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Източник: МОСВ 

Заглавие: Заместник-министър Владимир Дончев ще вземе участие в представянето на акцентите от 
втората година на кампанията за градска мобилност „Do the right mix – Придвижвай се разумно!“  
Пресконференцията ще се проведе на 2 октомври 2014 г. 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2711            

  

Текст: Заместник-министър Владимир Дончев ще вземе участие в официалното представяне на 
акцентите от втората година на информационната кампания за градска мобилност „Do the right mix – 
Придвижвай се разумно!“.  
  
Пресконференцията ще се проведе на 2 октомври 2014 г., четвъртък от 10:30 часа, в сградата на МОСВ на 
ул. „У. Гладстон“ 67, зала Партер. 
  
Покана за събитието 
  
Подробна информация за кампанията може да видите тук 
 
 
 
 

Източник: standartnews.com 

Заглавие: Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г." финасира модерно съоръжение за 
третиране на битовите отпадъци в регион Габрово  
 
Линк: http://www.standartnews.com/biznes-
green/operativna_programa_okolna_sreda_20072013_g_finasira_moderno_saorazhenie_za_tretirane_na_bit
ovite_otpadatsi_v_region_gabrovo-255403.html         

   

  

Текст: В землището на габровското село Гръблевци се строи ново и модерно съоръжение за третиране 
на битовите отпадъци. Изграждането на регионална система за управление на отпадъците в регион 
Габрово се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г." 
Новостроящото се съоръжение, което ще замести старото сметище, включва нова клетка за депониране, 
площадка за компостиране и площадка за сепариране, административни сгради, кантарна платформа, 
система за изгаряне на депойния газ, високотехнологична пречиствателна станция, експлоатационни и 
контролни пътища. Благодарение на полагането на долен изолационен екран и изграждане на дренажна 
система ще се ограничи замърсяването на почвите и подпочвените води от инфилтрати. С практикуване 
на ежедневно запръстяване на депото ще се намалят емисиите на лоши миризми и био-аерозоли в 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2711
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Kampanii/Pravilniyat_mix/DTRM_Pressconference_E-Invitation.jpg
http://www.moew.government.bg/?show=campaigns&cid=49
http://www.standartnews.com/biznes-green/operativna_programa_okolna_sreda_20072013_g_finasira_moderno_saorazhenie_za_tretirane_na_bitovite_otpadatsi_v_region_gabrovo-255403.html
http://www.standartnews.com/biznes-green/operativna_programa_okolna_sreda_20072013_g_finasira_moderno_saorazhenie_za_tretirane_na_bitovite_otpadatsi_v_region_gabrovo-255403.html
http://www.standartnews.com/biznes-green/operativna_programa_okolna_sreda_20072013_g_finasira_moderno_saorazhenie_za_tretirane_na_bitovite_otpadatsi_v_region_gabrovo-255403.html
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атмосферата. Ограничаването на емисиите на сметищен газ се осъществява благодарение на 
изграждането на газоотвеждаща система и инсталация за изгаряне на факел. 
Повечето от подобектите са завършени, като предстои финалното покриване с изолационни екрани на 
новата клетка за депониране, монтирането на пречиствателната станция, рекултивиране на старата 
клетка и допълнителни довържителни работи. 
Реализирането на проекта води и до внедряването на напълно нова и много по-удобна за експлоатация 
от жителите система за разделно събиране на отпадъците, състояща се в само два контейнера. Този 
начин на разделяне на битовия отпадък се реализира за първи път в България, именно в двата града – 
Габрово и Трявна. За селата в двете общини и крайните квартали е предвидено преминаване към 
домашно компостиране, при което за сметосъбиране и сметоизвозване е предвиден само един един съд, 
в който ще се изхвърлят отпадъците, годни за рециклиране. Основното предимство на двукомпонентното 
разделно събиране на отпадъците е, че то е лесно за възприемане от населението, защото пести време и 
усилия на хората за сортиране на отпадъците, като същевремено не изисква голяма площ в техните 
жилища. Очаква се с двукомпонентния модел да се намалят общинските разходи за обслужване на 
съдовете и траспортиране на отпадъците, събрани в тях. 
Към момента, със средства по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г." , се изграждат 19 депа 
за твърди битови отпадъци /с общ капацитет от над 16 млн. т. отпадъци/, 11 сепариращи и 19 
компостиращи инсталации. 
 
