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Източник: МОСВ 

Заглавие: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите  
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=122                                                                                                                               

  

Текст: С настоящото предложение за изменение и допълнение на Закона за водите се: 
1. Осигурява въвеждането на принципа „замърсителят плаща” и законовите механизми за 
възстановяване на ресурсните разходи и разходите за околна среда в рамките на възстановяването на 
разходите за водни услуги за възможно най-широк кръг услуги, като елемент от изпълнение на 
предварителните условия за предоставяне на средства от фондовете на Европейския съюз за програмен 
период 2014-2020 г.;                                                                                                                                                                 
2. Отстраняват пропуски в транспонирането на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите, във 
връзка с постъпило допълнително официално уведомително писмо от Европейската комисия по открита 
процедура по нарушение № 2009/2256;                                                                                                                            
3. Отстраняват пропуски в транспонирането на Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението 
на риска от наводнения в българското законодателство и избягване на процедура за нарушение;                    
4. Отменят някои наредби към закона поради осъвременяване на нормативната база с европейското 
законодателство и по-доброто му прилагане;                                                                                                                  
5. Ускорява процеса по определяне на санитарно–охранителни зони около водовземните съоръжения за 
питейно-битово водоснабдяване;                                                                                                                                        
6. Въвеждат разпоредби, свързани с планиране, разработване и изпълнение на Морската стратегия и на 
програмите от мерки към нея с цел опазване и подобряване на състоянието на околната среда в 
морските води. 
Крайна дата за съгласуване: 23.09.2014 г.                                                                                                                   
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: vveselinova@moew.government.bg.       
Пълният текст на проектa на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите можете да видите 
тук.                                                                                                                                                                                            
Мотивите за изменение и допълнение на Закона за водите може да видите тук.                                                      
Срок за коментари                                                                                                                                                             
Начална дата 03.09.2014г.                                                                                                                                                    
Крайна дата - 23.09.2014г. 

 

 

Източник: МОСВ  

Заглавие: Финансовите проверки очертават изключително тежка ситуация за МОСВ  
Въпреки тежката ситуация и кратките срокове, за един месец са верифицирани 75 искания за 
плащания на стойност 89 млн. лв. по ОПОС 

 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2665                                                                                                               

http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=122
mailto:%20vveselinova@moew.government.bg.
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2014/ZID_za_ZV_avgust_2014g..docx
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2014/Avgust/Motivi-avgust.docx
http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2665
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Текст: От извършения анализ на изпълнението на бюджета на МОСВ за периода от 1 януари 2014 г. до 31 
юли 2014 г., спрямо уточнения план се установи, че се очаква недостиг в частта на разходите към края на 
2014 г. в размер на около 4,568 млн. лв.,  като при  невъзможност да бъдат спешно осигурени средствата, 
съществува риск от неизпълнение на основните дейности на министерството. Част от недостига се дължи 
и на спрените средства по ОПОС 2007-2013, които МОСВ е изплатило от бюджета авансово по проекти 
на  програмата. Това стана ясно по време на икономическата пресконференция в Министерски съвет 
днес, на която участие взе и министърът на околната среда и водите Светлана Жекова. 
Към 31 юли 2014 г. изплатените суми на бенефициентите на Програмата са в размер на 2,034 млрд.лв. 
Задлъжнялостта към държавния бюджет е в размер 1,196 млрд. лв., към общините – около 300 млн. лв. 
Съществува риск от загуба за 2014 г. в размер на около 180 млн. лв., както и риск от допълнително 
генериране на задлъжнялост на ОПОС към общините и респективно на общините към изпълнителите. 
„Въпреки тежката ситуация, която посрещнахме, това, което успяхме да постигнем по приоритетната ни 
работа по размразяване на средствата по ОПОС 2007-2013 е, че независимо от краткото време, което 
имахме, към края на месец август са верифицирани 89 млн. лв. или 75 искания за плащания, като искам 
да припомня, че само месец по-рано необработените от УО искания за плащания бяха над 200 за над 300 
млн. лв..“, обяви министър Жекова. 
Тя съобщи още, че конкретните мерки, върху които са концентрирани усилията на експертите от МОСВ, са 
в посока освобождаване на спрените средства в срок до месец октомври 2014 г. и минимизиране на 
риска от загуби. На 5 септември ще бъде подадено искане за лимити в размер на 100 млн. лв. Подготвя се 
Доклад по сертификация и Декларация за допустимите разходи (ДСДДР), който след проверка от страна 
на Одитиращия и Сертифициращия органи, ще бъде изпратен в Европейската комисия. Ползва се външна 
експертна помощ при изготвянето на становища за последващ контрол по законосъобразност на 
обществените поръчки. 
„Имаме отговорната задача да подпомогнем успешното приключване на настоящия програмен период и 
в същото време да ускорим процеса на подготовка на ОПОС 2014-2020. Очаква ни още много работа и тя 
се състои в ускоряване на процесите по верификация на договорите, по поддържане на активна 
комуникация и партньорство с бенефициентите по отделните проекти, анексиране на сроковете по 
договорите с бенефициентите, както и работа със самата Европейска комисия, за да се освободят при 
минимизирани загуби максимум европейски средства. 

