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Източник: МОСВ 

Заглавие: Министър Светлана Жекова взе участие на среща на страните от Вишеградската четворка и 
Румъния по темите за изменението на климата, качеството на въздуха и управлението на отпадъците  
Цел на срещата e страните да се обединят около общи позиции в преговорите по 
законодателните актове, предмет на обсъждане в рамките на Съвета на Европейския съюз 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2715   
 

  

Текст: В Братислава министър Светлана Жекова и министрите на околната среда на Чехия, Полша, 
Унгария, Словакия и Румъния, се обединиха около обща позиция по предложението на Европейската 
комисия за новата Рамка за политиките на ЕС по климат и енергетиката до 2030 г. 
В общото си изявление след срещата, министрите посочиха, че окончателното споразумение по 
политическата рамка за бъдещата политика на ЕС по климат и енергетика до 2030 г. зависи  от 
справедливото разпределение на тежестта между държавите членки и механизмите за солидарност в 
секторите от икономиката в Европейската схема за търговия с емисии и секторите извън нея. Посочва се, 
че неделима част от бъдещото споразумение трябва да бъдат предвидими, устойчиви и ефективни 
правила за защита на индустрията в ЕС, както и компенсаторен механизъм за държавите членки с нисък 
брутен вътрешен продукт, който да послужи за модернизация на техните енергийни системи и за 
въвеждане на иновации в индустрията.  
Министрите подкрепиха и законодателния пакет в областта на чистотата на атмосферния въздух, но 
същевременно отчетоха, че предложеното равнище на намаление на нивата на определени замърсители 
е „прекалено амбициозно“. Те се споразумяха да работят в посока намаляване на нивото на амбиция, 
приемане само на индикативни цели (за намаляване на нивата на замърсителите) за 2030г. или 
създаване на еднакво приложим за всички държави-членки корекционен механизъм. 
По законодателното предложение в областта на управлението на отпадъците, шестте държави се 
обединиха около идеята за удължаване на  срока за постигане на целите за рециклиране на различни 
видове отпадъци, както и целите за намаляване на количествата на депониране на битовите отпадъци. 
Необходимо е определянето на по-реалистични цели, в съответствие със спецификите и различните нива 
на стартова позиция, по отношение управлението на отпадъците в отделните държави-членки, 
единодушни са министрите. 
По отношение на подготовката за 20-та сесия на Конференцията на страните (COP 20) по Рамковата 
конвенция на ООН за изменение на климата и на 10-ата сесия на срещата на страните по Протокола от 
Киото (CMP 10) в Лима през декември 2014 г., държавите от Вишеградската група, България и 
Румъния  считат, че от основно значение е постигане на съгласие по основните елементи, които ще 
залегнат в бъдещото международно споразумение през 2015 г.  
   
 
 
 

Източник: МОСВ 

Заглавие: Експерти от МОСВ ще участват в Четвъртата европейска конференция по въпросите за водите  
Престижният форум ще се проведе в Брюксел през месец март 2015 г. 
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Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2713  

   

  

Текст: Експерти от Министерството на околната среда и водите ще вземат участие в изключително 
престижната Европейска конференция по въпросите за водите, която ще се проведе за четвърти пореден 
път през 2015 година в Брюксел. Поканата е изпратена лично от началника на отдел „Води“ към Главна 
дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия. 
Фокусът на събитието ще бъде поставен върху приложението на Рамковата директива за водите и 
директивата за наводненията от страните-членки. Периодът, в който ще се проведе конференцията, 
съвпада с този, определен за публични обсъждания на Плановете за управление на речните корита и 
Плановете за управление на риска от наводнения. 
Конференцията цели да срещне на едно място експерти от страните-членки, които се занимават с 
прилагането на Директивите на ЕК за водите и наводненията и да спомогне за обмена на международен 
опит между тях и подобряване приложението на европейската законодателна рамка. 
 
 
 
 

Източник: posredniknews.com 

Заглавие: НОВОТО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ ЩЕ ЗАРАБОТИ ПРЕЗ ЯНУАРИ 
 

Линк: http://www.posredniknews.com/site/vodeshti/127-nai-vazhnoto/51484-parvata-kletka-na-depoto-
za-otpadatzi-shte-e-gotova-prez-yanuari    

  

Текст: Продължава работата по изграждането на регионалното депо за твърди битови отпадъци. Това 
обяви на пресконференция днес кметът на община Плевен, проф. Димитър Стойков. „Имаше инфарктни 
ситуации, но успяхме да ги преодолеем. Знаете, че заради поройните дъждове тръгна свлачище, което за 
малко да запълни почти готовата първа клетка", сподели кметът. Затова се е наложило изграждане на 
подпорна стена. Това оскъпи проектът, но парите са отпуснати от екоминистерството, което е одобрило 
допълнителния разход. 
„Наложи се Общината да влезе със собствено финансиране от 1 милион и 100 хиляди лева от 
набирателната сметка в РИОСВ, с условието да ги върнем до края на годината. Те вече са върнати, тъй 
като получихме 3 милиона и половина финансиране за сметището първата ни задача беше да 
възстановим взетото, както и да разплатим част от свършената работа. В момента имаме фактурирани 
около 4 милиона, от които сме разплатили 2. Очаквам от държавния бюджет следващите 7 милиона от 
500-те милиона, които са предвидени за финансиране на спрените проекти по Околна среда. Мисля, че 
вече е наваксано малкото закъснение и в началото на следващата година ще имаме ново депо", обясни 
кметът. 