 
 

Източник: focus-news.net 

Заглавие: Въведоха система за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки на 
територията на община Свищов 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/09/29/1971533/vavedoha-sistema-za-razdelno-sabirane-i-
opolzotvoryavane-na-otpadatsi-ot-opakovki-na-teritoriyata-na-obshtina-svishtov.html             

  

Текст: Свищов. Въведоха система за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки на 
територията на община Свищов, съобщиха от пресцентъра на общината. Системата се състои от два типа 
контейнери: жълти за събиране на опаковки от хартия, пластмаса и метал и зелени - за стъклени 
опаковки. Моделът за разделно събиране включва добавяне само на два контейнера към наличните за 
битови отпадъци. Това улеснява гражданите при разделянето на отпадъците, както и не затруднява 
излишно придвижването на автомобилите и пешеходците по улиците. Контейнерите се обслужват с 
различна техника, поради това е изключено събраните разделно отпадъци да се смесват. Жълтите 
контейнери се обслужват с камион с вариопреса, а зелените – с камион с кран. 
На територията на община Свищов са разположени общо 189 бр. жълти контейнери, 99 бр. зелени 
контейнери и 51 еднофамилни жълти кофи за разделно събиране. 
След събирането и транспортирането на отпадъците материалите се сортират на специализирана 
сепарираща инсталация и се предават за рециклиране. Очаква се значително повишаване на 
количествата отпадъци, които ще се рециклират. 
От Общината призоват гражданите да използват контейнерите за разделно събиране по предназначение. 
За подаване на сигнали, мнения и въпроси те могат да сигнализират на телефони 02/ 434 16 68 и 0884 00 
30 30. Досега организацията има изградени системи за разделно събиране на отпадъците в над 40 
общини в цялата страна - Пазарджик, Велинград, Търговище, Ямбол, Габрово, Сливен и др. 

http://www.focus-news.net/news/2014/09/29/1971533/vavedoha-sistema-za-razdelno-sabirane-i-opolzotvoryavane-na-otpadatsi-ot-opakovki-na-teritoriyata-na-obshtina-svishtov.html
http://www.focus-news.net/news/2014/09/29/1971533/vavedoha-sistema-za-razdelno-sabirane-i-opolzotvoryavane-na-otpadatsi-ot-opakovki-na-teritoriyata-na-obshtina-svishtov.html
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Източник: scrap-bg.com 

Заглавие: Цената на скрапа в Турция 
 

Линк: http://scrap-bg.com/tag/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-
%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/               

  

Текст: Средните цени  на скрапа (CFR Искендерун Port, Турция) са  паданли  с $ 7 на тон  от седмица по-
рано до $ 366 за тон , според последните данни, оповестени от индекса на The Steel. 
Според TSI, цената остава на пръв поглед в свободно падане,  при значително по-ниски нива на 
търгуваните обеми в сравнение с миналата седмица. 
В навечерието на конференцията IREPAS през следващата седмица, много заводи и доставчици 
традиционно извършват търговски преговори по време на събитието и се очаква резултатите от сделките 
да бъдат оповестени през  следващата седмица. До тогава ще се търгува много малко, както е и сигурно, 
че цената ще остане в ниските ценови нива на 362-366 $/тон. 
 
 
 

Източник: infostock.bg 

Заглавие: Металите и петрола поевтиняват, царевицата и пшеницата поскъпват 

 

Линк: http://www.infostock.bg/infostock/control/worldmarkets/news/59042-metalite-i-petrola-

poevtinyavat-tsarevitsata-i-pshenitsata-poskapvat               

  

Текст: Никелът с доставка след три месеца поевтиня до $ 16 550 за метричен тон на Лондонската борса за 
метали. Алуминият, медта и оловото също поевтиняват, пише Вloomberg. 
Петролът WTI с доставка през ноември поевтиня с 72 цента до $ 92.82 за барел в електронната търговия 
на New York Mercantile Exchange. Цента се повиши с $ 1.01 до $ 93.54 на 26 септември, което е най-
високата стойност от 17 септември насам.  
Петролът Brent с доставка през ноември поевтиня с 0.5%, до $ 96.50 за барел на лондонската борса ICE 
Futures Europe. Европейският суров петрол се търгува с премия от $ 3.65 спрямо WTI.  
Соята с доставка през ноември поевтиня с 0.5 на сто до $ 9.055 за бушел на борсата в Чикаго, което е най-
ниското ценово ниво от юли 2010 г. насам. 
Царевицата с доставка през декември поскъпна с 0.5 на сто до $ 3.245 за бушел. Пшеницата с доставка 
през декември поскъпна с 0.6 на сто до $ 4.77 за бушел. Цената на културата падна до $ 4.6625 на 25 
септември, което е най-ниското ниво от юни 2010 г. насам. 
 
