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Източник: МОСВ 

Заглавие: Министърът на околната среда и водите в оставка Станислав Анастасов направи първа копка 
на Регионалната система за управление на отпадъците в Стара Загора  
Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2617                                                                                                

  

Текст:  Министърът на околната среда и водите в оставка Станислав Анастасов направи  символична 
първа копка на Регионалната система за управление на отпадъците на регион Стара Загора. Проектът се 
финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ и е на стойност 52 млн. лв. На 
церемонията присъстваха директорът на ОП „Околна среда“ Спиридон Александров, кметът на Стара 
Загора Живко Тодоров, кметовете на общините – партньори и областният управител на област Стара 
Загора Живка Аладжова. 
„Регионалната система за управление на отпадъците в Стара Загора не е просто първа стъпка към 
подобряване на екологичното състояние на общините и намаляване на замърсяването. Тя ще подобри 
услугите за събиране, транспортиране и обезвреждане  на  битовите отпадъци“, каза Станислав Анастасов 
по време на събитието. „Стартът на проекта днес е своеобразен скок в сферата на ресурсно-ефективната 
икономика. Вярвам, че с изграждането на това комплексно съоръжение ще започнем да приемаме 
отпадъците като ресурс“, допълни още той. 
Партньори по проекта за изграждане на Регионална система за управление на отпадъците на регион 
Стара Загора са общините Стара Загора, Чирпан, Братя Даскалови, Павел баня, Казанлък, Мъглиж, 
Николаево, Гурково, Твърдица, Опан, Раднево и Гълъбово. 
 

 

Източник: МОСВ 

Заглавие: Министърът на околната среда и водите в оставка Станислав Анастасов посети обекти по 

Оперативна програма „Околна среда“ в Казанлък 
Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2618                                                                                                

  

Текст: Строителните дейности по Претоварната станция за битови отпадъци и Градската пречиствателна 

станция продължават  

Министърът на околната среда и водите в оставка Станислав Анастасов днес посети два обекта в 

Казанлък, реализирани по ОП „Околна среда“. Той инспектира строителните дейности по изграждането 

на Претоварната станция за битови отпадъци и реконструкцията на Градската пречиствателна станция и 
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даде висока оценка за дейностите на местната власт по реализирането на проектите. Анастасов увери 

кмета на Община Казанлък Галина Стоянова, че общините скоро ще получат пари по проектите си, които 

продължават да изпълняват по ОПОС. 

 „Между 70 и 100 милиона лева ще получат от началото на август всички общини, в които се изпълняват 

проекти по ОП „Околна среда“ - каза още в Казанлък министърът. – С тях общините ще могат да направят 

разплащане с изпълнителите на проектите, така че те да продължат да работят.“ Анастасов подчерта, че 

ще има едно и също отношение към всички, които очакват дължимите суми и няма да има преференции 

за никого. 

В Казанлък министърът бе придружен от ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма 

„Околна среда 2007-2013 г.“ Спиридон Александров. 

Претоварната станция за битови отпадъци в Казанлък е ключова част от проекта „Изграждане на 

регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора“, финансиран по ОП „Околна 

среда“. Тя ще e разположена върху 32 дка площ и ще има три обособени зони – приемна, производствена 

и складова. Тук ще се приемат твърдите битови отпадъци от общините Казанлък, Мъглиж и Павел баня. 

Те ще се компресират, след което ще се извозват до регионалния център. 

Вторият етап от Интегрирания воден проект на община Казанлък включва реконструкция и модернизация 

на Градската пречиствателна станция и е на стойност близо 23 млн. лв. Тя пречиства битовите отпадни 

води на града и поема пречистените от локалните станции промишлени води на големите казанлъшки 

предприятия. С функционирането на ГПСОВ се преустановява замърсяването на р. Тунджа. 

 

 

Източник: novinite.bg 

Заглавие: Право на отговор: „Браншът” е длъжен да отговори на експертното мнение на г-жа Манева 

Линк: http://novinite.bg/articles/75123/Pravo-na-otgovor-Branshat-e-dlajen-da-otgovori-na-ekspertnoto-

mnenie-na-g-ja-Maneva                                                                                                    

  

Текст: Във връзка с публикуваното експертно мнение на бившия министър на екологията Евдокия 

Манева, „Кой „клати“ бизнеса с цветни метали?”от Novinite.bg на 28.07.2014 г., Българска асоциация по 

рециклиране изпрати писмо до редакцията с настояване за право на отговор. 

Ето го пълния текст на писмото: 

„Браншът” е длъжен да отговори  

на експертното мнение на г-жа Евдокия Манева 

Г-жа Манева нарича „този бизнес”, който в продължение на 25 години изгради национална мрежа за 

събиране, сортиране и рециклиране на отпадъци, както и обезпечи със суровини структуро определящи 

металургични заводи на Република България. 
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Това бе постигнато с една инвестиционна програма за изграждане на площадки, снабдени с машини и 

съоръжения за транспорт и рециклиране на приблизителна стойност 1,300 млрд. евро. 

