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Източник: news.ibox.bg  

Заглавие: МОСВ разреши търсенето на нефт и газ в Добруджа 

 

Линк: http://news.ibox.bg/news/id_1446562653                                                                                                              

  

Текст: Работният проект за търсене и проучване на нефт и природен газ с границите на „Блок 1-11 
Вранино" няма да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на 
засегнатите защитени зони.Това са констатираха експертите на МОСВ след оценка на цялостния работен 
проект, изготвен в съответствие с договор между Министъра на икономиката и енергетиката и „Парк 
Плейс Енерджи Корп”,. съгласно решение на Министерски съвет от 2010 г.                                               
Цялостният работен проект на инвеститора по същество е програма, очертаваща рамката на предвидени 
проучвателни дейности и не съдържа детайли по отношение на местоположение, брой, обем, технология 
и др. параметри.                                                                                                                                                                            
С цялостния работен проект се съгласува и работния проект за 2014 г., който предвижда анализ на 
наличната информация, интерпретация и изготвяне на предварителен геоложки модел на площта и 
подготовка на проект за нов сондаж, повторно отваряне на сондаж и тестване.                                                 
От МОСВ подчертават, че не е планирано извършването на полеви дейности през 2014 г. и отбелязват, че 
с решението се съгласуват проекти за търсене и проучване на нефт и природен газ, а не за добив на 
такива.                                                                                                                                                                                  
Оценката за съвместимост на цялостния работен проект и работния проект за 2014г. е изготвена в 
изпълнение на разпоредбите на ЗБР и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за 
съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 
опазване защитените зони.                                                                                                                                                
Тъй като цялостният и годишният работен проект не попадат в обхвата на ОВОС или екологична оценка по 
реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), в решението по ОС е постановено задължително 
условие - проектите за нови сондажи, повторното отваряне на сондажи и тестването им да бъде 
подложено на процедура по ОВОС и/или оценка за съвместимост с предмета и целите на защитените 
зони.                                                                                                                                                                             
Решението е публикувано на официалния сайт на МОСВ и може да бъде обжалвано в 14 дневен срок (до 
8 септември 2014 г.) пред Върховния административен съд по реда на Административно-процесуалния 
кодекс. 

 

Източник: novanews.bg 

Заглавие: Във Видинско се страхуват, че заводът за гуми ще работи за цяла Европа   Там ще се 
преработват до 20 хил. тона годишно 

Линк: http://novanews.bg/news/view/2014/09/02/84971/wyw-widinsko-se-straxuwat-che-zawodyt-za-
gumi-shte-raboti-za-cqla-ewropa/                                                                                                                                       

http://news.ibox.bg/news/id_1446562653
http://news.ibox.bg/news/id_1382323820
http://novanews.bg/news/view/2014/09/02/84971/wyw-widinsko-se-straxuwat-che-zawodyt-za-gumi-shte-raboti-za-cqla-ewropa/
http://novanews.bg/news/view/2014/09/02/84971/wyw-widinsko-se-straxuwat-che-zawodyt-za-gumi-shte-raboti-za-cqla-ewropa/
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Текст: Видински села се вдигнаха бунт и успяха да блокират преди дни „Дунав мост 2”. Протестират 
заради идеята да се изгражда завод за гуми. Тази сутрин към тях се присъединиха и представители на 
румънските села. 
 Заводът всъщност не е за производство на гуми, а за безотпадъчна преработка на автомобилни гуми, 
което местните хора разбират като завод за горене на гуми, стана ясно от обясненията на кмета на с. 
Сланотрън. 
 Заводът ще преработва 20 хил. тона гуми годишно в землището на селото. Според местната общност 
това означава, че ще бъдат преработвани гуми и от развитите европейски държави. Жителите на 
видинските села казват, че проектът е от 2009 г., а те са разбрали за него едва през 2013 г.   
 „Месеци наред много умело се спекулира с думи като горене, изгаряне, замърсяване на почвата и 
въздуха. Трябва категорично да заявя, че в този високотехнологичен живот нито в момента, нито в 
бъдеще ще се изгарят думи. Напротив – използва се изключително иновативна технология, по която 
се преработват гумите по изключително безопасен начин”, каза по телефона за „Здравей, България” 
Тодор Николов, изп. директор на „Търговска и технологична компания” АД. По думите му от преработката 
на гумите ще се отделят газове, колкото от комините на две къщи в Сланотрън. 
 Повече по темата ще научите от видеото. 