 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 4  

  

Източник: bnr.bg 
 
Заглавие: Пункт за опасни отпадъци има днес в столичните райони "Изгрев" и "Студентски" 
 

Линк: http://bnr.bg/sofia/post/100466976/punkt-za-opasni-otpadaci-ima-dnes-v-stolichnite-raioni-izgrev-i-
studentski                 

  

Текст: Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще бъде разположен днес на 
столичния бул. "Г.М.Димитров" 50. Това съобщиха от компанията, която заедно със Столичната община 
организира разделното събиране на опасни отпадъци от домакинствата на територията на София. 
Акцията е извънредна и е организирана в резултат на многобройни запитвания и засилен интерес от 
страна на столичани. 
Мобилният пункт ще бъде на разположение на жителите на райони "Изгрев" и "Студентски" от 8.30 до 
14.30 часа. 
Безплатно ще се приемат живак и живакосъдържащи уреди, каквито са термометрите, лакове и 
бояджийски материали; домакински препарати и химикали; мастила и замърсени опаковки; 
фармацевтични продукти и лекарства с изтекъл срок на годност. 
Опасни отпадъци от домакинствата могат да се приемат за обезвреждане от компанията по всяко време 
след предварителна заявка на телефон 0700 11 750. 
 
 
 

 
Източник: stroitelstvoimoti.com 
 
Заглавие: 33,4 млн. лева за модерно регионално депо във Велико Търново 
 

Линк: http://stroitelstvoimoti.com/334-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-
%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-
%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B2/                   

  

Текст: Започва изграждането на система за управление на отпадъците в регион Велико Търново. 
Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Бенефициент е Велико 
Търново в партньорство с общините ГорнаОряховица, Лясковец, Елена, Златарица, Стражица и сдружение 
„За чисти селища“. Осигуреното финансиране е около 33,4 млн. лв., като Европейският фонд за 
регионално развитие предоставя над 26 млн. лв., държавният бюджет – 4,5 млн. лв., а 
собственият принос е 2,8 млн. лв. 
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Осъществяването на проекта е насочено към екологосъобразно управление на отпадъците в шестте 
общини с 174 898 жители. 
Тези данни бяха обявени на начална пресконференция, в която участваха областният управител проф. 
Георги Камарашев, кметът на община В. Търново инж. Даниел Панов, кметът на Г. Оряховица инж. 
Добромир Добрев, кметът на Златарица Пенчо Чанев и ръководителят на проекта Зорница Кънчева. 
Регионалното депо ще бъде изградено на площадка във великотърновското село Шереметя, което се 
намира на няколко километра от старата столица. Първата копка на новото съоръжение ще бъде 
направена в началото на октомври т.г., посочи инж. Панов. Той уточни, че това е най-голямата инвестиция 
за Великотърновския регион по Оперативна програма „Околна среда“. Срокът за реализация на проекта е 
до края на 2015 година. Кметът припомни, че проблемите с депонирането на битовите отпадъци в 
региона датират от далечната 1995 г. В шестте съседни общини през 1998 г. бе създадено сдружението 
„За чисти селища“, което обединява усилията на местните общности втърсенето на екологосъобразни и 
устойчиви решения. 
Стартирането на инвестиционния проект е резултат от дългогодишната работа на близо 1000 специалисти 
– експерти, еколози, проектанти, инженери, строители и общественици, както и над 50 организации и 
институции – участници в планирането и съгласувателните процедури. 
„Изграждането на регионалната система ще реши проблемите с битовите отпадъци за над 170 000 
жители за следващите 20 години. Намереното решение е финансово изгодно, тъй като можем да 
гарантираме пред жителите на региона, че местните власти няма да допуснат повишаване на данъка за 
събиране и транспортиране на битови отпадъци“, посочи градоначалникът на Велико Търново. 
Кметът на Г. Оряховица пък отбеляза, че стартът на проекта позволява шестте общини да инкасират 
значителни ползи от спестените средства, които сега плащат като санкции поради липсата на система за 
съхранение на битовите отпадъци. Изграждането на новото депо ще реши и други проблеми на 
железничарския град. Теренът на сегашното сметище, който попада в района на крепостта Раховец, ще 
бъде освободен и рекултивиран. Това ще даде възможност да започнат археологически проучвания и 
възстановяване на крепостта. След затрапване и залесяване на терена тук ще може да бъде изграден и 
парк, уточни Добрев. 
Конкретните дейности по проекта предвиждат изграждане на първа клетка на депото за неопасни 
отпадъци, както и прилежаща инфраструктура. Инсталацията за механично-биологично третиране ще 
включва две инсталации – за сепариране на постъпващите битови отпадъци и за компостиране. 
Към площадковата инфраструктура е заложено изграждане на административно-битова сграда, вътрешни 
пътища, складови площи, довеждаща инфраструктура към терена и др. 
 


