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Източник: МОСВ 
 
 Заглавие: Светлана Жекова: „Няма основание хората в Добруджа да се плашат от проекта за проучване 
за наличие на нефт и природен газ във „Вранино“  
Това заяви днес от трибуната на Народното събрание министърът на околната среда и водите 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2751                  
   

   

Текст: „Отмяната на Решението за „Вранино“ би означавало, да се отменят условията, при които би 
могло да протече евентуално проучване за наличие на нефт и въглищен газ и които сега гарантират 
законосъобразността на допустимите за използване методи и техники“, категорична беше днес по време 
на изслушване в Народното събрание министърът на околната среда и водите Светлана Жекова. 
Поводът  за изказването пред депутатите от 43-тото НС беше конкретен въпрос, поставен от народен 
представител на ПП „Атака“, свързан с мотивите за постановяване на Решение № 28-ОС/2014 г. на 
министъра на околната среда и водите, с което се съгласува  „Цялостен и годишен работен проект за 2014 
г., за търсене и проучване на нефт и природен газ в границите на Блок „1-11 Вранино”. 
По време на изслушването министър Жекова поясни пред народните представители, че Решението, 
издадено на 26 август 2014 г., не е разрешение по смисъла на Закона за подземните богатства и с него се 
съгласува работен план за търсене и проучване на природен газ. Въпросното Решение, именно с 
поставените задължителни за изпълнение условия, гарантира изпълнението на проучвателните дейности, 
в съответствие със законодателството по околна среда. „Обръщам специално внимание върху факта, че 
решението съгласува работни проекти за търсене и проучване на нефт и природен газ, а не за добив на 
такива“, подчерта още министър Жекова.  
В рамките на изказването си, тя заяви, че в съответствие с влезлите в сила от април 2012 г. разпоредби на 
ЗИД на Закона за опазване на околната среда, всички проучвателни сондажи за нефт и газ са предмет на 
процедурата по ОВОС. В тази връзка, след изготвяне на работен проект за предвидените за прокарване 
сондажи, възложителят следва да уведоми компетентния орган за необходимостта от провеждане на 
процедура по ОВОС за сондажните дейности. За същото са постановени задължителни условия във 
въпросното решение, според които всяко следващо действие, свързано със сондажни дейности, следва 
да премине през съответните процедури по оценка на въздействието върху околната среда. 
„Важно е да припомня, че с Решение на 41-то Народно събрание от 2012 г. е въведена забрана върху 
прилагането на технологията „хидравлично разбиване“ (фракинг) при проучване и/или добив на газ и 
нефт на територията на Република България. Забранява се издаването на лицензии, сключването на 
концесионни и други договори, както и извършването на всякакви правни и фактически действия в 
нарушение на това решение. В тази връзка, искам да ви уверя, че от влизането в сила на мораториума, 
няма случаи, при които МОСВ или РИОСВ да са уведомявани за инвестиционни предложения за 
проучване или добив на нефт и газ с използване на технологията „фракинг“ при провеждане на 
нормативно предвидените процедури по ОВОС, както и да е издавано решение, с което да е одобрено 
осъществяването на такива дейности. Предвид това, няма основание жителите на Добруджа да се 
притесняват от проектите за проучване на нефт и природен газ във "Вранино". Уверявам, ви че МОСВ 
няма да позволи да се случва нещо, което да застраши, както живота и здравето на хората, така и 
целостта на околната среда и нейните компоненти, нито там, нито където и да е на друго място в 
България“, категорична беше в позицията си Жекова, от трибуната на Парламента.  
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В заключение, Светлана Жекова информира, че Решение № 28-ОС/2014 г. на министъра на околната 
среда и водите е обжалвано пред Върховния административен съд и съгласно чл. 166, ал. 1 от АПК, 
оспорването му спира неговото изпълнение до окончателното произнасяне от съда. Към настоящия 
момент в МОСВ няма данни за насрочено съдебно заседание по жалбите срещу решението. 
 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Заместник-министър Владимир Дончев ще открие Четвъртата парламентарна сесия на 

Младежкия воден парламент  

Събитието ще се проведе на 31 октомври, от 13:30 часа, в сградата на Общината на град Стара 

Загора  

 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2750 
 

  

