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Източник: МОСВ 
 
Заглавие: Министърът на околната среда и водите Светлана Жекова констатира пропуски в издадения 
административен акт от директора на РИОСВ – Бургас 

 
Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2722  
   

  

Текст: Към момента няма постъпила жалба в МОСВ срещу решението на директора на РИОСВ – Бургас, с 
което е преценено да не се извършва ОВОС на инвестиционно предложение в местност „Карадере“ 
 Министърът на околната среда и водите Светлана Жекова изиска административната преписка по 
издаване на Решение № БС-78-ПР/06.10.2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване и 
оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Изграждане на луксозен 
къмпинг“ по плана на ЗО „Бяла“, гр. Бяла, Община Бяла и се запозна обстойно с мотивите на директора на 
РИОСВ – Бургас за неговото издаване. На база предоставената от РИОСВ – Бургас документация, 
министърът констатира пропуски в издадения административен акт, които дават основания за отмяната 
му. Въпреки това, предвид разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс, тя няма правно 
основание да го отмени, без да е сезирана по съответния ред, а именно след подаване на жалба срещу 
решението. Към настоящия момент в МОСВ няма данни за постъпила жалба. 
 Предвид планираните за утре, 10 октомври 2014 г., протести  срещу Решението на директора на РИОСВ – 
Бургас, министър Светлана Жекова инициира среща с представители на екоорганизацията „Да спасим 
Карадере“ за изясняване на случая 
 
 
 
 

Източник: МОСВ 
 
КОНСУЛТАЦИИ НА МОСВ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 
 

Заглавие: Заповед за определяне на методите за изпитване на отпадъци с цел основно 
охарактеризиране на отпадъците и опростени процедури за изпитване на отпадъци и изисквания за 
проверка на място, включително методи за бързо изпитване на отпадъци 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=125              

             

  

Текст: На основание чл. 66, ал. 1 и 2 и чл. 69, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс 
оповестяваме публично, че пред министъра на околната среда и водите е открито производство по 
издаването на Заповед за определяне на методи за изпитване на отпадъци с цел основно 
охарактеризиране и установяване на съответствието и опростени процедури за изпитване на отпадъци и 
изисквания за проверка на място, включително методи за бързо изпитване на отпадъци. 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2722
http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=125
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Заповедта за определяне на методите за изпитване на отпадъци с цел основно охарактеризиране на 
отпадъците и опростени процедури за изпитване на отпадъци и изисквания за проверка на място, 
включително методи за бързо изпитване на отпадъци, се издава на основание на чл. 25, ал. 4 от Закона за 
администрацията, чл. 11, т. 5 от Закона за опазване на околната среда и параграф 3, ал. 1 от преходните и 
заключителните разпоредби на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане 
и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 
отпадъци. 
Към методите за изпитване с цел основно охарактеризиране на отпадъците се включват методи за 
вземане на проби от отпадъците, методи за излужване  на отпадъците с цел последващо изпитване за 
основно охарактеризиране и изпитване за установяване на съответствието, както и методи за определяне 
на органични и неорганични компоненти в елуата от излужване на отпадъци, общо съдържание на 
органични вещества в отпадъците, допълнителни параметри за приеманe на отпадъците на депа и други 
методи за изпитване на отпадъци. 
Разписани са опростени процедури за изпитване на отпадъците за установяване на съответствието, при 
които се проверяват само някои от параметрите, определени като ключови при основното 
охарактеризиране. Разписани са и изисквания за проверка на място, като трето ниво от процедурите за 
приемане на отпадъците на различните класове депа (след основното охарактеризиране и установяване 
на съответствието). Определени са методите за бързо изпитване на отпадъци, с цел определяне на някои 
параметри при проверка на място. 
Крайна дата за съгласуване: 09.11.2014 г. 
Формата за участие на заинтересованите лица е представяне на писмени становища от заинтересованите 
лица на е-mail: kkovachka@moew.governement.bg, k.georgieva@moew.government.bg 
Пълният текст на проект на Заповед за определяне на Методи за изпитване на отпадъци с цел основно 
охарактеризиране и установяване на съответствието и опростени процедури за изпитване на отпадъци и 
изисквания за проверка на място, включително методи за бързо изпитване на отпадъци, може да 
видите тук 
 
 
 

Източник: kmeta.bg 

Заглавие: Добрич спаси 1300 дървета с разделно събиране на отпадъци  

 

Линк: http://www.kmeta.bg/dobrich-spasi-1300-dyrveta-s-razdelno-sybirane-na-otpadyci-35835.html 

 

  