 

 

Източник: focus-news.net 

Заглавие: Министерството на околната среда и водите отговаря за завода във видинското село Сланотрън 

 

Линк:   http://www.focus-news.net/news/2014/09/02/1961035/ministerstvoto-na-okolnata-sreda-i-vodite-
otgovarya-za-zavoda-vav-vidinskoto-selo-slanotran.html                                                                                                                         

  

Текст: Видин. Община Видин получи писмо от Министерството на околната среда и водите във връзка с 
реализиране на инвестиционното предложение „Инсталация за безотпадъчна преработка на отпадъчни 
автомобилни гуми” с възложител „Търговска и Технологична компания” АД, съобщиха от пресцентъра на 
общината. Копие от писмото е изпратено също до Константин Пенчев – омбудсман на Република 
България и Емил Георгиев – председател на инициативен комитет „Да спасим Златорожието”. От 
министерството отговарят във връзка с изпратено до тях писмо от председателя на инициативния 
комитет. От там пишат във връзка с издаденото решение № МО1 – 1 от 04.03.2010 г. по ОВОС: „За 
инвестиционно предложение „Инсталация за безотпадъчна преработка на отпадъчни автомобилни гуми” 
е проведена процедура по ОВОС, като директорът на РИОСВ – Монтана в качеството му на компетентен 
отговор по околна среда е издал Решение № МО1 – 1/ 2010 г. по ОВОС за одобряване осъществяването 
на инвестиционното предложение. Административният акт е влязъл в законна сила и е окончателен. В 
конкретния случай, посочените мотиви за „формално провеждане на общественото обсъждане” и 
„множество неточности, съдържащи се в ДОВОС” при издаване на решението сочат хипотезата на чл.99, 
т.1 от Административно процесуалния кодекс”. Уточнява се, че в писмото от инициативния комитет „Да 

http://novanews.bg/news/view/2014/08/31/84816/%D0%B1%D1%81%D0%BF-%D0%B8-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82-2/
http://www.focus-news.net/news/2014/09/02/1961035/ministerstvoto-na-okolnata-sreda-i-vodite-otgovarya-za-zavoda-vav-vidinskoto-selo-slanotran.html
http://www.focus-news.net/news/2014/09/02/1961035/ministerstvoto-na-okolnata-sreda-i-vodite-otgovarya-za-zavoda-vav-vidinskoto-selo-slanotran.html
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спасим Златорожието” няма изложени аргументи и не са представени доказателства, обуславящи 
наличие на основанията за възобновяване по т. 2-7 на чл.99 от АПК. В хода на процедурата по ОВОС, при 
проведеното обществено обсъждане на доклада за ОВОС на инвестиционното предложение не са 
представени становища и мнения на засегнатата общественост, които да са срещу реализиране на 
инициативата. Решението на директора на РИОСВ – Монтана също не е обжалвано. По реда на Закона за 
устройство на територията, за урегулиране на ПИ №000098, местността „Излаз“ в с. Сланотрън е одобрен 
подробен устройствен план за регулация и застрояване, който е утвърден със Заповед №РД-02-11-
511/07.09.2010 г. на кмета на Община Видин. Издадено е разрешение за строеж №96 /02.12.2010 г. за 
строителство на обект „Завод за безотпадъчна преработка на автомобилни гуми” в същата местност. В 
писмото от екоминистерството се обяснява, че относно издаденото разрешение за дейности с отпадъци 
№06-ДО-359-00/ 14.05.2014 г. изграждането и експлоатацията на инсталациите за пиролиза на излезли от 
употреба гуми се допуска единствено при спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците. 
Решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ – Монтана на 20.05.2014 г. и не е обжалвано 
в 14-дневен срок пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – гр. 
Монтана. Решението е издадено преди въвеждане на обекта в експлоатация и след извършена проверка 
на място на площадката в с. Сланотрън, при която е установено, че инсталацията не е монтирана напълно 
и обектът не работи. В Условие №18 от разрешението за дейности с отпадъци се изисква – в срок до 1 
месец от получаване на документ за въвеждане в експлоатация на обекта по ЗУТ, копие от същия да се 
предостави в РИОСВ - Монтана. От регионалната инспекция ще осъществяват контрол по спазване на 
законодателството по околна среда и при констатиране на нарушения ще бъдат предприети съответните 
административно наказателни и/ или принудителни административни мерки. 
„Като Ви благодаря за активната гражданска позиция, моля, при наличие на конкретни доказателства за 
нарушения на екологичното законодателство, същите да бъдат предоставени на МОСВ за извършване на 
нова проверка на постановените от РИОСВ – Монтана индивидуални административни актове” – 
завършва писмото. 
 