Също така, до 14.07.2014 г. няма нито една изградена общинска площадка и по силата на ЗУО, 

гражданите в момента няма къде да предават своите отпадъци. Като бивш дългогодишен служител на 

МОСВ, г-жа Манева най-добре знае какво значи това. Както и добре познава задълженията на Р България 

по рециклирането и оползотворяването на отпадъците. 

Относно цифрите г-жа Манева упражнява лоша интерпретация, но ние не възразяваме, защото 

посочените от бизнеса цифри са приблизителни, но в порядък са верни и формирани по следния начин: 

         - голяма част от безработните, които са около 440 000 души, си изкарват прехраната чрез събиране 

на скрап 

        - голяма част от пенсионерите, които са над 2 милиона, също си подпомагат доходите чрез събиране 

на скрап 

         - Ромите са 350 000, по данни на НСС, а не са 240 000, както пише г-жа Манева. 

Направеното изследване, бключващо нашите доставчици, и тези, които са връщали скрап поне 3 пъти 

месечно, наброяват около 600 хиляди. 

ИСТИНАТА Е, че фирмите и дружествата, които работят с разрешение от МОСВ (РИОСВ), спазвайки 

възможно най-строгите изисквания на ЗУО: банкови гаранции (мин. 30 000 лв.), видеонаблюдение, 

отчетни книги, сертификати и декларации за произход, добре маркирани зони за отделните видове 

отпадъци по кодове, годишни отчети за цялостната дейност към ИАОС и много други, НЕ НОСЯТ ВИНА И 

ОТГОВОРНОСТ ЗА ТЕЗИ КРАЖБИ. 

Тези площадки във всеки един момент са подложени на контрол от минимум 4 държавни органа: МОСВ, 

МФ, МВР, Общините. 

ИСТИНАТА Е, че чл. 39, ал. 3 от ЗУО, който задължава гражданите да предават металните си отпадъци 

няма да има ефект върху кражбите на метали, защото кражбите на метали не се влияят от това дали 

гражданите ще предават на частна или на общинска площадка метални отпадъци. Какъв тогава е 

неговият ефект, в чия полза е, и защо г-жа Манева толкова настоятелно го защитава? 

ИСТИНА Е, обаче че тази разпоредба ще измести от пазара много фирми, които ще са принудени да 

съкратят хиляди служители. Как това би могло да допринесе за намаляване на кражбите и ако би могло 

да допринесе, тогава защо не направим и магазините общински? 

ВЯРНО Е, че този „бранш” има своето определено място в решаването на социално икономическите 

проблеми на страната, както и на редица екологически изисквания на определени директиви на ЕС.  

Никой по никакъв начин не може да отрече, че има посегателства и кражби надълго и нашироко 

цитирани от г-жа Манева. Буди съжаление факта, че бивш министър на околната среда и водите с 

дългогодишен стаж в областта на екологията, така обстоятелствено се занимава с кражбите, което е 

приоритет на друго ведомство и не споменава нито дума за екологичните проблеми, които поражда ЗУО 

към 14 юли 2014 г. 

И ако г-жа Манева не знае, ние може да й съобщим, че по данни на МВР, Главна дирекция „Национална 

полиция”, регистрираните кражби с предмет на посегателство черни и цветни метали за 2013 г. са с 

21,47% по-малко спрямо тези през 2012 г., и също така регистрираните кражби с предмет на 
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посегателство черни и цветни метали за първото тримесечие на 2014 г. са с 38% по-малко спрямо 

извършените за същия период през 2013 г., т.е кражбите намаляха с близо 60% за последните 2 години. 

 

Аналогични данни публично са обявени от всички предприятия, опериращи с обществено полезна 

инфраструктура. 

Не е добър модел на поведение бивш министър на МОСВ да обвинява в „абсурдно говорене от 

ръководството” един министър, който вече е председател на комисия при ЕП и един нов министър с 

потенциал и визия за сектора, от които МОСВ отдавна имаше нужда. 

Настоящият ЗУО в този си вид, както и г-жа Манева казва, снема доверието от всички държавни органи, 

които отговарят за реда, сигурността и собствеността на физическите и юридическите лица. 

Кражбите няма никога да спрат, както това няма да се случи в нито един сектор на обществено 

стопанския живот. Въпросът е с усилията на всички да се овладеят в минимално допустимите граници, 

към което се стремим. 