Текст: Децата на Добрич ще могат да изразят със слово или четка своята мечта за по-зелено бъдеще 
Близо 1300 дървета са спасени в Добрич благодарение на разделното събиране на отпадъци, съобщават 
от "Екопак България" АД. С това е намалялдрастично и обемът на депонираните отпадъци, които са с 402 
кубически метра по-малко от количеството през 2013 година. 
Спестени са и 337 000 киловатчаса електроенергия, 32 000 литра питейна вода, 134 барела петрол. В 
Добрич има 139 точки за разделно събиране на отпадъци. 
На 11 октомври пътуващата Градина на мечтите ще спре в Добрич и всеки ученик ще може символично 
да окачи на дърво своята творба - разказ, есе, стихотворение, рисунка, посочват от дружеството. 

mailto:kkovachka@moew.governement.bg
mailto:k.georgieva@moew.government.bg
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2014/oktomvri/Zapoved_metod.osn.ohiizpitvane_final.doc
http://www.kmeta.bg/dobrich-spasi-1300-dyrveta-s-razdelno-sybirane-na-otpadyci-35835.html
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Децата на Добрич ще могат да изразят със слово или четка своята мечта за по-зелено бъдеще, като се 
включат в конкурс - част от инициативите на "Екопак България" за популяризирането на разделното 
събиране на отпадъците. 
 
 

Източник: blagoevgrad.utre.bg  

Заглавие: Ще има ли депо за отпадъци в Джерман? 

Линк: http://www.blagoevgrad.utre.bg/2014/10/09/266211-shte_ima_li_depo_za_otpadutsi_v_dzherman  

  

Текст: Обществено обсъждане по проекта ще има в Кюстендил, както и в селата Грамаде и Радловци 
Община Дупница обяви ново обществено обсъждане, по проекта за изграждане на депо за отпадъци в 
село Джерма. Процедурата бе прекратена в средата на миналата година, заради поискано от Здравното 
министерство допълнение на доклада по ОВОС. От община Дупница уведомяват, че докладът е изготвен. 
Новото обществено обсъждане ще се проведе на 24 ноември в село Джерман, информира още 
БНР. Проектът ще бъде обсъден и в Кюстендил, както и в селата Грамаде и Радловци. Категоричен отпор 
на намерението заяви председателят на Инициативния комитет срещу депото Борислав Тасков. Той е 
категоричен, че хората от Джерман са готови да предприемат радикални действия, за да спрат 
изпълнението на проекта. 

 

Източник: dimitrovgrad.bgvesti.net 

Заглавие: Чакаме пари за депото за твърди битови отпадъци от Корея  
 

Линк: http://dimitrovgrad.bgvesti.net/news/168955/CHakame-pari-za-depoto-za-tvardi-bitovi-
otpadaci-ot-Koreya--   

  

Текст: Кметът на Кърджали Хасан Азис преговаря за корейско финансиране на проекта за Депо за твърди 
битови отпадъци.Южнокорейското правителство има специален фонд за подпомагане на екологични 
проекти.Разговорите за финансиране започнаха след визитата на корейския посланик в Кърджали. 
Ще припомним,че преди пет години тогавашният министър на околната среда и водите Искра Михайлова 
се ангажира да осигури до две години средства за изграждането на депото за битови отпадъци край 
Кърджали. Тя заяви пред журналисти в Кърджали, че депото ще се реализира в редуцирания вариант с 
по-малко средства. Идеята е след това да се търси финансиране от оперативни програми за изграждането 
на обекта в пълен обем.  
Страителството на депото за твърди битови отпадъци се провали в предвидения срок. Загубихме 14 
млн.евро по предпресъединителната програма ИСПА на Европейския съюз заради драматично забавяне 
на строителството. Почти всички фирми подизпълнителки спряха работа и изтеглиха техниката си преди 
шест години. Българо-италианският консорциум „Униеко”, „Сиконко” и „Унивенд”, който трябваше да 
завърши обекта прекрати плащания . Причината бе спрянато финансиране от страна на Европейската 

http://www.blagoevgrad.utre.bg/2014/10/09/266211-shte_ima_li_depo_za_otpadutsi_v_dzherman
http://dimitrovgrad.bgvesti.net/news/168955/CHakame-pari-za-depoto-za-tvardi-bitovi-otpadaci-ot-Koreya--
http://dimitrovgrad.bgvesti.net/news/168955/CHakame-pari-za-depoto-za-tvardi-bitovi-otpadaci-ot-Koreya--
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комисия. Освен,че не дава пари за нови строителни работи, комисията не приведе пари и за извършени 
дейности. От Министерството на околната среда и водите,които отговарят за обекта твърдяха , че 
наложената санкция е временна. Причината за наказателните мерки е, че при избора на изпълнители на 
двата договора –за депото и за рекултивация на старото сметище са използвани процедури за пряко 
договаряне 
 
 