Текст: Заместник-министър Владимир Дончев ще открие Четвъртата парламентарна сесия на Младежкия 
воден парламент. Събитието ще се проведе на 31 октомври, от 13:30 часа, в сградата на Общината на град 
Стара Загора. 
Владимир Дончев ще поздрави участниците - ученици и студенти от Стара Загора, София, Пловдив, 
Панагюрище, с. Байкал, Банско, Хасково, Белово, Челопеч и Крумовград. За първи път в работата на 
сесията ще се включат и представители на ръководствата на Световния и Европейски младежки водни 
парламенти - Филип Грьобел от Германия и Ана Калашова от Белгия. 
В рамките на Четвъртата сесия ще бъдат проведени дебати и обучения, които ще обогатят знанията и 
уменията на младите еколози. Предвижда се да бъде приета програма на екоклубовете за участие в 
инициативи, свързани с основните екологични дати от еко-календара на МОСВ. 
Младежкият воден парламент в България е част от Европейския и Световен младежки воден парламент и 
е израз на интереса и желанието на младите хора в България да бъдат информирани и активно да 
участват в процеса на опазване на водите и водните екосистеми. 
Целта на Парламентарната сесия на Младежкия воден парламент /МВП/ е да мотивира и подпомага 
дейността на училищните и студентските формирования в областта на опазване на водите и водните 
екосистеми, както и да допринесе за формиране на активна гражданска позиция в областта на опазване 
на околната среда. 
 
 
 

Източник: www.bia-bg.com 
 
Заглавие: Сашо Дончев, председател на УС на БСК: 2200 регулатора, регистрационни и 

всякакви други режими тормозят бизнеса 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2750
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Линк: http://www.bia-
bg.com/news/16795/Сашо_Дончев_председател_на_УС_на_БСК_2200_регулатора_регистрационни_и_в
сякакви_други_режими_тормозят_бизнеса/     
                        

  

Текст: Съществуват изключително много ограничителни режими и актове, които пречат на нормалния 
стопански живот. Това каза в парламента председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров след среща 
между него, председателят на Българската стопанска камара Сашо Дончев и лидера на ГЕРБ Бойко 
Борисов, предаде репортер на Агенция „Фокус”. 
На въпрос дали ГЕРБ са готови да преразгледат тези режими акад. Воденичаров отговори : „Те искат да 
направим едно окончателно предложение от името на академичния клуб и индустриалците, да се 
запознаят с тях и да започне едно обсъждане”. По думите на Сашо Дончев 2200 регулатора, 
регистрационни и всякакви други режими тормозят българските предприемачи. 
„В последните десетина дни политическите партии водят консултации помежду си и една от темите е 
административната реформа. Бяхме поканени от г-н Борисов да чуе нашето мнение какво и как да 
разшифроваме идеята и какво съдържание да сложим на понятието административна реформа”, обясни 
Сашо Дончев. „Разговорът беше продължение на предишната ни среща, мисля, че в началото на 
следващата седмица ще имаме повече конкретни неща за казване по тази тема”, посочи той. На въпрос 
дали са обсъждани имена на министри Дончев отговори, че не са и посочени и това не е тяхна работа. 
 
 
 
 

Източник: shumen.topnovini.bg 
 
Заглавие: Две фирми искат да сепарират боклука на пет шуменски общини 

Линк: http://shumen.topnovini.bg/node/550437                           

  

Текст: Две фирми искат да изграждат инсталация за сепариране на битовите отпадъци на общините 
Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Каспичан и Смядово. Днес конкурсна комисия с председател старши 
юрисконсултът в Община Шумен Иван Кавръков отвори депозираните от участниците - софийската „Евро 
Импекс” ООД и „Еко Шумен 2014” ДЗЗД документи за участие в процедурата. 
След като разгледа приложените документи, комисията констатира, че и двамата участници са 
представили изискуемите банкова гаранция за участие, спецификации, сертификати и др., както и 
задължителните ценова оферта и техническо предложение. 
След преглед на документацията, в законоустановения срок конкурсната комисия ще оцени и класира 
подадените оферти. 
Прогнозната стойност на обществената поръчка с предмет: “Предоставяне на услуги на общините Шумен, 
Нови пазар, Велики Преслав, Каспичан и Смядово по предварително третиране (сортиране) на смесени 
битови отпадъци”, е 2 975 000 лева без ДДС 
Избраната фирма трябва да извършва предварително сортиране на 35 хил. тона боклук годишно, чрез 
сепарирането му на инсталация, осигурена от изпълнителя на поръчката. Освен това фирмата, с която ще 