След като Конституционния съд реши (по ЗУО), че безвъзмездното предаване на отпадъци (предложение 

на г-жа Манева) е противоконституционно, и съгласно ЗУО гражданите вече ще продават своите отпадъци 

на така наречените общински площадки, които ще бъдат избрани, посочени или изградени от 

съответната община (кмета) - как ще спрем кражбите??? Значи ли това, че в една община, ако в бъдеще 

се извършат кражби, кмета ще носи отговорност, вкл. и наказателна, или г-жа Манева като вносител на 

този закон? 

Повече от ясно е, че общините никога няма да изградят собствени площадки. Затова трябват много 

време, пари и най-вече кадри. Няма нито, едното нито другото. За така наречените от г-жа Манева 

„собственици на бизнеса” бяха необходими 25 години и над 1 млрд. евро инвестиции и продажби за над 

2 милиарда лева годишно. 

Ясно е също така, че дейността е необходима и общините ще я организират със съществуващите вече 

площадки, посочени от кмета, което както вече отбелязахме няма да реши проблема с кражбите, но 

създава условия за корупционни схеми и защита на определени лобита с корпоративни интереси. 

 

 

Източник: standartnews.com 

Заглавие: Парламентът удължава срока за предаване на скрап  

 

Линк: http://www.standartnews.com/balgariya-

politika/parlamentat_udalzhava_sroka_za_predavane_na_skrap-248103.html                                                                                  
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Текст: София. Парламентът ще обсъди на първо четене промени в Закона за управление на 
отпадъците. С тях се удължава до края на 2015 година срокът, в който освен фирми, физическите лица 
също могат да предават скрап. Общините трябва да изградят площадки за събиране на битови и метални 
отпадъци. 
В проекта за дневен ред са и промените в Закона за защита на конкуренцията, т. нар. поправки за 

големите търговски вериги. Законът беше приет от Народното събрание на 18 юни 2014 година и върнат 

за ново обсъждане с Указ на президента от 30 юни. В мотивите си президентът посочи, че няма яснота 

дали новите разпоредби ще предизвикат покачване на цените на хранителните стоки, което ще засегне 

крайните потребители. 

Вчера парламентът прие на първо четене актуализацията на държавния бюджет и бюджета на Здравната 

каса. По-рано Янаки Стоилов обяви, че днес депутати от левицата ще внесат промяна в Закона за 

гарантиране на влоговете на гражданите, която вече ще бъде финансово обезпечена с актуализацията. 

Целта е гражданите, които имат гарантирани влогове в банки, поставени под особен надзор, да могат да 

получат вложенията си още на третия месец. 

 

 

Източник: standartnews.com 

Заглавие: Липса на кворум провали днешното заседание на НС – 30.07.2014 г. 

Линк: http://www.standartnews.com/balgariya-

politika/lipsa_na_kvorum_provali_dneshnoto_zasedanie_na_ns-248109.html                                                                             

  

Текст: София. Няма кворум в парламента. Днес депутатите от ГЕРБ и Атака не са влезли в пленарната 
зала. 
След започването на работата на НС са се регистрирали едва 104 народни представители. 
Депутатите ще заседават отново в четвъртък. 
 

 

Източник: kmeta.bg 

Заглавие: До 100 млн. лв. получават общините за проектите по "Околна среда" 

Към абсолютно всички общини, в които се изпълняват проекти по тази оперативна програма, ще 

имаме еднакво отношение, обеща екоминистърът в оставка 
 

Линк: http://www.kmeta.bg/do-100-mln-lv-poluchavat-obshtinite-za-proektite-po-okolna-sreda-31743.html                      
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Текст: Имаме уверенията на финансовото министерство, че от 1 август ще получим определен лимит, за 
да направим част от плащанията на фирмите, които изпълняват проекти по оперативната европрограма 
"Околна среда" и те да продължат. Това съобщи министърът на околната среда и водите в оставка 
Светослав Анастасов във вторник пред старозагорските медии. 

Той уточни, че става дума за 70-100 млн. лв., които ще бъдат отпуснати независимо дали държавният 
бюджет ще бъде актуализиран или не. Министър Анастасов увери, че тези държавни средства ще бъдат 
разпределени с еднакъв критерии към всички застрашени проекти, без никакви преференции. Според 
него съвсем скоро може да се очаква и размразяване на плащанията по програма "Околна среда", които 
бяха спрени в края на ноември миналата година временно от Еврокомисията. 

"Бившият екоминистър Искра Михайлова, вече в качеството си председател на комисията по регионална 
развитие в Европарламента, прави всичко това да стане по-бързо", посочи Анастасов. 

Екоминистърът и кметът на община Стара Загора Живко Тодоров, която е водещ партньор по проекта, 
направиха първа копка на строителството на регионалния център за управление на отпадъците в 
землището на старозагорското с. Ракитница. Официалните гости бяха посрещнати в подстъпите на хълма 
от няколко десетки протестиращи от селото с плакати и транспаранти "Не" на сметището в Ракитница!", 
"Не превръщайте селото ни от овощна градина в сметище!". 

