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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Превенцията на риска от наводнения е приоритет на МОСВ  
Това заяви министър Ивелина Василева на брифинг в Министерски съвет днес 
 

Линк:  http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2795   
 

 

Текст: Превенцията на риска от наводнения е наш приоритет, заяви министър Ивелина Василева на 
брифинг днес в Министерски съвет. 
Тя посочи, че на днешното заседание на Министерски съвет е бил приет и доклад на правителството, 
който предлага мерки за дългосрочното решаване на проблемите, свързани с неяснотите в 
законодателството чрез разработване на законодателни промени до края на годината.  „Трябва да има 
ясен единен контролен орган, който да се грижи за упражняване правомощия по отношение 
поддръжката и експлоатацията на язовирите, да налага принудителни административни мерки и 
реализиране на административно-наказателната отговорност”, каза още Ивелина Василева. 
Министърът съобщи, че на заседанието са присъствали и прокурори, които са извършили проверка във 
връзка с възникналите наводнения. В заключение от своите проверки те са извели необходимостта от 
подобряване на механизмите за техническата поддръжка, ремонт на хидротехническите съоръжения, 
установяване на по-добра координация между контролните органи, липсата на финансов ресурс, липсата 
на налагане на административно-наказателна отговорност и изсичането на горите. 
„Областните управители ще изпълняват дейностите по контрол на 268 язовира с неопределена 
собственост”, посочи още министър Василева. 
 
 
 

Източник: ksb.bg 
 

Заглавие: Интелигентни градове, Управление на отпадъци, Енергийна ефективност и възобновяема 
енергия, Контрол при бедствия и аварии - Изложения и конференция за Югоизточна Европа 2015 

 
Линк:   http://www.ksb.bg/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=1947   
 

 
 
Текст: Многобройните предизвикателства, пред които сме изправени, изискват интегрирано внедряване 
на икономически ефективни и щадящи околната среда иновации. Целите на ЕС за нисковъглеродна 
икономика и за намаляване на потреблението на ресурси, новият програмен период (2014-2020) 
стимулират държавите от Югоизточна Европа да ускорят своето устойчиво развитие. 
От 11-ти до 13-ти март 2015 г. в София ще се проведат изложенията и конференциите за Югоизточна 
Европа, които обединяват четири тематични акцента:„Smart Cities“ (интелигентни градове),„Save the 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2795
http://www.ksb.bg/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=1947
../../../../../../Users/Gushlev/Desktop/Ð�Ð°%20Ñ�Ð°Ð¹Ñ�Ð°/ECCOPLANET/viaexpo.com/bg/pages/smart-cities
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Planet“ (управление на отпадъци), „Eнергийна ефективност и възобновяема енергия“ и„Save the Life“ 
(контрол при бедствия и аварии). 
Организаторите от Виа Експо анонсират Австрийски павилион, както и очакват групови участия от 
Норвегия и Швейцария. Компании от България, Германия, Гърция, Дания, Испания и Русия се 
присъединиха вече към изложенията.  Те обхващат следните направления: съхранение на енергия, ИКТ, 
транспорт и мобилност, автоматизация на сградни инсталации (BAS), системи за управление и контрол 
(BMS), информационно моделиране на сградите (BIM), системи за производство на екологична енергия, 
енергийноефективни решения за ОВК и осветление. В областта на отпадъците посетителите ще се 
запознаят с технологии за събиране, третиране, транспортиране и рециклиране на различни видове 
отпадъци. „Save the Life” включва: системи за ранно оповестяване и наблюдение, аварийно-спасителна 
техника в случаи на пожар, земетресение, наводнение, замърсяване на въздуха, медицинско оборудване, 
лични предпазни средства, гражданска защита, техника за възстановяване и реконструкция, застраховане 
и др. 
Кои са наличните финансови инструменти, законодателни стимули и добрите примери? Отговорите ще 
получим от лектори от 13 държави, които потвърдиха своето присъствие в конференцията. В 
конструктивен диалог с делегатите те ще обобщят изводи за възможностите на прилагане на 
чуждестранния опит в Югоизточна Европа. Сесиите „Кръгова икономика“ и „Бъдещето на топлофикациите 
в Европа“ ще предизвикат интерес от страна на бизнеса и общините за съвместни инвестиционни 
дейности. Интелигентни мрежи, проекти на сгради с ниска консумация на енергия, организация на 
транспортните потоци, устойчивост на градовете и влиянието на климатичните промени върху тяхната 
инфраструктура ще бъдат част от другите застъпени теми в програмата. 
След лекторите са експерти от Европейската мрежа на професионалисти по опазване на околната среда 
(ENEP), VDMA Abfall- und Recyclingtechnik, Европейската асоциация за технологии и съоръжения за 
разрушаване в строителството (EDA), Euroheat & Power, Intel, Международен алианс съхранение на 
енергията и батерии (IBESA), Международна асоциация за комуникации относно риска и кризите, 
Българска академия на науките, Университетите в Цукуба (Япония) и Рим (Италия) и др. 
  
