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Източник: МОСВ  

Заглавие: "МОСВ няма да допусне незаконосъобразни методи за добив на нефт и природен газ", заяви в 
предаването „Неделя 150“ днес министърът на околната среда и водите Светлана Жекова  
"Всеки, който протестира или иска отмяната на Решението на МОСВ, означава, че протестира и 
иска отмяна на рестриктивните условия, които се налагат с него върху договора и върху 
изпълнението на работния план на фирмата", категорична е тя. 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2676                                                                                                                   

  

Текст: "МОСВ няма да допусне незаконосъобразни методи за добив на нефт и природен газ". Това заяви 
в предаването „Неделя 150“ министърът на околната среда и водите Светлана Жекова и добави: "Това е 
установено от законодателството и това е установено с въпросното решение от 26 август. 
Решението  слага рамките и условията за незаконосъобразно изпълнение на договора, сключен през 
април 2014-а. Решението ограничава възможностите за злоупотреби. То поставя изричните условия, 
всеки следващ етап на изпълнение на работния план да бъде подлаган на оценка на въздействие върху 
околната среда и на оценка за съвместимост. Добри или лоши, оценката за въздействие върху околната 
среда и оценката за съвместимост, съгласно нашето законодателство, са единствените инструменти, с 
които разполагаме, за да може да бъдат ограничени незаконосъобразни действия по такива договори. 
/…/ Конкретното решение, което е част от дълга процедура за изпълнение на работния план на 
въпросната фирма, засяга плана от 2014-а, който не включва никакъв добив, никъде не се споменава за 
въглищен или за шистов газ. На следващ етап, когато фирмата ще бъде задължена да представи работен 
план за 2015-а – 2016-а, с конкретни действия, с конкретна технология, с намерения за сондажи или за 
последващи действия, тя ще е длъжна да представи информация за технологията, която ще използва, и 
това ще бъде подложено на оценка на въздействие върху околната среда и на оценка за съвместимост. 
Именно това регламентира решението. Всеки, който протестира или иска отмяната му, означава, че 
протестира и иска отмяна на рестриктивните условия, които се налагат върху този договор и върху 
изпълнението на работния план", категорична е Жекова.                                                                                    
Договорът е за търсене и проучване на природен газ и нефт, подчерта Жекова и добави: "Ако става 
въпрос за добив на нефт и газ с конвенционални методи. Ако са неконвенционални, тогава МОСВ няма да 
ги разреши на следващ етап."                                                                                                                                                    
МОСВ работи по подобряване на системите за управление и контрол като цяло, каза още министърът.      
МОСВ подкрепя идеята за единен орган за наблюдение на язовирите, което трябва да стане със 
законодателни промени. Жекова каза, че министерството планира изграждане на национална система за 
управление на водите в реално време. 

Цялото интервю можете да чуете тук. 

 

Източник: scrap-bg.com 

Заглавие: Венецуела забрани износа на черни и цветни метали 
 

Линк: http://scrap-bg.com/tag/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8/                                                                                                                                           

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2676
http://bnr.bg/post/100457377/svetlana-jekova-mosv-nama-da-dopusne-nezakonosaobrazni-metodi-za-dobiv-na-neft-i-priroden-gaz
http://scrap-bg.com/10687/
http://scrap-bg.com/tag/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8/
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Текст: Каракас : венецуелското правителство наложи забрана за износ на алуминий, желязо, стомана, 
картон и хартия в опит да се гарантира вътрешната стабилност на доставките.  
Другите продукти включващи се в забраната за износ, са дадени по-долу :  
хранителни продукти: масло ( царевица, соя, слънчоглед, палмово), храна за животни, ориз, боб, риба тон 
и сардини, захар, кафе, месо, едър рогат добитък, брашно (царевица, соя, пшеница, слънчоглед), мляко, 
бяло и жълто царевица, масло и маргарин , тестени изделия, кокоши яйца, майонеза и кетчуп, сол, 
картофи и домати, лична хигиена:  пелени за еднократна употреба, тоалетна хартия, дамски превръзки, 
шампоан, баня сапун, паста за зъби, пране бар сапун, миещи, почистващи препарати, бръсначи, и . боя за 
коса ; здраве:. Лекарствата, хирургически материали, медицински подмяна, стоматологични 
консумативи, суровини, и други консумативи образованието и жилищното настаняване: учебници, 
униформи и училищни пособия, цимент, стоманени пръти, и блокове. 
 