Източник: greentech.bg  

 

Заглавие: Заводът за био-третиране на отпадъци е обработил над 11 хил. тона био и зелени отпадъци 

 
Линк:   http://www.greentech.bg/archives/56008       
   

  

Текст: Над 11 хил. тона зелени и биологични отпадъци са преработени във вече работещите системи на 
завода за механично-биологично третиране на отпадъците край София. От началото на тази година 
работят компостиращите инсталации за зелени и биоотпадъци на завода. До сега са преработени общо 
3057 тона био отпадъци и 8244 тона зелени отпадъци. От тези отпадъци се прави компост, който се 
използва за зелената система на София. Произвежда се и електричество. 
Заводът за механично-биологично третиране на отпадъците е част от проекта „Изграждане на 
интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”, който се 
реализира по ОП „Околна среда” 2007-2013. По време на „проверка“ на място кметът на София Йорданка 
Фандъкова посочи, че работата по строежа върви по график. 
Инсталацията на механично-биологично третиране (МБТ), която е втората фаза на проекта, съдържа 5 
сгради. Всички те се строят в момента, посочи също кметът Фандъкова. Цялото оборудване за завода е 
поръчано и се произвежда. Очаква се до Коледа да бъдат покрити 3 от сградите, а по другите 2 да има 
съществен напредък. Независимо от спрените средства по Оперативна програма „Околна среда” 
Столична община продължи да изпълнява проекта, каза също кметът. 
Открити са десет площадки на територията на Столична община за предаване на разделно събрани 
отпадъци. Столична община сключи нови договори с 5 фирми, притежаващи разрешение по Закона за 
управление на отпадъците за осигуряване на площадки на територията на общината за безвъзмездно 
предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, във връзка с изискванията на чл. 19, ал. 3, т. 
11 от Закона за управление на отпадъците. С договорите е осигурена възможност на гражданите на 
столицата да предават на десет площадки разделно събрани отпадъци от опаковки, отпадъчни 
материали от хартия, пластмаса, метал, стъкло, негодни за употреба батерии, текстилни отпадъци, 
излезли от употреба електрически уреди и други видове отпадъци от домакинствата. Към момента 
юридически лица могат да изхвърлят отпадъци на площадките. От 1 декември 2014г. на тези площадки 
физическите лица ще могат да предават и обемисти едрогабаритни отпадъци и биоразградими зелени 
отпадъци. 
 
 
 

Източник: rodopi24.blogspot.com 
 

Заглавие: Кърджалиец осъди общинските съветници заради такса смет 

http://www.greentech.bg/archives/56008
http://www.greentech.bg/archives/56008
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Линк:   http://rodopi24.blogspot.com/2014/10/blog-post_59.html  
   

  

Текст: ОбС трябва да гласува нова методика за местните данъци 
Административният съд в Кърджали отмени решение на Общинския съвет за събирането на местни 
данъци и задължи разпоредителния орган до края на годината да смени методиката за определяне 
стойността на налозите, съобщава всекидневникът "24х7 Родопи". 
Кърджалиецът Димитър Димитров, който е адвокат, е завел делото, посочвайки, че било неправилно да 
се изчисляват местните данъци на база данъчна оценка на жилището. Решението на Общинския съвет 
било гласувано на сесия на 29 май 2008 година. Наредбата за определяне и администриране на местни 
такси и цени на услуги на територията на община Кърджали била подкрепена от 38 общински съветници, 
от общо 41 по списък. 
„Оспорените текстове на Наредбата са в противоречие с чл.66 и чл.67, ал.1 Закона за местните данъци и 
такси, тъй като с определянето на таксата за битови отпадъци (ТБО) на базата на данъчната оценка на 
имота, не се отчита реалното предоставяне на услугата", твърди Димитров. Той посочва, че последното 
противоречи и на целта на закона, свързана с постигане на по-голяма справедливост при определяне и 
заплащане на местните такси. 
Съдът отчита, че размерът на таксата следва да се определя според основното правило, а именно - 
количеството на генерираните битови отпадъци. 
Административният съд отменя нормите на чл.24, ал.1 и ал.2 от Наредбата, приета с Решение № 
94/29.05.2008 г. на Общински съвет – Кърджали, като незаконосъобразни. Общинският съвет е осъден да 
заплати на Димитров разноски по делото в размер на 730 лева. 
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването 
му на страните 
 

Източник: capital.bg 
 
Заглавие: Бившият военен завод във Враца "Вола" се продава за 3.4 млн. лв. 
Обявен е на публичен търг от частен съдебен изпълнител 

 
Линк:   
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2014/10/09/2397142_bivshiiat_voenen_zavod_vuv_vraca_vola_se_
prodava_za_34/   
   

  