 

 

Източник: kmeta.bg 
 

Заглавие:  Разделното събиране намалява таксата за смет в Мездра 
Налогът пада с 30 на сто, ако се предадат 70 килограма хартия 
  

Линк: http://www.kmeta.bg/razdelnoto-sybirane-namalqva-taksata-za-smet-v-mezdra-38693.html           
 

 

Текст: От днес общинската администрация в Мездра приема заявления от граждани и фирми за участие в 
системата за разделно събиране на битови отпадъци през 2015 година. Разделно ще се събират 
определени от общината количества хартия или приравнени към нея пластмаса, черни и цветни метали. 
При участие в системата за разделно събиране, такса битови отпадъци ще се намалява с 30 процента за 
сгради и застроени дворни места на граждани и организации. Заявленията за участие се получават и 
подават в Информационния център на общината до 30 декември включително. 

http://viaexpo.com/bg/pages/save-the-life
http://viaexpo.com/bg/pages/save-the-life
http://www.kmeta.bg/razdelnoto-sybirane-namalqva-taksata-za-smet-v-mezdra-38693.html
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Минималните единични годишни количества рециклируеми отпадъци в системата за разделно събиране 
на битови отпадъци се запазват на нивото от тази година. Всеки обитател на жилище трябва да предаде 
70 килограма хартия, ако живее в Мездра и 50 килограма, ако домът му е в Зверино. 
Учрежденията ползват отстъпката, ако предадат 60 килограма хартия за всеки човек от персонала. От 
производствените площадки в Мездра пък се изискват три тона хартия на декар площ и по тон - в 
Зверино.Не се допускат до участие в системата за разделно събиране имоти, за които има не погасени 
задължения към община Мездра. 
 
 
 

Източник: news.plovdiv24.bg 

Заглавие: РИОСВ Пловдив приключи проект по ОП "Околна среда 2007-2013" 
 

Линк:  http://news.plovdiv24.bg/528247.html    
 

 

Текст: Резултатите от приключения проект "Дейности по опазване и устойчиво управление на резерват 
"Червената стена" и поддържан резерват "Изгорялото гюне" ще бъдат представени на пресконференция. 
Тя ще се проведе в сряда, 3 декември 2014г., от 11 часа в Заседателната зала на РИОСВ-Пловдив.  
На нея ще бъдат представени основните дейности, извършени в рамките на проекта - разработване на 
планове за управление в резерват "Червената стена" и поддържан резерват "Изгорялото гюне", 
подобряване на посетителската инфраструктура по утвърдените от МОСВ туристически пътеки в двата 
резервата, както и възстановяване на 3-те горски пътища в "Червената стена"» с цел противопожарна 
безопасност и др.  
С приключване на проекта е възстановена и посетителската инфраструктура на пещера "Добростански 
бисер", която се намира в резерват "Червената стена".  
Повече от 20 години тази пещера не е била достъпна за посетители. Благодарение на проекта са 
извършени дейности по поддържане и възстановяване на популацията на дървовидната хвойна Juniperus 
exelsa Bieb. в поддържания резерват "Изгорялото гюне" и др. 
Информация за резултатите от проекта ще бъде представена от Димитър Димитров, който е ръководител 
на проекта и директор на Дирекция "Превантивна дейност" и Мария Михайлова, която е координатор на 
проекта и главен експерт "Опазване на биологичното разнообразие и защитените територии" в РИОСВ - 
Пловдив. 
Проектът е финансиран по проектна ос 3 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.". 
Бенефициент е РИОСВ-Пловдив. Общата му стойност 780 200 лв., от които 663 170 лв. от Европейския 
фонд за регионално развитие и 117 030 лв. - национално съфинансиране от държавния бюджет на 
Република България. 
 