И министърът, и кметът подчертаха, че всички законови процедури по оценка на въздействието върху 
околната среда са минали през всички фази на съдебния контрол и притесненията на хората били 
напразни. До средата на идната година трябва да бъде готова първата клетка на регионалното депо, в 
което ще бъдат депонирани битовите отпадъци на 11-те старозагорски общини плюс Твърдица. 

Стойността на договора за изграждането на регионалния център за управление на отпадъците е 32,5 млн. 
лв. и включва изграждането още на регионално депо за неопасни отпадъци, общински център за 
рециклиране и инсталация за сепариране и закрито компостиране. Това е първият обект от мащабния 
европроект за изграждане на цялостна система за управление на отпадъците в регион Стара Загора. Той е 
на обща стойност малко над 52 млн. лв, като безвъмездното европейско съфинансиране е за над 42 млн. 
лв. Държавата и 12-те общини ще участват с малко над 9 млн. лв. 

 

 

Източник: vestnikataka.bg 

Заглавие: Съветниците в Добрич гласуваха против предложението на АТАКА за освобождаване от такса 
Битови отпадъци пострадалите от наводнението 
Линк: 

http://www.vestnikataka.bg/2014/07/%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86

%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87-%D0%BD%D0%B5-

%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BE%D1%82/                        
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Текст: На провелото се днес заседание на Общинския съвет беше поставен въпросът за освобождаването 
на хората, пострадали при наводненията от еднократните такси при издаване на скица, одобряване на 
инвестиционен проект, издаване на разрешение за строеж и издаване на заповед на кмета за 
настаняване в общинско жилище. Докладната записка беше гласувана и одобрена с пълно мнозинство. 
Общинският съветник от АТАКА Атанас Атанасов предложи освен предложените такси, да се освободят 
гражданите и от такса Битови отпадъци по реда на Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич. Николова отправи упрек към 
Атанасов, че политиканства и че такова предложение ще бъде инициирано от нея септември. 
Присъстващите граждани се възмутиха, че такава инициатива се отхвърля, за да бъде използвана за 
предизборна кампания.   „Г-жо Николова, ние сме тук да прокарваме политики в интерес на нашите 
съграждани, а не политика по принцип”, обърна се към кмета Атанас Атанасов. Малко по-късно 
предложението на Атанасов за освобождаване на гражданите от такса Битови отпадъци беше гласувано 
от ОС и отхвърлено. Атанасов и колежката му от АТАКА Десислава Димитрова бяха двамата гласували ЗА 
предложението, 23-ма гласуваха ПРОТИВ, а 8 се въздържаха. В началото на заседанието Атанас Атанасов 
от АТАКА припомни на   Детелина Николова поетия ангажимент в предишното общинско заседание да се 
отговори на въпросите му относно причините, довели до бедственото положение в гр. Добрич, обявено 
на 20.06.2014г. В крайна сметка се оказа, че отговорността ще се прехвърля от община на община. 
Благодарение на многогодишното настояване на общинските съветници от АТАКА Атанасов и Димитрова 
днес бяха заделени парични средства в капиталовата програма за проектиране на битова канализация по 
улица Вежен и Разлог. На заседанието присъства и народният представител от ПП АТАКА за област 
Добрич Калина Балабанова. 
 
 

 

Източник: ruse.topnovini.bg 

Заглавие: Преценяват за ОВОС на депо и площадка за третиране на неопасни отпадъци в Русе 

Линк: http://ruse.topnovini.bg/node/529698                                                                                                        

  

Текст: Новото депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни 
отпадъци ще се изграждат на територията на съществуващия сгуроотвал на ТЕЦ "Русе - Изток". Снимка: 
Topnovini.bg 

На територията на Община Русе е предвидено да се реализира инвестиционно предложение 
"Изграждане на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни 
отпадъци на територията на съществуващия сгуроотвал на ТЕЦ "Русе - Изток". Те ще са в местността 
"Балтата", а възложител е "Топлофикация Русе" ЕАД. 
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Съгласно изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за тази цел следва да се 
извърши процедура по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда (ОВОС). 

Въз основа на това и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 
на въздействието върху околната среда – ОВОС е открит обществен достъп до информацията по 
Приложение №2 към чл. 6 от наредбата за горепосоченото инвестиционно предложение. 

В тази връзка от местната администрация информираха, че документацията ще е на разположение на 
интересуващите се всеки работен ден до 11 август 2014 г. в сградата на Община Русе, 7000, гр. Русе, ул. 
„Олимпи Панов” №6, ет. 4, ст. 3, от 8:30 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа. 

Писмени становища могат да се подават в деловодството на Община Русе. 

 

 