 

http://scrap-bg.com/10119/
http://scrap-bg.com/tag/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
http://scrap-bg.com/tag/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
http://www.infostock.bg/infostock/control/worldmarkets/news/59042-metalite-i-petrola-poevtinyavat-tsarevitsata-i-pshenitsata-poskapvat
http://www.infostock.bg/infostock/control/worldmarkets/news/59042-metalite-i-petrola-poevtinyavat-tsarevitsata-i-pshenitsata-poskapvat
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Източник: bnr.bg 

Заглавие: Ще плащаме ли такса смет според количеството отпадъци 

Линк: http://bnr.bg/vidin/post/100465652/shte-plashtame-li-taksa-smet-spored-kolichestvoto-otpadaci                

  

Текст: Предложение на Министерството на финансите за справедливо плащане на такса смет обсъди 
Националният съвет за тристранно сътрудничество това лято. Идеята получи подкрепа, като предвижда 
три основи, които могат да се ползват за определяне на таксата. Първата е индивидуално измерване на 
битовите отпадъци в имота, втората - количеството отпадъци съобразно броя и вместимостта на 
необходимите съдове и третата основа е определяне на таксата спрямо броя на ползвателите на услугата 
в имота. Таксата за отпадъци в момента се определя според данъчната оценка на недвижимия имот. 
Срещу новата методика се обявиха общините. Според тях това ще доведе до драстично поскъпване на 
такса смет за населението за сметка на едрия бизнес. Заради забавеното одобряване на методиката и 
законопроекта общините също така няма да имат време да я въведат. Ако предложението получи 
одобрение, то новите правила трябва да започнат да се прилагат от следващата година.  
 
Видинчани са скептични по отношение на идеята, показва анкета на Радио ВИДИН: 
 
"Не сме запознати, но не знам кой ще определя тези количества и как ще ги определят ... Да не стане 
както с всяко друго нещо за сметка единствено на монополите ... При нас специално няма никакъв ред и 
мисля, че и тази идея няма да се осъществи." 
 
Кметът на Община Белоградчик Борис Николов подкрепя идеята. С него разговаря Иванка Петрова.  
 
"Идеята е превъзходна, но проблемът на нас българите ни е в самата реализация. Подкрепям тази идея и 
мисля, че това е справедливо за данъкоплатците. Ако държавата инвестира справедливо и коректно в 
този механизъм, аз го приветствам"- каза Борис Николов. 
 
В Мездра Петко Котларски разговаря с жители на железничарския град за новата идея и методи на 
плащане на таксата. Мненията на мездренчани са разнопосочни по темата, показа анкетата. 
Във Враца пък още не е ясно как ще се определя новата такса смет. Сътрудникът ни Жоро 
Александров зададе този въпрос на Марияна Тонашка, директор на дирекция "Местни данъци и такси" в 
Община Враца. 
 
"Новата идея за промяна е свързана с това да се търси връзка между използваната основа, респективно 
начислената такса и реално генерираното количество отпадък от лицата, било то граждани или фирми" - 
каза за радио Видин Марияна Тонашка. 
 
Един от вариантите да бъде определена новата такса смет е да се направи публично обсъждане на 
предложението, смятат пък в Община Лом. Там Владимир Недев разговаря с Валентин Вергилов- 
управител на Общинско предприятие "Чистота".  
 
 
 
 

http://bnr.bg/vidin/post/100465652/shte-plashtame-li-taksa-smet-spored-kolichestvoto-otpadaci
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Източник: bnr.bg 

Заглавие: Събират допълнително опасни отпадъци от домакинствата 

Линк: http://bnr.bg/sofia/post/100465888/sabirat-dopalnitelno-opasni-otpadaci-ot-domakinstvata                

  

Текст: Допълнителна есенна кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще има от 1 до 
3 октомври в столицата, съобщават от фирмата, организатор на инициативата съвместно със Столичната 
община. 
Включени са столичните райони "Люлин", "Изгрев", "Студентски" и "Младост". Мобилният пункт ще бъде 
с работно време от 8.30 до 14.30 часа. 
На 1 октомври ще работи мобилен пункт в "Люлин" на бул. "Захари Стоянов" 15, на 2 октомври - в 
"Изгрев" и "Студентски", на 3 октомври - в ж.к. Младост 1, набул."Андрей Сахаров", до бл. 43. 
Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата е плод на съвместните усилия на 
Столичната община и частната фирма и успешно се прилага на територията на общината за трета поредна 
година. 
 
