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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева ще вземе участие в Националната годишна конференция на 
НСОРБ 
 

Линк:  http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2807  
 

 

Текст: Министър Ивелина Василева ще участва в Националната годишна конференция на Националното 
сдружение на общините в Република България (НСОРБ). 
 Тя ще се включи в дискусионния форум „Опазването на околната среда - обща грижа на общините и 
държавата“, който ще се проведе утре, от 09:30 часа  в зала 9 на НДК. 
 На събитието ще присъстват представители на централната и местна власт, ръководители на 
Управляващи органи на оперативни програми и посланици. 
 
 
 
 

Източник: blagoevgrad.utre.bg 
 

Заглавие: Община Разлог очаква МОСВ да се произнесе за депото край село Баня 
 

Линк:   http://www.blagoevgrad.utre.bg/2014/12/03/281485-
obshtina_razlog_ochakva_mosv_da_se_proiznese_za_depoto_kray_selo_banya  
 

 
 
Текст: Oбщината е спечелила всички 26 заведени срещу нея дела 

Две дела, водено срещу община Разлог, заради изграждането на депо за битови отпадъци край село 
Баня, все още не са приключили. Това каза пред Радио „Фокус” зам. - кметът на община Разлог Иван 
Гюров. Подобни обжалвания е имало и преди от други жители на село Баня, но до сега общината е 
спечелила всички заведени срещу нея дела, общо 26. „Тези две процедури няма да спрат строителството, 
но общината загуби прекалено много време в съда. Притеснени сме, че изпускаме всички срокове за 
финансиране по ОП „Околна среда”, обясни Иван Гюров. В момента общинските експерти очакват 
Министерството на околната среда и водите да се произнесе по казуса – ще има ли депо или не. 
„Изпратили сме писмено запитване до Министерството на околната среда и водите какво следва от този 
момент нататък по изпълнението на проекта, тъй като и ние и от министерството сме наясно, че говорим 
за финанси в размер на 12 милиона лева. Ако не бъдат спазени всички норми и срокове за изграждане на 
депото, това е доста сериозна сума, която община Разлог не може да си позволи да заплати от собствения 
бюджет. Отново много внимателно ще разгледаме всички възможности и опасности от реализирането на 
този проект и най-вече спазването на сроковете и отчитането на средствата, така че да бъдат 
възстановени от ОП „Оклона среда”, каза още Иван Гюров. 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2807
http://www.blagoevgrad.utre.bg/2014/12/03/281485-obshtina_razlog_ochakva_mosv_da_se_proiznese_za_depoto_kray_selo_banya
http://www.blagoevgrad.utre.bg/2014/12/03/281485-obshtina_razlog_ochakva_mosv_da_se_proiznese_za_depoto_kray_selo_banya
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Източник: dariknews.bg 
 
Заглавие:  Намаляват такса смет за юридическите лица в Паничище 
  

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1367172  
 

 

Текст: Община Сапарева баня обмисля намаляване на такса смет с 1 промил за юридическите лица в 
курортно селище Паничище. Това е една от промените в Наредбата за местните данъци и такси. В края на 
месеца всички промени ще бъдат разгледани и гласувани на заседание на ОбС.  
Досега имаше разделение, до 65 места с един четирикубиков контейнер, над 65 с два. Сега това, което се 
предлага от 45 до 90 места да бъде разположен един четирикубиков контейнер и един бобър.  
Увеличение на данъците в община Сапарева баня няма да има, съобщи кметът Сашо Иванов. Въпреки, че 
таксата, която община Сапарева баня плаща заради липса на депо се очаква да бъде завишена. „Ще се 
постараем да си съберем данъците, които не сме събрали и с тях да покрием основно тази такса в 
РИОСВ", коментира Иванов. Около 70 000 лв. дължи общината заради липсата на депо. 
 