 

 

Източник: kozloduy-bg.info 

Заглавие: Генерираме все повече отпадъци 
 

Линк: http://kozloduy-bg.info/?p=news&aid=12972                                                                                                                                 

  

Текст: Генерираме все повече отпадъци, сочат официални данни на администрацията, включени в 
проекта на Програма за опазване на околната среда на Община Козлодуй 2015-2020 г. 
През 2012 г. обемът на общия поток генерирани боклуци от цялата община е 6 704,980 т., а за 2013 г. 6 
874,560, което показва нарастване на количеството отпадъци. Най – много отпадъци са депонирани през 
летните месеци, а през зимата количествата им намаляват чувствително. Приблизително две трети от 
отпадъците, генерирани в домовете и търговските обекти, се състоят от органични или биоразградими 
компоненти, които се разграждат по естествен път - хартия, картон, хранителни отпадъци и зелени 
отпадъци от паркове и градини. 

 

 

Източник: newsbg.eu 

Заглавие: ЕС наказва Гърция заради сметищата 
 

Линк: http://newsbg.eu/%D0%B5%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0-
%D0%B3%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-
%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0/   

http://kozloduy-bg.info/?p=news&aid=12972
http://newsbg.eu/%D0%B5%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0/
http://newsbg.eu/%D0%B5%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0/
http://newsbg.eu/%D0%B5%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0/
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Текст: Съдът на Европейските общности призова за налагането на твърди глоби към Гърция след 
многократно неспазване на европейските регламенти за управление на отпадъците. Cъдът поиска Гърция 
да плаща фиксирана глоба в размер на 22 милиона евро и 54 450 евро за всеки ден, за това, че не успява 
да затвори оставащите 60-70 незаконни депа за отпадъци, които продължават да работят в страната. 
 
 

 

Източник: segabg.com 

Заглавие: Заводът за боклук в София трябва да бъде построен за 15 месеца 

Линк:  http://www.segabg.com/article.php?id=670570                                                                                                                                  

  

Текст: Договорът за завода за боклук в София трябва да бъде подписан до ноември, а той да бъде 
завършен до 15 месеца. Това съобщи кметът на София Йорданка Фандъкова по "Дарик". 
„Аз очаквам пролетта да започне самото строителство и започне ли нещо да се строи и има ли строг 
контрол върху него, нещата се получават. Контролът е много сериозен, това е немска фирма, която 
спечели конкурса за надзор - те вече работиха на депото на Яна, на инсталациите на Хан Богров и 
доказаха, че не правят компромиси с качеството", добави Фандъкова. 
Тя обясни, че целият отпадък на София ще се обработва в завода. „Сметището на гара Яна е част от 
цялостния проект за интегрираната система, тъй като една малка част от тези инсталации ще остава на 
депото. Всеки може да отиде и да види депото - изключително модерно съоръжение с пречиствателна 
станция, която ще пречиства всички отпадни води, както от депото на Яна, така и от бъдещия завод, който 
ще бъде изграден там", допълни столичният кмет. 
 

 

Източник: courtnewsbg.info 

Заглавие: Роми живеят на сметището в пазарджишко село  

Линк:  http://courtnewsbg.info/smart/index.php/obshtestvo/6509-romi-zhiveyat-na-smetishteto-v-
pazardzhishko-selo  

  

http://www.segabg.com/article.php?id=670570
http://courtnewsbg.info/smart/index.php/obshtestvo/6509-romi-zhiveyat-na-smetishteto-v-pazardzhishko-selo
http://courtnewsbg.info/smart/index.php/obshtestvo/6509-romi-zhiveyat-na-smetishteto-v-pazardzhishko-selo
http://courtnewsbg.info/smart/index.php/obshtestvo/6509-romi-zhiveyat-na-smetishteto-v-pazardzhishko-selo
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Текст: В сметище в пазарджишкото село Капитан Димитриево живеят роми. Те имат собствените правила 
и закони и с нетърпение очакват всеки сметовоз, за да вземат скъпоценните за тях метали, с които си 
изкарват прехраната. Това стана ясно от репортаж на Нова телевизия. 
Някои от хората са прекарали на сметището целия си живот. Част от тях не пращат децата си на училище, 
защото нямат пари. 
На въпрос какво ядат децата, родителите отговарят просто банички. Друг обяснява, че понякога 
семействата могат да си позволят и месо, но само ако то е пържено. 
Не пожелал да се представи баща разказва, че е изпратил децата си на училище за последен път преди 7-
8 години. Според него не е вярно, че ромите не искат да ходят на училище. Спомня си носталгия "онова 
време", отпреди 25 години. 
Кметът на селото Иван Златинов коментира, че вероятно на сметището никога не са стъпвали социални 
работници. Той обяснява, че вероятно 60% от селото живее тук. 

 