 

 

Източник: informirash.me 
 

Заглавие: Контейнерите с битови отпадъци в с.Плачи дол днес бяха извозени 

 
 

http://news.plovdiv24.bg/528247.html
http://www.informirash.me/index.php/dobrudzha/obshtestvo/23952-konteinerite-s-bitovi-otpadatzi-v-s-plachi-dol-dnes-byaha-izvozeni
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Линк:  http://www.informirash.me/index.php/dobrudzha/obshtestvo/23952-konteinerite-s-bitovi-
otpadatzi-v-s-plachi-dol-dnes-byaha-izvozeni   
        

 

Текст:  Контейнерите с битови отпадъци в с.Плачи дол днес бяха извозени, съобщи за радио Добруджа 
Атанаса Пенев в отговор на наше запитване защо община Добричка бави извозването им. Оказа се, че 
селото закъснява с плащането на данък сгради и такса смет. План-сметката за дейност Чистота на 
територията на община Добричка е разработена за всяко населено място и вътре са включени разходите 
за сметосъбиране и извозване, заяви зам.кметът на общината Дико Иванов. Той допълни, че те се 
формират на база кратността на извозването, което за с. Плачи дол е два пъти месечно.От три години в 
общината се работи с размер на такса битови отпадъци от 2010 г., тъй като Общински съвет отказва да 
приеме предлагания от кметския екип нов размер на таксата битови отпадъци, с който да се повишат 
събраните суми и се предложи по-качествена услуга. Следим съотношението приходи/разходи, за да са 
селата поставени при еднакви условия, каза Дико Иванов и призна, че този механизъм за сега дава добри 
резултати. Както е в случая, кметът на Плачи дол е свършил сериозна работа, почти половината от хората 
в селото са се издължили и услугата е възобновена. Плачи дол е селище от шести функционален тип, 
данъчната оценка на имотите е много ниска и е трудно с този размер на таксата да се заделят средства 
освен за сметоизвозване и за почистване на нерегламентирани сметища, на територии за обществено 
ползване, отчисления по Закона за управление на отпадъците, обясни зам.кметът по финансовите 
въпроси. 
 
 
 

Източник: gustonews.bg 
 

Заглавие: 8 проекта, свързани с оптимизирането на отпадъци, ще поощри общината 

Линк:  http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=39717  

          

  

Текст: Община Пловдив за втора поредна година се присъедини към Европейската седмица за 
намаляване на отпадъците, която тази година се провежда в периода 22 – 30 ноември. В ролята си на 
координатор на местно ниво Дирекция „Екология и управление на отпадъците” призова над 160 
организации на територията на общината (администрации, бизнес структури, учебни заведения и др.) да 
се включат в инициативата, като поканата беше изпратена по електронен път, защото това е един от 
начините да се пестят ресурси в администрацията и да се предотврати генерирането на отпадъчна хартия. 
Идеята на ЕСНО е да популяризира концепцията за предотвратяване генерирането на отпадъците, чрез 
координиране на дейности на територията на цяла Европа и извън нея. Тематичните дни на ЕСНО 2014 са 
насочени към въпроса за разхищаването на храната и как да се предотврати това, с призив: „Спри 
разхищението на храна!”. 

http://www.informirash.me/index.php/dobrudzha/obshtestvo/23952-konteinerite-s-bitovi-otpadatzi-v-s-plachi-dol-dnes-byaha-izvozeni
http://www.informirash.me/index.php/dobrudzha/obshtestvo/23952-konteinerite-s-bitovi-otpadatzi-v-s-plachi-dol-dnes-byaha-izvozeni
http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=39717
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В резултат на поканата за участие към момента са регистрирани 8 проекта, включващи над 30 дейности, 
свързани с предотвратяване образуването на отпадъци и разумното потребление, които се провеждат в 
рамките на седмицата. Подробна информация за участниците и проведените от тях дейности ще бъде 
публикувана на официалната интернет страница на Община Пловдив, а най-добрите проекти ще бъдат 
отличени. 
 
 
 

Източник: velikotarnovo.topnovini.bg 
 

Заглавие: Изнесоха 50 кг медни отпадъци през покрива на склад в Г. Оряховица 
 
Линк:   http://velikotarnovo.topnovini.bg/node/557583  
 

 
 
Текст: Взломна кражба на 50 килограма медни отпадъци от фирмен склад в Горна  Оряховица, 
разследват служители на полицейското управление в железничарския град, съобщава бюлетинът на 
великотърновската полиция. 
Престъплението е извършено в периода от 29-ти до 30-ти  ноември. Извършителите са проникнали в 
помещението, чрез разпокриване на метални листи от покривната конструкция на склада. 
По случая е образувано досъдебно производство. 

http://velikotarnovo.topnovini.bg/node/557583