 
 
 

Източник: stroitelstvoimoti.com 
 
Заглавие: Рекултивират депото за битови отпадъци в Русе  

 

Линк:  
http://stroitelstvoimoti.com/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8
%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A/       
 

 

Текст:  Първа копка на проекта за рекултивация на старото сметище за битови отпадъци в Русе направиха 
кметът на града Пламен Стоилов и министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Предвижда 
се теренът да бъде облагороден, при което ще се реши и проблемът с гудроновите ями. За третиране на 
замърсените площи, възлизащи на 125 декара, и предотвратяването на неконтролируемо изтичане на 
замърсителя при 35 см слой трябва да се използват 75 000 т трошен камък, 4500 т пепелина или 2850 т 
гасена вар и 950 т пепел. Проектът е на стойност 22 млн. лв. по европейски програми. Очаква се ефектът 
от реализацията му да бъде усетен до 5 години. Фирмата изпълнител ще e „Марпекс Агро“. 
Градоначалникът увери жителите на околните квартали, че след приключване на проекта вече ще могат 
да живеят без страх за здравето си. По време на изкопните и строителните дейности ще бъде направено и 
всичко възможно да не се затруднява достъпът до вилите и имотите на хората и ако е необходимо, дори 
ще бъде изграден нов път. 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1367172
http://stroitelstvoimoti.com/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A/
http://stroitelstvoimoti.com/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A/
http://stroitelstvoimoti.com/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A/
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Депото е започнало да функционира през 70-те години на ХХ век, вероятно без проектни разработки и 
мерки за защита на геоложката среда от разпространение на замърсители. Разглежданата част на депото, 
която подлежи на рекултивация, е с дължина и ширина съответно до около 1200 м и 250 м. Според 
влезлия в сила Подробен устройствен план общата площ на депото възлиза на 288,972 дка. При 
многогодишната експлоатация тялото на депото е достигнало дебелина до 23 м, включващо всякакъв вид 
отпадъци – битови, промишлени и строителни. Към най-опасните, създаващи екологичен риск, се 
причисляват депонираните нефтопродукти. Съгласно част „Биологична рекултивация“ на изготвения 
технически проект се предвиждат дейности по затревяване и залесяване с дървесни и храстови видове. 
Затревяването е предвидено на равната, най-висока част на рекултивираното депо и полегатите склонове 
върху 191 300 м2, като 15 метра по периферията се оставя за ландшафтно залесяване. Анализирайки 
условията на средата и качеството на почвите, проектантът е предложил затревяването да е с райграс, 
бяла детелина, ливадни растения, а видовете за залесяване са в съответствие с тези от близкия ландшафт 
– като дъб, липа, шипка, глог, бряст, смрадлика, люляк. 
 
 

 

Източник: ndt1.com 
 
Заглавие: НА 8,5 МЛН. ЛЕВА ВЪЗЛИЗА ПЛАН-СМЕТКАТА НА ДОБРИЧ ЗА ЧИСТОТА 

 
Линк:  http://www.ndt1.com/article.php/20141203112722137      
        

 