 

Източник: bta.bg 

Заглавие: Започва нов етап за разделно събиране на отпадъци на принципа "сливи за смет" 
 

Линк:  http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/901800                                                                                                                              

  

Текст: Пловдив. ЕКОПАК България и община Пловдив започват нов етап за разделно събиране и 
рециклиране на картонени опаковки за течности на принципа "сливи за смет". Това съобщи на 
пресконференция в пресклуба на БТА в Пловдив изпълнителният директор на фирмата Тодор 
Бургуджиев. "Голямото събиране" обхваща всички училища в районите, обслужвани от ЕКОПАК в 
Пловдив. В продължение на две седмици учениците ще събират празни опаковки от сок и мляко и 
учебното заведение, което събере най-много ще спечели мултимедиен проектор, уточни Бургуджиев. От 
събраните кутии на 27 септември ще бъде построен макет на Колизеума в Рим. Целта на проекта е да се 
намали обемът на сметищата, като на тях се депонират по-малко отпадъци и да се повиши количеството  
разделно събирани и рециклирани картонени опаковки за течности. Бургуджиев уточни, че материалите, 
от които са направени кутиите /картон, пластмаса и алуминий/ подлежат на пълно рециклиране. 

 

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/901800


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 5  

  

Източник: velikotarnovo.utre.bg  

Заглавие: Започва възстановяване на депата за битови отпадъци във Велико Търново и Дебелец 
 

Линк:  http://www.velikotarnovo.utre.bg/2014/09/03/255691-
zapochva_vuzstanovyavane_na_depata_za_bitovi_otpadutsi_vuv_veliko_turnovo_i_debelets                                                                                                                                

  

Текст: В проекта ще бъдат инвестирани над 800 000 лева 
В Община Велико Търново  започва реализация на проекти, одобрени от ПУДООС и Министерството на 
околната среда и водите за изпълнение на два екологични проекта, свързани със закриване и 
рекултивация на терените на депата за битови отпадъци на Дебелец и Килифарево. Над 800 000 лв. ще 
бъдат инвестирани в ликвидиране на двете депа. 
Подписан е договора с фирмата- изпълнител, която ще започне изпълнението на дейностите по 
рекултивацията на двете сметища. Обществената поръчка е проведена от МОСВ, които са сключили 
договор с компанията, която ще извърши необходимите дейности. 
Общата площ на площадката, отредена за депо на Дебелец, е 12 769 кв. м, като   експлоатационният му 
период е бил от 1985 до 2009 г. През тези години в депото са извозени и депонирани над 98 000 куб. м 
твърди битови отпадъци. Теренът се намира на около 4000 м от жилищната зона на града. Депото е 
обслужвало население от 4037 души в Дебелец. Има изготвени работни проекти със сметна 
документация и издадено разрешение за строеж. Стойността на проекта е 463 708 лв. с ДДС. 
Общата площ за рекултивация на съществуващото депо за битови отпадъци в Килифарево е 10 050 кв. м, 
като периодът  на експлоатацията му е от 1980 до 2009 г. Разположено е на около 2 км от жилищната зона 
на града. Депото е обслужвало население от 3242 души от Килифарево и девет села в района. За него 
също има изготвени работни проекти със сметна документация и издадено разрешение за строеж. 
Стойността на проекта е 338 613 лв. с ДДС. 
 