 

Източник: МОСВ 

Заглавие: „МОСВ няма да допусне незаконосъобразни методи за добив на нефт и природен газ“  
Това заяви на брифинг пред медиите министър Светлана Жекова 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2666                                                                                                                                        

  

Текст: „Тъй като в медиите витаят различни интерпретации, във връзка с издаденото на 26 август 2014 г. 
Решение за съгласуване, искам изрично да подчертая, че в плана за 2014 г., заявен от фирма „Парк Плейс 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2666
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Енерджи Корп“, за чиято конкретна оценка за значително отрицателно въздействие става въпрос в 
конкретното Решение, никъде не е упоменато намерение за добив на нефт или газ. Договорът, сключен 
през април 2014 г. между Министерство на икономиката и енергетиката и фирмата, е за търсене и 
проучване на нефт и природен газ, въз основа на който е изготвен и работният план на фирмата. Ако на 
някой следващ етап, на базата на проучванията, се установи съществуващо находище на нефт или газ и се 
оцени нуждата от добива му, компанията по закон е задължена да заяви по какъв метод планира да го 
добива. На базата на заявеното от тях, ние ще дадем оценка за въздействие. Уверявам ви, че ако методът 
на добив е незаконосъобразен, ние от МОСВ няма как да се съгласим с него“, категорична беше Жекова.             
Тя обясни пред медиите още, че конкретното Решение се издава на първоначален етап от стартиралата 
процедура, инициирано от фирма „Парк Плейс Енерджи Корп“ и касае единствено работния проект на 
компанията, в който е описано намерението за проучване на нефт и природен газ с границите на „Блок 1-
11 Вранино“. Министърът поясни, че според законовата процедура, в началото на всяка година от 
реализиране на работния проект, компанията е задължена да предоставя подробен годишен план за 
последващите си намерения. Всеки отделен годишен план подлежи на отделна оценка за въздействие от 
експертите на МОСВ. Заявените намерения от фирма „Парк Плейс Енерджи Корп“ за 2014 г. предвиждат 
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. В него не е 
планирано извършването на полеви дейности. Предвид характера на планираните през тази година 
дейности е изготвена и оценка за съвместимост в изпълнение на разпоредбите на законодателството на Р 
България. Този етап от инвестиционното намерение на фирмата – подаване на цялостен проект и на 
проект за 2014 г., не попадат в обхвата на ОВОС или екологична оценка по реда на Закона за опазване на 
околната среда.  
  „Нашата оценка, на базата на която е издадено конкретното решение, оценява  цялостния проект и 
работния проект за първата година, в който ще се извършват конкретни проучвателни дейности и тя касае 
само и единствено въздействието на тези дейности, казвам категорично, че те няма да окажат 
въздействие върху околната среда, в това число населението и природата на Добруджа“, това обясни на 
брифинг пред медиите днес министърът на околната среда и водите Светлана Жекова.  
 Министър Жекова подчерта, че разрешението на МОСВ, дори в рамките на този първоначален етап, е 
постановено при няколко задължителни условия, за които институцията ще съблюдава. В тях изрично е 
упоменато, че всички проекти за нови сондажи, повторното отваряне на сондажи и тестването трябва да 
бъде подложено на процедура по ОВОС и/или оценка за съвместимост с предмета и целите на 
защитените зони. 

