-uvelichiha-vlozheniyata-v-zlato-i-tsenni-metali-news222211.html
http://www.mediapool.bg/brokeri-ryazko-se-uvelichiha-vlozheniyata-v-zlato-i-tsenni-metali-news222211.html
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 От една страна инвестициите в злато са сигурни, но пък борсовата цена на метала варира и към момента 
на продажбата, ако е наложителна, вложителят може да претърпи загуби. 
 
 
 

Източник: dnes.bg 
 
Заглавие: Наднормени нива на метали има във водоеми край Стара Загора 
Екоактивисти са открили олово, хром и манган 
 

Линк: http://www.dnes.bg/stranata/2014/07/03/nadnormeni-niva-na-metali-ima-vyv-vodoemi-krai-stara-
zagora.231127                                                                                            
 

  

Текст: Наднормени нива на олово, хром и манган са установили изследвания на екоорганизацията 
"Грийнпийс" във водоеми, близки до топлоцентрали в района на Стара Загора.  
Това съобщи на пресконференция в БТА д-р Филка Секулова от екоорганизацията. Наднормени стойности 
на олово са регистрирани във всички водоеми, като най-високо е нивото в яз. Ковачево, посочи Секулова. 
По думите й са замърсени още р.Соколица, яз. Розов кладенец. Интересно е какво се случва с кладенците, 
каза още тя. Въпреки това тези водоеми се използват за риболов, а вероятно и за напояване, защото 
наблизо има слънчогледови плантации, алармираха екоактивистите. Според тях е наложително 
ускореното затваряне на всички морално остарели мощности, които разполагат с неадекватни или 
недостатъчни сероочистващи инсталации и екологичен контрол. Като примери те дадоха ТЕЦ "Бобов 
дол", ТЕЦ "Брикел" и ТЕЦ "Марица-3" - Димитровград. Половината от парниковите емисии у нас са 
свързани с горенето на въглища в ТЕЦ, каза Секулова. Тя цитира данни на БАН, според които през 
следващите години се очаква намаляване на речния отток, особено в Югоизточна България. Данни на 
НСИ сочат, че през последните години се използва все повече вода за охлаждане в енергетиката. Според 
екоактивистите това налага преосмисляне на държавната енергийна политика. Българските ТЕЦ отделят и 
270 кг живак годишно, по данни на МИЕ, каза Генади Кондарев от сдружение "За Земята". По думите му 
не се мисли навреме за алтернативна заетост заради предстоящото затваряне на ТЕЦ, в изпълнение на 
евродирективи.  

 

 

Източник: perniktoday.net 

Заглавие: Работата по регионалното депо за отпадъци в Перник може да спре заради липса на 
финансиране 

 

Линк: http://perniktoday.net/rabotata-po-regionalnoto-depo-za-otpadatsi-v-pernik-mozhe-da-spre-zaradi-

lipsa-na-finansirane/                                                                                       

http://www.dnes.bg/stranata/2014/07/03/nadnormeni-niva-na-metali-ima-vyv-vodoemi-krai-stara-zagora.231127
http://www.dnes.bg/stranata/2014/07/03/nadnormeni-niva-na-metali-ima-vyv-vodoemi-krai-stara-zagora.231127
http://perniktoday.net/rabotata-po-regionalnoto-depo-za-otpadatsi-v-pernik-mozhe-da-spre-zaradi-lipsa-na-finansirane/
http://perniktoday.net/rabotata-po-regionalnoto-depo-za-otpadatsi-v-pernik-mozhe-da-spre-zaradi-lipsa-na-finansirane/
http://perniktoday.net/rabotata-po-regionalnoto-depo-za-otpadatsi-v-pernik-mozhe-da-spre-zaradi-lipsa-na-finansirane/
http://perniktoday.net/rabotata-po-regionalnoto-depo-za-otpadatsi-v-pernik-mozhe-da-spre-zaradi-lipsa-na-finansirane/
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Текст: Липса на финансиране може да препъне работата по изграждането на регионалното депо за 
твърди битови отпадъци в Перник, съобщи кметът Росица Янакиева. Ако това стане, общинската управа 
ще бъде принудена да подпише Акт 10 за спиране на строителството на съвременното сметище. 
Причината е, че работата на фонд ФЛАГ, който кредитира  екопроекти на общините, е блокирана докато 
не се възстановят плащанията по екопроектите от държавния бюджет. Те пък са спрени от края на 
февруари, а причината е, че от ноември 2013 г. Европейската комисия замрази плащанията по програмата 
заради нарушения при обществените поръчки. 
Заради това заемите, които искат и Община Перник, и други общини от страната засега пропадат. 
Кредитите от ФЛАГ се използват от общините, за да се издължават на строителите. В идеалния случай те 
се възстановяват от бюджета, след като бъдат одобрени от управляващите органи на програмите. С 
възстановените суми общините връщат кредита на ФЛАГ. Парите в държавния бюджет пък се 
възстановяват от Брюксел. В случая с “Околна среда” има риск местните власти да не връщат заемите си, 
защото не получават пари от бюджета. 
Очаква се Фонд ФЛАГ да вземе кредит от банкова институция, с който да попълни портфейла си, обясни 
Росица Янакиева. Надеждите са в края на месец септември във ФЛАГ да започне разглеждането за 
предоставяне кредити на общините. Забавянето обаче спира и затруднява работата по обслужване на 
проектите, които изпълнява Община Перник и най-вече този по изграждането на регионалното депо за 
твърди битови отпадъци, коментира Янакиева. 
За да не спре работата по депото кметът внесе докладна в Общинския съвет, с която иска да й бъдат 
делегирани права да кандидатства за финансиране пред Предприятието за управление на дейностите по 
опазване на околната среда /ПУДООС/ към екоминистерството. Има законова опция ПУДООС да отпуска 
безлихвени кредити на общините  при реализация на подобни екопроекти. Росица Янакиева се надява, 
че след 17 юли  пакетът от документи да бъде внесен през ПУДООС. 
Проектът за изграждането на регионалното депо е от миналия програмен период и крайният срок, в 
който трябва да бъде приключен, отчетен, разплатен и одитиран е 30 юни 2015 г. 
В момента работата по депото продължава. Община Перник няма да чака и ще предяви претенциите си 
на база сключения договор с Министерството на околната среда и водите, заяви Росица Янакиева. Ако 
работата по строителството бъде спряна, държавата ще търпи санкции. 