http://www.bia-bg.com/news/16795/Сашо_Дончев_председател_на_УС_на_БСК_2200_регулатора_регистрационни_и_всякакви_други_режими_тормозят_бизнеса/
http://www.bia-bg.com/news/16795/Сашо_Дончев_председател_на_УС_на_БСК_2200_регулатора_регистрационни_и_всякакви_други_режими_тормозят_бизнеса/
http://www.bia-bg.com/news/16795/Сашо_Дончев_председател_на_УС_на_БСК_2200_регулатора_регистрационни_и_всякакви_други_режими_тормозят_бизнеса/
http://shumen.topnovini.bg/node/550437
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бъде сключен договор, се ангажира да транспортира годните за рециклиране отпадъци, както и да 
предава за обезвреждане останалия след сепарирането негоден за оплзотворяване боклук. 
Според Закона за управление на отпадъците (ЗУО) до 1 януари 2016 г. от образуваните от общините 
Шумен, Велики Преслав, Каспичан, Нови пазар и Смядово хартиени, пластамасови, метални и стъклени 
отпадъци трябва да бъдат предадени за рециклиране най-малко 25 на сто от общото им тегло. В 
следващите години процентът нараства като през 2020 година достига 50%. 
Topnovini.bg припомня, че решението чрез конкурс да се търси фирма за сепариране на отпадъци беше 
взето още през лятотото на миналата година. Още тогава стана ясно, че има няколко фирми, които 
проявяват интерес, като изготвеният морфологичния анализ на отпадъците, депонирани на сметището 
край кв. Дивдядово, показа, че 50% от боклука е годен за рециклиране. 

 

 

Източник: profit.bg  

Заглавие: Ръст от 0.2% в производствените цени през септември 

Линк: http://profit.bg/news/Rust-ot-02-v-proizvodstvenite-tseni-prez-septemvri-/nid-130381.html          
            

 

 Текст:Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември 2014 г. е с 0.2% над 
равнището от предходния месец, сочат данни на НСИ. Увеличение на цените е регистрирано в добивната 
промишленост - с 0.8%, в преработващата промишленост - с 0.1%, и при производството и 
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.4%. В преработващата промишленост 
нарастване на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на основни метали - с 
1.7%, при производството на химични продукти - с 1.3%, при производството на напитки и при 
производството на метални изделия, без машини и оборудване - по 0.2%, а намаление е отчетено при 
производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 0.8%, и при производството на превозни 
средства, без автомобили - с 0.4%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през 
септември 2014 г. спада с 0.6%, в сравнение със същия месец на 2013 година. Цените намаляват в 
добивната промишленост -  с 2.4%, и при производството и разпределението на електрическа и 
топлоенергия и газ - с 1.5%, докато в преработващата промишленост няма изменение. Намаление на 
цените в преработващата промишленост спрямо септември 2013 г. е отчетено при производството на 
хранителни продукти - с 2.3%, производството на превозни средства, без автомобили - с 1.9%, и при 
производство на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 1.6%. Нарастване на цените се наблюдава 
при производството на тютюневи изделия - със 7.6%, производството на автомобили, ремаркета и 
полуремаркета - с 5.3%, и при производството на напитки - с 2.7%. Общият индекс на цените на 
производител през септември 2014 г. нараства с 0.3% спрямо предходния месец. По-високи цени са 
регистрирани в преработващата промишленост - с 0.3%, и при производството и разпределението на 
електрическа и топлоенергия и газ - с 0.5%, докато в добивната промишленост е отчетено намаление - с 
1.6%. По-съществено увеличение на цените в преработващата промишленост се наблюдава при 
производството на основни метали - с 2.0%, при обработката на кожи; производството на изделия от 
обработени кожи без косъм - с 1.3%, и при производството на химични продукти - с 1.1%, а намаление е 
регистрирано при производството на хранителни продукти - с 0.4%, и при производството на изделия от 

http://profit.bg/news/Rust-ot-02-v-proizvodstvenite-tseni-prez-septemvri-/nid-130381.html
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каучук и пластмаси - с 0.2%. Общият индекс на цените на производител през септември 2014 г. спада с 
0.2%, в сравнение със същия месец на 2013 г. В преработващата промишленост нарастването на цените на 
производител през септември 2014 г. е с 0.3% спрямо септември 2013 година. По-съществено увеличение 
се наблюдава при производството на тютюневи изделия - с 5.3%, при обработката на кожи; 
производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 3.6%, и при производството на облекло - с 
3.4%, а намаление е регистрирано при производството на хранителни продукти - с 2.2%, и при печатната 
дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 0.4% 