Текст:  План-сметка за чистота на територията на Добрич за 2015 г. е  обявена на сайта на Общината. 
Според нея, разходите за сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в 
депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване през следващата година 
ще възлизат на 8 552 365 лева, от които за Община Добрич 7 330 565 лева. За сравнение, за 2014 г. те са 
били 6 852 961 лева, от които за Община Добрич 6 607 961 лева. В докладната записка, която кметът 
Детелина Николова е подготвила пред Общинския съвет, се посочва, че услугата “Сметосъбиране и 
сметоизвозване на битови отпадъци” се извършва от “.А.С.А. България”  ЕООД  (правоприемник на “РЕБ – 
РВЕ  Ентзоргунг България” ЕООД и “Шеле България” ЕООД), по силата на 15-годишен концесионен 
договор от 17.03.2000 година, който изтича на 16.03.2015 година.  Годишният размер на разходите с 
включен ДДС за 2014 година  възлиза  на 2 491 926 лева. В момента се подготвя обществена поръчка с 
предмет “Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци” с прогнозна стойност 2 400 000 (два 
милиона и четиристотин хиляди) лева за година с включен ДДС. В цената е включено осигуряване на 
съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други, събиране на битовите отпадъци 
и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им. Максималният 
размер на разходите за 2015 година, който следва да се заложи в план-сметката е 2 420 000  лева. 
Услугата “Оператор на депо за неопасни отпадъци при с. Богдан” се осъществява от фирма 
“.А.С.А.БЪЛГАРИЯ” ЕООД съгласно сключен през май тази година договор въз основа на проведена 
открита процедура по Закона за обществените поръчки.  Договорът е сключен за срок от 12 месеца, 
считано от датата на неговото подписване. Общата цена на възложените и извършени услуги, съгласно 
договорените единични цени не може да надхвърля 1 200 000 лева с ДДС  за целия период на действие 
на договора. Съгласно клаузите в договора, той може да бъде прекратен преди изтичане на срока му, при 
въвеждане в експлоатация на регионалното депо за отпадъци при с. Стожер. 
След проведена процедура на 24 септември 2014 г. Община Добрич е сключила договор с Консорциум 
„РСУО –Добрич” за управление на регионалното депо, включващо съоръжения, инсталации, площадки за 

http://www.ndt1.com/article.php/20141203112722137
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третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци. Срокът за изпълнение на договора е 60 
месеца, считано от получаване на писмено уведомление от страна на Възложителя за стартиране на 
договора. Максималната стойност на договора е в размер на 12 000 000 лева с ДДС, за една година 2 400 
000  лева. Очаквания разход за Община Добрич е 1 757 400 лева.  Останалите разходи ще бъдат 
възстановявани на Община град Добрич от останалите общини, обслужвани от регионалното депо въз 
основа на реално депонираните отпадъци. 
Към  тази дейност се отнасят и отчисленията по Закона за управление на отпадъците в размер на 52 
800лева, които са за цялото количество отпадъци, депонирани от територията на всички  девет общини от 
регион Добрич. Очакванията ни са, че само за Община Добрич разходите ще са в размер на 33 600 лева. 
Друг разход по план-сметката за чистота е услугата по почистване на уличните платна, площадите, алеите, 
парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване, която се 
осъществява от “.А.С.А.БЪЛГАРИЯ” ЕООД. Общата стойност на възложените услуги, съгласно единичните 
им стойности не може да бъде повече от 2 400 000 лева с включен  ДДС за целия срок на действие на 
договора, който е 2 години. Предвидените средства за 2015 г. са 1 200 000 лв. с ДДС. 
Друг договор е за “Машинно  зимно  почистване  на  улици и булеварди на територията на Община град 
Добрич”. Той е в сила от 1.11.2013 г. и е с краен срок на изпълнение 31.03.2015 г. Общата цена на 
възложените услуги, съгласно единичните им стойности не може да бъде повече от 1 200 000 лева  с ДДС 
за целия срок на действие на договора. Предвидените средства за 2015 г. са 600 000 лв. с ДДС. 
За почистване на нерегламентирани микросметища, почистване на дерето на р. Добричка и извозване на 
4-кубикови контейнери от местността Гаази баба са заложени 120 000 лева. 
 
 

 
 
Източник: pernikdnes.com 
 

Заглавие: Искат компостери за шумата 

 
Линк:  http://www.pernikdnes.com/news/10717  

          

  