 
 
 

Източник: lovechtoday.eu 

Заглавие: Утре стават ясни предложените цени по обществената поръчка за „Сметосъбиране и 
сметоизвозване на твърди битови отпадъци от град Ловеч“ 
 

Линк: http://lovechtoday.eu/%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE/                  

  

Текст: След дълго очакване, утре ще станат ясни предложените цени по обявената от Община Ловеч 
обществена поръчка „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от град Ловеч“ . 
В прибързано обявената поръчка, без съгласието на Общински съвет Ловеч и без обсъждане на 
направеното от Данчо Заверджиев предложение за икономически по-изгоден вариант, участват 2 фирми 
– консорциум „Екосервиз – Ловеч“ от град София и „Кершнер сервиз“ ДЗЗД, също от София. 
Ето и самото официално съобщение на Община Ловеч: 
„На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществени поръчки и във връзка са Решение № 098/12.08.2014 г. 
на Кмета на Община Ловеч, ще се проведе открито заседание на 30.09.2014 г. от 09:00 часа в стая 315 в 
Общинска администрация Ловеч. Ще бъде отворен Плик № 3 – „Предлагана цена“ на допуснатите 

http://bnr.bg/sofia/post/100465888/sabirat-dopalnitelno-opasni-otpadaci-ot-domakinstvata
http://lovechtoday.eu/%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE/
http://lovechtoday.eu/%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE/
http://lovechtoday.eu/%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE/
http://lovechtoday.eu/%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE/
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участници в открита процедура с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци 
от град Ловеч“. 
 
 

 

Източник: velikotarnovo.utre.bg 

Заглавие: За политически уволнения и назначения в РИОСВ Велико Търново сигнализират бивши 
служители на инспекцията 
Уволнените екпсерти с писмо до МОСВ в което съобщават за нередности и корупция 

 

Линк: http://www.velikotarnovo.utre.bg/2014/09/29/262874-
za_politicheski_uvolnenia_i_naznachenia_v_riosv_veliko_turnovo_signalizirat_bivshi_sluzhiteli_na_inspektsi
ata                   

  

Текст: Уволнени експерти от РИОСВ Велико Търново изпратали писмо до МОСВ, МС и служебния 
премиер проф. Георги Близнашки, в което настояват за незабавна проверка на екоинспекцията. Това 
заяви днес на пресконференция Моника Георгиева от името на съставителите на писмото. Според 
бившите служители след отстраняването на Елена Григорова от длъжността директор – РИОСВ не 
изпълнява функциите си.  В писмото си експертите са категорични, че в екоинспекцията вече 1 година е на 
дневен ред неефективен управленчески подход, довел до поредица от несправедливи решения. Бившите 
служилите са убедени, че в РИОСВ уволненията и назначенията последните месеци са изцяло на 
политическа основа. 
На 1 април били съкратени петимата специалисти, а парите от бюджета фонд работна заплата били 
преориентирани към трудовите възнаграждания на директора Елин Андреев и зам.директора Гинка 
Савчева, твърдят в писмото еколозите. 
В сигнала си до МОСВ експертите акцентират върху намаления брой наказателни постановления и 
размера на сакнциите, издадени от РИОСВ в период 1 август до днес. Еколозите смятат, че има съмнения 
за корупция и намесата на по-висшестоящ орган е наложителна. Има заведени 6 дела в Администравния 
съд, част от тях вече са спечелени от уволнените служители.  
 

http://www.velikotarnovo.utre.bg/2014/09/29/262874-za_politicheski_uvolnenia_i_naznachenia_v_riosv_veliko_turnovo_signalizirat_bivshi_sluzhiteli_na_inspektsiata
http://www.velikotarnovo.utre.bg/2014/09/29/262874-za_politicheski_uvolnenia_i_naznachenia_v_riosv_veliko_turnovo_signalizirat_bivshi_sluzhiteli_na_inspektsiata
http://www.velikotarnovo.utre.bg/2014/09/29/262874-za_politicheski_uvolnenia_i_naznachenia_v_riosv_veliko_turnovo_signalizirat_bivshi_sluzhiteli_na_inspektsiata