 
 
 
 
 
Източник: focus-news.net 
 
Заглавие: Одобрен е проект за външна пътна връзка за депо за битови отпадъци в землището на 

видинското село Жеглица 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/10/30/1983831/odobren-e-proekt-za-vanshna-patna-vrazka-
za-depo-za-bitovi-otpadatsi-v-zemlishteto-na-vidinskoto-selo-zheglitsa.html  
                           

  

Текст: Видин. По заповед от 16 май 2014 година е одобрено задание за изработен персонален план на 
обект „Външна пътна връзка” към основен ремонт Регионална система за управление на отпадъците и е 
разрешено на Община Видин да разработи такъв план за обект”, съобщи Областният управител на Видин 
- инжинер Кръстьо Спасов на заседание на Областния експертен съвет по закона за устройство на 
територията във Видин, предаде репортер на Радио „Фокус” – Видин. На заседанието бяха разгледани и 
одобрени проект за външна пътна връзка за регионално депо за битови отпадъци в землището на село 
Жеглица, местността „Козя гърбина”, както и проекти за инженерно геоложки проучвания, за изследване 
вероятността за свлачищни процеси, геодезически измервания и ново геотехническо райониране с 
анализ и заключение от измерванията 

 
 
 
 
Източник: kardjalinews.bg 

Заглавие: Таксата битови отпадъци остава на база данъчна оценка 

Линк: http://kardjalinews.bg/10/30/22545   
                           

  

http://www.focus-news.net/news/2014/10/30/1983831/odobren-e-proekt-za-vanshna-patna-vrazka-za-depo-za-bitovi-otpadatsi-v-zemlishteto-na-vidinskoto-selo-zheglitsa.html
http://www.focus-news.net/news/2014/10/30/1983831/odobren-e-proekt-za-vanshna-patna-vrazka-za-depo-za-bitovi-otpadatsi-v-zemlishteto-na-vidinskoto-selo-zheglitsa.html
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Текст: Нова редакция на чл.24, ал.1 на Наредбата за определянето и администрирането на местните 
данъци и такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали направиха днес общинските 
съветници. Така те мотивираха определянето на размера на такса битови отпадъци на база данъчна 
оценка на жилищният имот за граждани и на предприятия. Редакция бе направена и за ал.2 на чл. 24, 
касаеща нежилищните имоти 
Според вносителя, в лицето на кмета на община Кърджали инж.- Хасан Азис, направените допълнения и 
изменения са мотивирани от обективна невъзможност за определяне на такса битови отпадъци на база 
количество отпадъци, съгласно изискванията на чл.67,ал.1 от ЗМДТ 
Пред общинските съветници той изложи и основните причини за това. По думите му при действащата на 
територията на община Кърджали, а и на територията на цялата страната система за събиране на 
отпадъци, точното отчитане на генерирания обем отпадък е възможен, само когато има един- единствен 
ползвател на съответните съдове за отпадъци, но не и при сгради с режим на етажна собственост 
Непредвидените начини за последващо взаимодействие и контрол между общинските власти и 
управителите на етажна собственост в Закона за управление на етажната собственост пък предопределят 
невъзможността за реално определяне на броя на ползвателите на услугите по сметосъбиране и 
сметоизвозване. Друга пречка се явява необходимостта от проектиране и изграждане на помещения за 
разполагане на съдовете за събиране на битови отпадъци в сградите с режим на етажна собственост 
Инж. Азис подчерта и един немаловажен факт, а именно, че Община Кърджали вече е сключила договори 
за обществена поръчка с две фирми за събиране и транспортиране на битови отпадъци и за извършване 
на дейности по почистване на обществените места в община Кърджали, като в тях липсват клаузи, които 
да задължават изпълнителя да извършва услугата, като установява, измерва и отчита количеството на 
битови отпадъци, изхвърлено от потребителите на услугата 
В крайна сметка решението бе подкрепено от всички общински съветници, като от групата на ГЕРБ 
предложиха то да не бъде крайно, а за в бъдеще да се мисли върху възможността таксата битови 
отпадъци да се определя на база количество отпадъци и най-вече таксата да се определя в полза на 
гражданите 
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Текст: Вчера на територията на община Оряхово е проведена специализирана полицейска операция за 
противодействие на битовата престъпност в малките населени места. Проверени са 4  питейни заведения, 
15 леки автомобила, 27 лица и два пункта за изкупуване на метали. Констатирани са 9 нарушения, казаха 
от полицията във Враца.   
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