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Източник: МОСВ  

Заглавие: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за 

устройството и дейността на Националния доверителен екофонд, приета с ПМС № 96 от 10.05.2004 г. 

 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=121                                                                                                            

  

Текст: Промените в Наредбата за устройството и дейността на Националния доверителен екофонд са 
предприети във връзка с приетия през март 2014 г. Закон за ограничаване изменението на климата, както 
и поради несъвършенства на действащата подзаконова уредба, касаеща дейността на фонда.  

Настоящото Постановление цели актуализиране и прецизиране на правната уредба относно дейността на 
структурните органи на Националния доверителен екофонд – Управителен съвет, Консултативен съвет, 
Изпълнително бюро. С изготвения проект на акт се редактират и текстовете, създаващи предпоставки за 
различно тълкуване и прилагане на  Наредбата.  

Крайна дата за съгласуване: 08.09.2014 г.  

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: bkabzimalska@moew.government.bg  

Пълният текст на проектa на Наредба може да видите тук.  

Докладът до министъра на околната среда и водите  може да видите тук. 

 

Източник: МОСВ  

Заглавие: МОСВ не e забранило експлоатацията на блокове на ТЕЦ „Бобов дол“, посочени в 
Комплексното разрешително  
Писмото, цитирано в разпространено от "Въгледобив Бобов дол” ЕООД становище, е отговор на 
МОСВ до Енергийния системен оператор и до Централното диспечерско управление 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2658                                                                                                                                    

  

Текст: Писмото, цитирано в разпространеното от "Въгледобив Бобов дол” ЕООД становище, подписано 
от Бойко Малинов  е отговор на МОСВ до Енергийния системен оператор (ЕСО) и  до Централното 
диспечерско управление (ЦДУ), а не до ТЕЦ "Бобов дол". С това писмо се потвърждават  и 
заключения  от  предишно писмо, подписано от заместник-министър Чавдар Георгиев.   

http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=121
mailto:bkabzimalska@moew.government.bg.
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2014/Avgust/Proekt_PMS_Izm_Naredba_-CLEAN.docx
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2014/Avgust/DOKLAD_-_Izm_Naredba_MS.doc
http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2658
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С писмата се правят запитвания, относно експлоатацията на инсталацията на ТЕЦ "Бобов дол". В 
отговорите, подписани от Бойко Малинов и от Чавдар  Георгиев се потвърждава обхвата на 
разрешителното, такъв какъвто е от 2012 г. МОСВ  не забранява експлоатацията на нито един от 
посочените в Комплексното разрешително блокове, като е потвърден разрешеният режим на работата 
им. 

 

 

Източник: gabrovonews.bg  

Заглавие: Нови жълти и кафяви контейнери за отпадъци в Габрово 
 

Линк:  http://www.gabrovonews.bg/news/75536/                                                                                                                              

  

Текст: Община Габрово сключи договор, който ще обезпечи функционирането на новата система за 
разделно събиране на отпадъците, съобщават от администрацията на кмета. 
Новият договор е на стойност 524 726.40 лв. и включва доставка на компостери и съдове за отпадъци в 
общините Габрово и Трявна, а изпълнител е българската фирма „М и М Фрут“ ООД. 
Компостерите ще бъдат раздадени на домакинствата по селата и крайните квартали до началото на 
октомври тази година. През същия месец ще започне поетапното разполагане на контейнерите и кофите. 
Новите съдове включват:  контейнери – 220 бр.; кофи /с различен обем/ – 6390 бр.; компостери – 4650 бр. 
Всички контейнери са с жълт цвят и в тях е предвидено да се изхвърлят отпадъците, годни за 
рециклиране (стъкло, хартия, метал, пластмаса). Основната разлика със съществуващите в момента 
съдове, е появата на кафява кофа, предназначена за биоразградими отпадъци като обелки от плодове и 
зеленчуци, зелена маса от градините, хранителни отпадъци и други и е с обем 240 литра. 
Внедряването на новата система за управление на отпадъците ще започне постепенно, като още през 
октомври тази година в два габровски квартала ще бъде реализирано пилотното й въвеждане. Кои ще 
започнат първи с двукомпонентното разделно събиране на отпадъците ще стане ясно другия месец, 
когато ще стартира кампания за информиране на жителите на съответните квартали за новите изисквания 
при разделното изхвърляне на отпадъка. 