Текст: Специални контейнери, в които да се събират отпадъците от растителен произход искат кметове на 
населени места в пернишко, пише "Градски вестник". Предложение за това направи и вчера кметът на с. 
Дивотино Румен Сергиев. По думите му населението непрекъснато трупали камари с окосена трева и 
отрязани храсти, а през есента и с окапалите листа на дървета. На много места тези отпадъци се палят, но 
другаде оформят камари и образуват нерегламентирани сметища. 
Разрешение на проблема има, ако растителните отпадъци се събират в компостери. Използването им 
помага за максимално оползотворяване на биоразградимите отпадъци и превръщането им в екологично 
чист и висококачествен подобрител за почвата. 
Преди време младежка неправителствена организация проведе показно обучение с жителите на село 
Богданов дол за ползването на технологията за превръщане на ненужната растителност в тор. 
Идеята се подкрепяше и от предишното общинско ръководство. Янакиева като кмет казваше, че е 
възможно при сключването на договор с новата фирма за чистота към задължението за нови съдове за 
смет да се добавят и компостери, които да бъдат разположени на различни места, удобни за хората. 
Подписването на договора все още не е станало заради обжалване на процедурата по възлагането на 
поръчката в съда, затова идеята може да се осъществи. 

http://www.pernikdnes.com/news/10717
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Подобна практика имаше в някои от столичните общини, където домакинствата с градини получаваха 
600-литрови контейнери безплатно, като нищо не струваше и първата кутия с биологичен материал, а 
следващите стопаните трябваше да купуват сами 
 
 
 

Източник: investor.bg 
 

Заглавие: Четири компании са обвинени в манипулиране на цените на платината и паладия 
Goldman Saschs, BASF, HSBC и Standard Bank са обвиняеми по дело за манипулация на цената на 
металите в САЩ 

 
 

Линк:   http://www.investor.bg/surovini/365/a/chetiri-kompanii-sa-obvineni-v-manipulirane-na-cenite-na-
platinata-i-paladiia-184860/  
 

 
 
Текст: Срещу американската Goldman Saschs, германската BASF, британската HSBC и южноафриканската 
Standard Bank е повдигнато дело в Окръжния съд на Махнатън, САЩ. Компаниите са обвинени, че от 2007 
г. заговорничат, за да повлияят на пусканите два пъти дневно фиксинги на платината и паладия, предава 
Ройтерс. 
Ищец по делото е бижутерийната компания Modern Settings от Флорида, която е купувала металите. Тя 
твърди, че купувачите са загубили милиони долари, тъй като обвиняемите компании незаконно са 
споделяли данни на клиентите си и са използвали тази информация, за да участват в изпреварващи 
действия преди очакваните промени в цените и са създавали фалшиви поръчки.  
Платината и паладият се използват в каталитичните конвертори, използвани за намаляване на 
автомобилните емисии. Също така се използват в стоматологията и бижутерията. 
На 16 октомври Лондонската борса за метали заяви, че от 1 декември ще поеме контрола върху фиксинга 
на платината и паладия и ще използва нова електронна система. 
Хонконгската борса заяви, че платформата ще замести бенчмарк системата, създадена през 1989 г, която 
е управлявана от Goldman, BASF, HSBC и Standard. 
Потърпевшите смятат, че това обвинение „идва твърде късно“. Те твърдят, че са понесли неуточнени 
загуби заради предполагаемите нарушения на американското антитръстово законодателство от страна на 
обвинените. 
През последните години регулаторите по целия свят затягат контрола върху индексите. Поводът е 
откриване на доказателства за намеса при образуването цената на валутите и LIBOR.  
По-строгата регулация породи нови механизми за контрол върху златото, среброто, платината и паладия. 
Тази година купувачи на метал повдигнаха сходни дела, обвиняващи банките в намеса при образуването 
на цените на златото и среброто. 
Говорителят на Goldman Sachs Майкъл Дювали и говорителят на HSBC Хуанита Гутиерес отказаха 
коментар. 
 
 
 

 
 
 

http://www.investor.bg/surovini/365/a/chetiri-kompanii-sa-obvineni-v-manipulirane-na-cenite-na-platinata-i-paladiia-184860/
http://www.investor.bg/surovini/365/a/chetiri-kompanii-sa-obvineni-v-manipulirane-na-cenite-na-platinata-i-paladiia-184860/
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Източник: newsbg.eu 
 
Заглавие: ЕС глоби Гърция за незаконни сметища 
 
Линк: http://newsbg.eu/%D0%B5%D1%81-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8-
%D0%B3%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-
%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0/  
 