Текст: Бившият военен завод във Враца "Вола" се продава от частен съдебен изпълнител на публичен 
търг за 3.402 млн. лв. Това става ясно от обява в регистъра на публичните продажби на Камарата на 
частните съдебни изпълнители. Сега предприятието се казва Военно-ремонтен завод "Вола" и е 
собственост на "Тотема инженеринг". Има натрупани загуби за над 2 млн. лв., задължения за над 4 млн. 

http://rodopi24.blogspot.com/2014/10/blog-post_59.html
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лв., основната част от които към друга фирма на собственика. 
Отрицателни показатели 
Собственикът не беше открит за коментар, както и съдия-изпълнителят, който продава завода във Враца. 
Телефонният номер на интернет страницата на завода се оказва "несъществуващ" според оператора, 
който се включва. От одитния доклад на ВРЗ "Вола" в Търговския регистър става ясно, че през миналата 
година дружеството значително е свило обема на дейността си, има загуба за годината в размер на 201 
хил. лв., отрицателен паричен поток от дейността в размер на 94 хил. лв., както и отрицателен капитал на 
стойност 1.068 млн. лв. Одиторите посочват, че съществува значителна несигурност за възможността 
дружеството да продължи дейността си в обозримо бъдеще и да функционира като действащо 
предприятие. 
Отчетът на дружеството показва още, че нетните му приходи от продажби за миналата година са били 133 
хил. лв., а разходите му - 333 хил. лв. Активите на завода – имоти, съоръжения, машини и оборудване, 
към края на миналата година са били на стойност 1.276 млн. лв. Имало е и материални запаси за 1.657 
млн. лв., както и вземания за 149 хил. лв. Общата му сума на активите е била 3.089 млн. лв. В отчета за 
управление на мениджмънта на завода за миналата година пише, че дружеството има текущи 
задължения в общ размер на 4.113 млн. лв., като по-значима част от тях са към "Тотема инженеринг", 
която също е собственост на Любен Ганчев според Търговския регистър. Натрупаните загуби са в размер 
на 2.176 млн. лв. 
Занимания и дейност 
На интернет страницата на ВРЗ "Вола" пише, че извършва капитален ремонт на автомобилна и 
бронетанкова техника. Развива дейност в граждански направления – изработва нестандартно 
оборудване, метални конструкции и съоръжения за енергетиката; произвежда контейнери за битови 
отпадъци тип "Бобър"; специализирани контейнери за строителни отпадъци. Също така изработва по 
лиценз на германската фирма Cardue СО2 машини за зареждане на бутилки и пожарогасители с 
въглероден двуокис и машини за презареждане на прахови пожарогасители и други. Дружеството е 
доставяло контейнери тип "Бобър" на "Чистота" в София и 14 общини, сред които Севлиево, Враца, Троян, 
Благоевград и др. 
История 
През 2004 г. бившият Авторемонтен завод (АРЗ) "Вола" е продаден за 2.547 млн. лв. на "Тотема 
инженеринг" по време на четвъртия централизиран публичен търг в София. Според ръководството на 
предприятието тогава това е била много добра сделка, тъй като началната обявена цена за продажба е 
била 745 хил. лв. Активите на АРЗ "Вола" са били изкупени с рекорден брой компенсаторки и 
инвестиционни бонове. Врачанският авторемонтен завод е обявяван за продажба през 2002 и 2003 г., но 
тогава не са се явили купувачи. 
До 1997 г. заводът е бил на подчинение на Министерството на отбраната и на специален режим, тъй като 
основната му дейност е била свързана с ремонт на военна техника. След това той премина към 
обединение "Терем", от което излиза през 2001 г. и отново преминава към Министерството на отбраната. 
През 2004 г. в него са работили 80 души. Сред последните поръчки тогава са били части за ремонт на 
шевролети, купени на старо от НАТО, и серия окачващи елементи за швейцарска фирма. 
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Текст: Мъж от оряховското село Остров бе изправен пред съда заради това, че въртял търговия с метали, 
без да има лиценз за това. Подсъдимият се призна за виновен и сключи споразумение с прокуратурата, 
което бе одобрено от магистратите в крайдунавския град. Наказателният състав, който разгледа делото 
срещу него го осъди на пробация за срок от 6 месеца. В споразумението с прокурора, подсъдимият 
призна, че от 6 март 2012 г. до 7 май 2013 г. в частен имот в село Остров е развивал търговска дейност с 
отпадъци от черни и цветни метали. От събраните доказателства по делото е било установено, че за това 
време мъжът е изкупил над 30 тона желязо на стойност 15 113 лв., без да има задължителният лиценз, 
който се изисква съгласно Закона за управление на отпадъците. Определението е окончателно и не може 
да бъде обжалвано. 