 

  

 

 

Източник: blitz.bg 

Заглавие: Горящо сметище тормози Кюстендил 

Линк: http://www.blitz.bg/news/article/277259#rpctoken=2036155816&forcesecure=1                                                                                       
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Текст: Горящо сметище, намиращо се в близост до квартал „Бузлуджа” в Кюстендил, отрови въздуха на 
десетки семейства вчера. Огънят е пламнал от запалени гуми в района, който многократно е почистван от 
общинско предприятие „Чистота”, пише „Монитор“. 
„Сметището не може да остане чисто за една седмица. Идват ромите и с каруци изхвърлят отпадъци. 
След това някой решава, че трябва да го запали”, разказаха хора, живеещи в района. Нелепото е, че само 
на метри от сметището има къща, в която живее една от многолюдните фамилии в квартала. „Май вътре 
се гледа и малко дете, не зная. Представете си какво става от тая смрад на гуми при хората”, 
коментираше 40-годишен жител на гетото. 
Масово хората от намиращия се в съседство блок изразиха недоволството си, че бунището се намира 
само на три метра от тях. „Как може подобно нещо? Ние гледаме деца. Постоянно тук идват роми, крещят 
и изхвърлят боклук. Всички каруци преминават покрай нас и замърсяват. Много е неприятно”, оплака се и 
млад мъж, живеещ в същия блок. 
Това е втори пожар на ромското сметище в рамките на около половин година. Предния път запалените 
боклуци изкараха хората от домовете им.  

 

 

Източник: standartnews.com 

Заглавие: Тоалетна хартия вкара крадец в затвора 

Линк: http://www.standartnews.com/svyat-europe/toaletna_hartiya_vkara_kradets_v_zatvora-
244633.html                                                                                       

  

Текст: Париж. Французин сам се издаде за кражбата си с тоалетна хартия и ще лежи осем месеца в 
затвора. Мъжът откраднал цветни метали в град в централна Франция. Той натоварил откраднатото и 
тръгнал да се измъква незабелязано, но физиологична нужда го накарала да се върне обратно. 
Наложило се крадецът да използва тоалетната на мястото на кражбата. След като се изходил, той 
старателно се избърсал с тоалетна хартия, която разпръснал механично на различни страни, бързайки да 
избяга от местопрестъплението. 
Човекът за малко да се отърве от решетките, но инспектор, който извършил оглед на мястото, решил да 
вземе за доказателство употребяваната тоалетна хартия. ДНК анализът показал, че е на извършителя. 
Стандарт Нюз припомня, че в края на юни мъж от Минесота бе обявен за най-тъпия крадец на света. Той 
обрал свой съгражданин, но преди да си тръгне решил да провери фейсбука си на компютъра на 
собственика, но си тръгнал без да излезе от него. 

http://www.standartnews.com/svyat-europe/toaletna_hartiya_vkara_kradets_v_zatvora-244633.html
http://www.standartnews.com/svyat-europe/toaletna_hartiya_vkara_kradets_v_zatvora-244633.html
http://www.standartnews.com/svyat-america/zadarzhaha_naytapiya_prestapnik_na_sveta-243499.html