 
 
Текст: Съдът на Европейските общности във вторник наложи на Гърция финансови санкции за неспазване 
на съдебно решение за 2005 г., за установяване неизпълнение на задължения по силата на “директива за 
отпадъците.” В допълнение към еднократната сума от 10 милиона евро, докато решението 2005 не бъде 
приведено в изпълнение, ще бъде налагана глоба от 14 милиона евро за всеки шестмесечен период на 
забавяне. Според “директива за отпадъците,” страните-членки трябва да гарантират отпадъците да бъдат 
оползотворени или обезвредени, без да застрашават човешкия живот и околната среда; Те също така са 
длъжни да забранят изоставянето, изхвърлянето или неконтролираното обезвреждане на отпадъци. В 
първото съдебно решение, постановено през 2005 г., Съдът обявява, че Гърция е нарушила директивата 
на основание, че към февруари 2004 г., 1125 обекти за безконтролното изхвърляне на отпадъци са 
останали в експлоатация на гръцка територия. Спазването на решението от 2005-та изисква: закриване на 
незаконните сметища, реалното им почистване (не само планирането на тяхното почистване) и 
създаването на необходимите съоръжения за осигуряване на постоянно съответствие с директивата и 
предотвратяването на създаването на нови незаконни сметища. 
 
 
 
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Съдът на ЕС глоби Италия с рекордните 40 млн. евро за незаконни отпадъци 
 
Линк: http://www.greentech.bg/archives/57401  
 

 
 
Текст: Съдът на Европейските общности наложи рекордно голяма глоба на Италия във вторник заради 
проблеми с незаконните сметища. Страната ще трябва да плати 40 милиона евро за неизпълнение на 
задължението да се справи с изхвърлянето на отпадъци на нерегламнетирани сметища. 
Базираният в Люксембург съд заяви, че ще наложи допълнителни санкции от 42.8 милиона евро за всеки 
шест месеца, през които Италия не успява да премахне стотиците сметища, включително много такива, 
които съдържат опасни токсични материали. 

http://newsbg.eu/%D0%B5%D1%81-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%B3%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0/
http://newsbg.eu/%D0%B5%D1%81-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%B3%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0/
http://newsbg.eu/%D0%B5%D1%81-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%B3%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0/
http://newsbg.eu/%D0%B5%D1%81-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%B3%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0/
http://www.greentech.bg/archives/57401
http://www.greentech.bg/archives/57401
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Решението последва провала на няколко поредни правителства на Италия да се справят със скандала, 
свързан с проблеми с околната среда, повишена заболеваемост отрак и други заболявания, 
съсредоточени най-вече в региона Кампания около южния град Неапол. 
Миналият месец съдът отхвърли италианската жалба срещу решението от 2007 г., с което съдът нареди 
пълно премахване на незаконните сметища и депа за отпадъци. 
Благодарение на комбинация от неефективност, интереси на сенчестия бизнес и организирана 
престъпност, незаконните сметища, съдържащи всичко от битов боклук до силно токсични промишлени 
отпадъцу, продължават да растат във всеки регион в Италия. 
Кампания, дом на известната „Камора“, отдавна се разглежда като център на проблема с боклуците и 
вече е станала символ на италианския упадък. Така наречената „огнена земя“ около Неапол е осеяна със 
зловонни сметища, а горящите боклуци бълват гъст черен дим към небето. 
Проблемът упорито продължава да се разгръща, въпреки обещанията за изграждане на нови инсталации 
за инсинерация и центрове за преработка на органичните отпадъци, както и поредицата спешни мерки, 
включително превозване на отпадъци от Неапол до други части на Италия или дори до чужди страни като 
Германия или Испания. 
Съдът на Европейската общност, който интерпретира правото на Европейския съюз пред 28-те държави-
членки, отбеляза в решението си, че само затварянето на незаконните сметища и покриването на 
отпадъците с пръст не е достатъчно, за да удовлетвори правилата на ЕС за околната среда. 
 
 
 