 

 

Източник: focus-news.net 

Заглавие: Протестиращи блокираха за 15 минути трафика по Дунав мост 2 
 

Линк:  http://www.focus-news.net/news/2014/08/31/1960173/protestirashti-blokiraha-za-15-minuti-
trafika-po-dunav-most-2.html                                                                                                                            

  

http://www.gabrovonews.bg/news/75536/
http://www.focus-news.net/news/2014/08/31/1960173/protestirashti-blokiraha-za-15-minuti-trafika-po-dunav-most-2.html
http://www.focus-news.net/news/2014/08/31/1960173/protestirashti-blokiraha-za-15-minuti-trafika-po-dunav-most-2.html
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Текст: Видин. Протестиращи срещу строителството на завод за преработка на автомобилни гуми 
граждани блокираха за 15 минути трафика по Дунав мост 2, предаде репортер на Радио “Фокус”- Видин. 
Около 4-5 тира и 2 леки автомобила изчакаха на опашка блокадата да бъде вдигната. Между 200 и 250 
души се събраха на протеста край един от подстъпите на съоръжението, имаше и представители на 
румънски общини. Протестът бе подкрепен от неправителствени организации и бивши депутати. От 
инициативния комитет „Да спасим Златорожието” казаха, че ако няма действия и след този протест, ще 
преминат към изпращане на писма до европейските институции в Брюксел.  

 

 

Източник: news.ibox.bg 

Заглавие: Ветрен плаши с блокади заради проблем с отпадъци 
 

Линк:  http://news.ibox.bg/news/id_1402080231  

  

Текст: Жителите на Ветрен заплашват с протестен блокаж заради проблем с извозването на битови 
отпадъци, съобщава БНР. 
Хората са се заканили да блокират пътя до сметището на Община Септември, тъй като битовите 
отпадъци не се извозвали редовно, а край преливащите контейнерите вече са се образували буквално 
локални сметища, които са възможни причинители на зарази, притесняват се гражданите. 
Според кмета на Варвара Радослав Лютаков този проблем съществува от половин година, но през 
летните месеци в горещините е особено засилен. По график контейнерите е трябвало да бъдат извозвани 
всеки ден, а реално в момента се случвало да престояват и по месец. Общината не съумява да се справи 
сама със ситуацията, защото средствата за нормалното сметоизвозване са съкратени от Септември, жалва 
се градоначалникът. 
Подобен проблем има и в Пазарджик, където протестни сигнали за изпратени до Регионалния здравен 
център от жителите на комплекс „Марица". В района живеят цигански семейства, които колят животни и 
изхвърлят отпадъците им не на определените за това места. Освен непоносимата миризма, районът, в 
който има две детски заведения и училище, е застрашен от зарази. Към момента няма отговор от 
здравното ведомство 

 

 

Източник: b2bmedia.bg 

Заглавие: Индия се намесва на пазара на редки земни метали 
 

Линк:  http://b2bmedia.bg/view.php?url=http://money.bg/news/id_341908317  

  

http://news.ibox.bg/news/id_1402080231
http://b2bmedia.bg/view.php?url=http://money.bg/news/id_341908317
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Текст: Индия се готви да въведе в експлоатация нов завод, който да произвежда до 5000 тона 
редкоземни елементи всяка година. Това би могло да облекчи напрежението на глобалния пазар на 
редкоземни елементи. Делът на Индия може да достигне около 5 на сто от световното предлагане на 
металите, използвани в камери, коли, смарттелефони и вятърни турбини, пише GreenTech.bg. 
Появата на Индия като доставчик, макар и малък, ще бъде добра новина за страните, които произвеждат 
електроника, електромобили и чисти енергийни технологии. До момента те трябваше да разчитат най-
вече на Китай за производство на редки земни елементи. 
Заводът в щата Одиша ще произвежда редки земни оксиди чрез преработка на монацит от пясък, посочи 
Суря Кумар, ръководител на отдела за редкоземни елементи в държавната Indian Rare Earths, част от 
Сепартамента по атомна енергия. 
До половината от продукцията ще бъде преработвана в продукти като лантан и церий, които се използват 
в лещи за камери и агенти за полиране на стъкло. 
Засега няма яснота кога точно редките земни оксиди ще започнат да „текат" от завода в Одиша към 
останалта част от света. 
Indian Rare Earths и Toyotsu Rare Earths India, подразделение на японската Toyota Tsusho, вече имат 
споразумение да си поделят поравно 5000-те тона редкоземни метали, които се очаква да произвежда 
заводът. 
Китай, който произвежда повече от 90 процента от редките земни метали в света, този месец загуби 
жалбата си пред Световната търговска организация по делото, заведено от Съединените щати, 
Европейския съюз и Япония, оспорващо ограничения на Китай за износ на редки земни елементи. 

 

 

Източник: 24chasa.bg 

Заглавие: Мъж се наниза на ограда след опит за кражба във Варна 
 

Линк:  http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4272695                                                                                                                               

  

Текст: Ром влезе да краде в двор във Варна, но наниза крака си на оградата и увисна на нея, съобщи 
„Петел”, като публикува и снимки, направено от свидетел на куриозната случка. 
Мъжът влязъл посред бял ден в частен имот в близост до КАТ във "Възраждане", за да си "набере" 
железа. На излизане обаче нещо се объркало и кракът му забил в шиша на оградата. 
Така се наложило да дойдат линейка, полиция и служители на Гражданска защита, които свалили мъжа 
от оградата, оказали му първа помощ и го прибрали. 
 
 
 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4272695