 

 

Източник: btvnews.bg 

Заглавие: МОСВ: Няма опасен добив на газ в Добруджа                                                                     
Екоминистърът и противници на проучванията и добива на газ не сближиха позициите си  

 

Линк: http://btvnews.bg/article/bulgaria/mosv-nyama-opasen-dobiv-na-gaz-v-dobrudzha.html                                                                                                                                         

  

Текст: Сблъсъкът на тезите между МОСВ и екологични организации по въпроса с проучването залежите 
на нефт и газ в Добруджа продължиха в студиото на bTV в четвъртък. 

http://btvnews.bg/article/bulgaria/mosv-nyama-opasen-dobiv-na-gaz-v-dobrudzha.html
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Служебният министър Светлана Жекова отрича твърденията на неправителствените организации и на 
партия „Зелените”, че е разрешила добива на природен газ в Добруджа по опасната технология въглищна 
газификация. Опонентите й от своя страна твърдят, че държавните органи са некомпетентни.                        
Спорът между двете страни е по повод издаденото от екоминистерството разрешително на 
американската компания "Парк Плейс Енерджи Корп" за търсене на нефт и природен газ в блок "1-11 
Вранино“.                                                                                                                                                                               
Жекова твърди, че ведомството е одобрило само работен план за проучвателни дейности, а не за добив. 
Освен това в документа въобще не се споменавала технологията за евентуално бъдещо експолатиране на 
находище.                                                                                                                                                                          
„Решението е за търсене на нефт и природен газ. Не става въпрос за шистов газ, нито пък за въглищен газ. 
Не става въпрос за използване на определена технология”, заяви Жекова.                                                                   
Според Мариана Христова, от инициатива за забрана на фракинга, обаче в Добруджа са правени над 400 
за залежи от природен газ и ако е имало такъв той сее изпарил. Тя е уверена, че се прави проучване за 
неконвенционални залежи, които не могат се търсят с конвенционални методи. 
Тезите на двете спорещи страни вижте във видеото. 
 

 

Източник: novanews.bg   

Заглавие: "Капачки в действие" събра трети тон капачки за рециклиране 
Пунктовете, където всеки може да носи пластмасовите капачки, има в над 40 градове и села 

 

Линк:  
http://novanews.bg/news/view/2014/09/03/85118/%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BA%D
0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-
%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8-
%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-/                                                                                                                                 

  

Текст: По-малко от два месеца изминаха, откакто фондация "Идея в действие” съобщи, че е събран 
вторият тон за каузата на зелената благотворителна кампания "Капачки в действие". Сега фондацията 
обяви, че третият тон е вече постигнат. 
Кампанията, която има за цел да събуди желание у всеки българин да обърне нужното внимание на 
околната среда и на децата в институциите, привлича постоянно за каузата си детски градини, училища, 
университети, младежки организации, институции, клубове, фирми, читалища и заведения за обществено 
хранене от цялата страна.  
Пунктовете, където всеки може да носи пластмасовите капачки, има в над 40 градове и села в 
България. 
Кампанията "Капачки в действие” стартира в началото на месец септември миналата година иза една 
година тя успя да постигне 3 събрани тона пластмасови капачки, предадени за рециклиране и 3 закупени 
електроуреда, дарени на 3 дома за деца в България.  
Зелената благотворителна кампания е кауза без краен срок и се установява като постоянна. Сега 
погледите и усилията на събирачите от цялата страна са насочени към следващия четвърти тон, за да 
стане възможно скоро четвърти дом за деца да се сдобие с нов електрически уред.   

http://novanews.bg/news/view/2014/09/03/85118/%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-/
http://novanews.bg/news/view/2014/09/03/85118/%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-/
http://novanews.bg/news/view/2014/09/03/85118/%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-/
http://novanews.bg/news/view/2014/09/03/85118/%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-/
http://novanews.bg/news/view/2014/09/03/85118/%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-/
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Източник: repatraka.net 

Заглавие: Последователност в процеса рециклиране 

 

Линк:  http://repatraka.net/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE/97-
%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0
%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5                                                                                                                                     

  