 

Източник: plastic-bg.com 

Заглавие: Атакуват контейнерите за разделно събиране 

 

Линк:  http://plastic-bg.com/%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A/                                                                                                                                    

  

Текст: Напоследък зачестиха и посегателствата върху контейнерите за разделно събиране на отпадъците 
в Бургас. В интервю за Радио “Фокус” Павлин Михов, директор на общинската дирекция “Околна среда” 
каза, че организирани групи ограбват контейнерите за разделно събиране на отпадъци, най-често тези за 
събиране на пластмаса. Той си го обяснява с факта, че палстмасата в последните години е повишила 
изкупната си цена, която е около и над 40 ст за килограм, близо до стойността на металите. От тези 

http://www.velikotarnovo.utre.bg/2014/09/03/255691-zapochva_vuzstanovyavane_na_depata_za_bitovi_otpadutsi_vuv_veliko_turnovo_i_debelets
http://www.velikotarnovo.utre.bg/2014/09/03/255691-zapochva_vuzstanovyavane_na_depata_za_bitovi_otpadutsi_vuv_veliko_turnovo_i_debelets
http://plastic-bg.com/%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A/
http://plastic-bg.com/%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A/
http://plastic-bg.com/%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A/
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кражби страдат както община Бургас, така и фирмите собственици на контейнерите. “За съжаление 
фирмите, които са собственик на този отпадък, които са поставли контейнерите са най-потърпевши от 
посегателствата, защото всичко, което инвестират в системата за разделно събиране е свързано с 
количествата, които успяват да съберат. Когато тези количества са откраднати, възможностите за 
инвестиции се ограничават. От друга страна общината е също потърпевша, защото за всеки тон разделно 
събран отпадък ние намаляме очисленията, които по закона за управление на отпадъците се заплащат за 
всеки разделно събран отпадък. Т.е ние правим по-малко разходи за обработка на отпадъка в резултат на 
спестени пари за очисление, но това е само когато ние можем да декларираме количества разделно 
събрани отпадък, а това става чрез събраните в контейнерите за разделно събиране. Когато тези 
отпадъци бъдат откраднати общината плаща за тях”, обясни Михов. Той допълни, че се опитват да се 
противопоставят на тези посегателства и се надява, че когато се направят законодателни промени в 
закона за отпадъците, тези посегателства ще спрат. По думите му е нужно да се спре и изкупуването на 
тези фракции. 
Посегателства има и върху останалите еднокубикови контейнери за отпадъци в града. От началото на 
годината, когато започна тяхното поставяне, има около 80 повредени съда. “Най-често контейнерите и 
капаците им се повреждат в резултат на изхвърляне на незагасена жар или се отварят силно с рязко 
натискане на педала”, обясни още Михов. 

 

Източник: plastic-bg.com 

Заглавие: Такси за лъжици,чинии и чаши от пластмаса 
 

Линк:  http://plastic-bg.com/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BB%D1%8A%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-
%D1%87%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D0%BE%D1%82-
%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0/   

  

Текст: Да се въведат допълнителни такси за трудни за рециклиране опаковки и продукти от пластмаса 
предлага министерството на околната среда. Това обаче ще увеличи крайната цена на стоките 
Допълнителните плащания са част от мерките за намаляване на боклуците и увеличаване на 
рециклирането, заложени в проекта на Национален план за управление на отпадъците. Предстои той да 
бъде приет от правителството. 
В плана се предлага да се плащат специални такси за продукти от пластмаса, които са средно основните 
замърсители на околната среда. За пример се дават пластмасовите вилици, лъжици, чаши и чинии. Сега 
такива такси има за по-тънките найлонови торбичи. Заради въвеждането им от няколко години пликове 
се продават, а не се дават безплатно на клиентите. В резултат на това от екоминистерството отчитат 
намаляване на потреблението им. 
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