Текст: По време на предварителното екологично обезвреждане и частично или цялостно третиране на 
автомобилните части се отделят всички взривни горива, течности, пластмаси, стъкла и други неметални 
материали.                                                                                                                                                                           
Сваля се стъклата, гумите, акумулатора и се неутрализират и обезвреждат опасните части – взривни 
вещества, въздушни възглавници и т.н.. Горива, масла и останалите течности на автомобила, каквито са 
антифриз, спирачна течност и охладителната течност на климатик се отделят.                                              
Идва ред на раздробяване, разглобяване и рециклиране. В работата около раз комплектовката се 
извършва оглед на всички части, с цел да се установи дали могат да се използват повторно, като втора 
употреба части. Ако състоянието им позволява се свалят и материали, които могат да бъдат рециклирани.   
Съхраняването на отделените автомобилни части е от голямо значение за околната среда. Те биват 
заделяни в специални контейнери и отвеждани на специализирани места (фирми), където се рециклират 
и унищожават.                                                                                                                                                                             
В подготовка на каросерията на старата кола се извършва разпорциране и рязане. Предварително 
обработената каросерия минава през шредер машината, която разфасова на парчета, рециклира и 
възстановява.                                                                                                                                                                                   
След приключване на процеса по разглобяване на шредер машината материалите биват обработвани с 
технологии като вихров ток, магнит и флотация до момента за извличане на фракции и преобразяването 
им в ценна вторична суровина.                                                                                                                                 
Различните фракции на и последващите преработки могат да се използват и като заместват въглища, за 
суровина в циментово производство. Целият този процес намалява до голяма степен използването на 
природни ресурси, а вторична употреба на автомобили с до 85% намалява количествата изхвърлени на 
сметищата. 

 

Източник: stroitelstvoimoti.com 

Заглавие: Никнат нелегални пунктове за скрап, суровината не достига 

 

Линк: http://stroitelstvoimoti.com/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%82-
%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-
%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-
%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D1%81%D1%83/                                                                                                                                      

http://repatraka.net/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE/97-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://repatraka.net/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE/97-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://repatraka.net/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE/97-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://repatraka.net/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE/97-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://repatraka.net/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE/97-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://stroitelstvoimoti.com/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D1%81%D1%83/
http://stroitelstvoimoti.com/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D1%81%D1%83/
http://stroitelstvoimoti.com/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D1%81%D1%83/
http://stroitelstvoimoti.com/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D1%81%D1%83/
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Текст: Месец и половина след влизането в сила на промените в Закона за управление на отпадъците, 
според които физически лица не могат да продават метален скрап на пунктове, а само на общински 
площадки, реалният бизнес търпи големи загуби, сигнализират от Асоциацията на рециклиращата 
индустрия. По тази причина някои фирми са започнали вече да съкращават персонал. Очакванията са, че 
в резултат на законовите ограничения металният скрап ще намалее драстично, с което водещи 
предприятия – като „Стомана индъстри“ и „Аурубис“ например – остават без суровина. Същевременно 
новите правила пък отварят вратичка за сивия сектор, твърдят запознати. В страната започват вече да се 
роят нелегални фирми за скрап. Роми разкриват пунктове в домовете си и засега изкупуват само цветни 
метали, защото не са толкова обемисти. Служебният кабинет към момента не е предприел стъпка в 
посока удължаване на срока за изграждане на общинските площадки за изкупуване на скрап, което да 
даде възможност физически лица да продължат с изкупуването на метали, каквото беше желанието на 
кабинета „Орешарски“, преди да сдаде властта. „Оставаме в стачна готовност. Засега обаче няма да 
протестираме, ще изчакаме какво ще се случи и след изборите ще видим как ще реагираме“ – е 
позицията на членуващите в Асоциацията на рециклиращата индустрия. 

 

Източник: velikotarnovo.topnovini.bg 

Заглавие: Ликвидират депата за битови отпадъци в Дебелец и Килифарево 

Линк: http://velikotarnovo.topnovini.bg/node/537376                                                                                                                                       

  

Текст: 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, съобщават от кметската администрация.                                                                                                                    
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 98000 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. 

 

http://velikotarnovo.topnovini.bg/node/537376
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Източник: lifestyle.framar.bg 

Заглавие: Находчива социална реклама използва боклуци за послания срещу хората, замърсяващи 
околната среда 
 

Линк: 
http://lifestyle.framar.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0-
%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0-
%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0-
%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-
%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8-
%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0                                                                                                                                        

  

Текст: След като ви представихме обширна селекция с "39 от най-въздействащите реклами със социално 
послание, предизвикващи шок и състрадание", провокирайки интереса, а, надяваме се, и желанието ви 
за промяна, продължаваме темата с една актуална кампания, чиято аудитория са жителите и гостите на 
канадския град Торонто. Нейният слоган гласи "боклукът, който оставяш след себе си, разкрива много 
за теб", а причината да потърсим начин да я популяризираме е, че у нас проблемът със замърсяването 
на околната среда не просто съществува – той е гигантски по своите размери и това на последно място се 
дължи на сагата със сметищата и недостига на заводи за компостиране на отпадъците. 
Кампанията в Канада е реализирана и финансирана от организацията Livegreen (Живей зелено) и 
представлява игра на думи чрез съчетаване на части от имената на продукти, чиито опаковки 
потребители често захвърлят на земята, което не просто загрозява пейзажа, а интоксикира природата за 
десетки и дори стотици години напред (според времето, необходимо за пълното разграждане на 
съответни материал – за алуминия на кеновете то е между 80 и 200 години, за пластмасата – между 100 и 
1000, за гумата – минимум 50 години, а за хигиенните материали за еднократна употреба като бебешките 
пелени – 500 години!). 
Под всяка визия можете да видите превода на думите, получени по този начин – не особено ласкателни 
квалификации за хората, които имат навика да зарязват опаковките от продуктите, които консумират, 
навсякъде другаде, но не и на местата, предназначени за тази цел. Истината понякога боли повече, 
отколкото усилието да стигнеш до кошчето за отпадъци и даизхвърлиш боклуците си в него, нали? 
 

 
 

Източник: borbabg.com 

Заглавие: Над 300 фирми от В. Търново пестят с индивидуално сметосъбиране 
 

Линк: http://www.borbabg.com/?action=news&news=37064          

                                                                                                                                

http://lifestyle.framar.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%25D
http://lifestyle.framar.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%25D
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http://lifestyle.framar.bg/39-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D1%88%D0%BE%D0%BA-%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://lifestyle.framar.bg/39-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D1%88%D0%BE%D0%BA-%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.borbabg.com/?action=news&news=37064
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Текст: Фирма „Титан” започна пълна подмяна на съдовете за боклук 
ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЕЧЕ СЪДОВЕТЕ ЗА СМЕТ СЕ ЗАКЛЮЧВАТ, А ПРИЧИНАТА Е ИНДИВИДУАЛНОТО 
СМЕТОСЪБИРАНЕ, към което юридическите лица прибягват, за да намалят разходите си по такса смет. По 
регламент всяко дружество може да посочи примерно количество отпадъци, които изхвърля ежемесечно, 
и на тази база им се предоставя отделен съд, който се обслужва два пъти седмично, уточни главният 
еколог на общината Зорница Миладинова. „Ние не заключваме контейнерите, това правят самите фирми, 
за да не им ги пълнят”, обясни тя. 
Един от последните случаи „Борба” засече на ул. „Ниш”. На отворите на контейнера под бившия 
супермаркет са поставени катинари и единствено служители на фирмата, за която съдът е поставен 
индивидуално, отключват и ползват.  
НАД 300 ФИРМИ ОТ ОБЩИНАТА ВЕЧЕ ИЗПОЛЗВАТ ИНДИВИДУАЛНО СМЕТОСЪБИРАНЕ. С НАЙ-ГОЛЯМА 
ОТБИВКА за такса смет е „Битова електроника”, сочи справката на отдел „Местни данъци и такси”. По 
новите разчети от 128 хил. лв. задължението на фирмата е сведено до 64 хил. С 11 хил. лв. по-малко ще 
плаща „Момина крепост”, а с 14 хил. - Професионалната гимназия по архитектура, която също се 
възползва от отстъпката, заедно с няколко други местни училища. 
От кметството са подготвили още облекчения в условията за определяне на такса смет. Едно от тях засяга 
търговските имоти, които вече се отличават от офис сградите. Облекчения са подготвени и за 
обществените паркинги, хотелите и здравните заведения. 
Велико Търново вече има нови контейнери за боклук за 750 000 лв. Смяната на старите съдове по улиците 
върви поетапно, информираха от фирма „Титан”, която получи удължение на договора си за 
сметосъбиране и сметоизвозване.  
Ангажиментът по концесията бе и осигуряването на нови контейнери и кофи. Новите контейнери са 4200, 
като от тях 3000 ще могат да се поръчват директно от гражданите. Кофите са малки, от метал и пластмаса, 
във формата на цилиндър. Събират по 110 и 240 литра отпадъци. Жителите на В. Търново трябва да се 
обадят и да кажат на коя улица искат да им бъде подменен варелът. Те трябва да подпишат и протокол, 
за да се избегнат кражби.  
По улиците се слагат и 600 нови пластмасови варела с педал, както и 400 контейнера от познатия модел 
„бобър”. Този месец ще тръгнат и обещаните 5 нови камиона за извозване на сметта. 


