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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: МОСВ участва в международна полицейска акция срещу незаконния трафик на отпадъци  
Констатиран е един незаконен превоз на отпадъци за България 
 

Линк:  http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2832     
 

 

Текст: В периода 24-28.11.2014 г. Министерството на околната среда и водите, като компетентен орган по 
прилагане на Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци в Република България взе 
участие в международни съвместни действия, насочени срещу незаконния трафик на отпадъци. Основна 
цел на акцията, координирана и ръководена на национално ниво от ГД „Криминална полиция“, е 
проверка за спазване на нормативните изисквания на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и Закона за 
управление на отпадъците, касаещи превозите на отпадъци, пристигащи и излизащи от и за трети страни.  
В рамките на акцията бяха извършени инспекции на превози на ГКПП Калотина, ГКПП Гюешево, ГКПП 
Лесово, ГКПП Пристанище Варна и ГКПП Пристанище Бургас. Участие в проверките взеха органи на ГД 
„Криминална полиция, ГД „Гранична полиция“, експерти от МОСВ и РИОСВ, митнически органи. 
В рамките на съвместната инициатива, на ГКПП Пристанище Варна беше констатиран един незаконен 
превоз на отпадъци за Република България. По случая е образувано административно-наказателно 
производство. Пет транзитни превоза на неопасни отпадъци от Франция за Турция бяха задържани на 
ГКПП Лесово до представяне на необходимите документи.  
 
 
 

Източник: scrap-bg.com 
 

Заглавие: Борсова информация 09.12.2014 

 

Линк:  http://scrap-bg.com/tag/%D0%BC%D0%B5%D0%B4/       
 

 
 
Текст: Основните стоки започнаха новата седмица с поредно понижение. Щатският петрол отново бе 
сред най-губещите стоки, след като успя да се понижи под 64 долара и вече се разменя на най-ниското си 
ниво от повече от 5 години насам. 
Факторите, които продължават да оказват натиск върху петрола остават същите. Става въпрос именно за 
комбинацията от растящото производство на суровината и свиването в растежа на глобалната икономика. 
Като второстепенен фактор може да бъде посочен рекордно високата цена на щатския долар, който се 
разменя на най-високото си ниво спрямо основните си конкуренти от около 5 години насам. Това прави 
петрола по-скъп за страни, които не използват щатската валута и съответно по-малко привлекателен. 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2832
http://scrap-bg.com/10969/
http://scrap-bg.com/tag/%D0%BC%D0%B5%D0%B4/
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Златото успя да спечели позиции през изминалия ден, въпреки създалата се вълна от негативни 
настроения. Благородният метал продължава да се търгува в подножието на психологическата граница от 
1 200 долара за тройунция, след като в последно време получи известна подкрепа от растящото 
физическо търсене в Индия и Китай, както и от растящия интерес на Руската централна банка към 
скъпоценния метал. Към този момент обаче поскъпването на златото е силно ограничено, тъй като 
основният поток от капитали е насочен към растящите фондови пазари, поради апетита за по-висока 
доходност. 
Една от основните новини, които оказаха натиск върху петрола през последните дни е свързана със 
Саудитска Арабия. Лидерът в организацията на държави износителки на петрол (ОПЕК) понижи цената си 
за клиенти от Азия и САЩ. Според експерти борбата за пазарни дялове тепърва предстои, след като 
котировките падат с всеки изминал ден, а търсенето не се увеличава с нужните темпове, гладът за 
клиенти ще расте все повече в бъдеще. 
През последните дни много от големите инвестиционни банки се надпреварват една друга коя ще 
постави по-ниска прогноза за цената на петрола в бъдеще. В понеделник своето мнение по въпроса 
изразиха и експертите от Morgan Stanley, които бяха малко по-оптимистични от колегите си, след като 
поставиха очакванията си за цена от около 70 долара през предстоящата 2015 година. 
Фючърсите върху лек суров петрол с доставка през месец януари (CLF5, OILUSJAN15) поевтиняха с 2.67 
долара, или 4.07%, приключвайки на ниво от 63.18 долара за барел. Това бе най-ниската точка за 
суровината от края на 2009 година насам. Разпродажбите през вчерашния ден едва ли изненадаха 
някого, тъй като котировките на нефта регистрират най-масовите си разпродажби от повече от 5 години 
насам. Само за последните няколко месеца цената на петрола изтри около 40% от стойността си. 
Пазарите не помнят подобен спад от финансовата криза през 2008 година насам. Друга основна причина 
за това да се случи остава шокиращият ръст на добива в САЩ благодарение на шистовата революция, 
която все по-сериозно нарушава баланса на световния пазар. 
Най-близкото ниво на подкрепа за суровината се намира около 60 долара за барел, а следващото важно 
ниво ще бъде дъното от юли 2009 г. при 58.20 долара за барел. От друга страна съпротивата за 
суровината остава около 68.30 долара.  
Фючърсите върху петрол сорт Брент със срок на доставка през януари (LCOF5, OILUKJAN15) премахнаха 
2.77 долара, или 4.01%, приключвайки на ниво от 66.31 долара за барел. По този начин лондонският 
петрол също се понижи до най-ниската си точка от септември 2009 година 
През вчерашния ден златото успя да прекъсне 2-дневната си негативна серия, след като записа 
минимален ръст по-малък от 1%. Временна подкрепа на благородния метал оказва новината, че Руската 
Федерация възнамерява да увеличи златните си резерви, като способ за стабилизиране на валутната 
криза в страната. Към този момент от Кремъл не са излезли с официална информация относно размерите 
на покупката, но анализатори очакват те да бъдат значителни. Другото неизвестно в уравнението на 
златото е Китай. Мнозина смятат, че Централната банка в страната вече е увеличила златните си резерви, 
но това няма как да бъде доказано към този момент, тъй като институцията не публикува официална 
информация относно размера на златните си резерви. 
Фючърсите върху злато с доставка през месец февруари (GCG5, GOLDFEB15) поскъпнаха с 4.50 долара, или 
1.15%, приключвайки на ниво от 1 194.90 долара за тройунция. Текущата подкрепа за скъпоценния метал 
се намира около 1 185 долара, докато съпротивата се намира около 1 225 долара за тройунция. 
Фючърсите върху сребро със срок на доставка месец март (SIH5, SILVERMAR15) поскъпнаха с 2 цента, или 
0.54%, завършвайки търговията на ниво от 16.27 долара за тройунция 
  
 

 
Източник: news.plovdiv24.bg 
 
Заглавие: РИОСВ Пловдив глоби фирма с 10 000 лева 
  

Линк: http://news.plovdiv24.bg/529577.html       

http://news.plovdiv24.bg/529577.html
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Текст:  През месец ноември експертите на РИОСВ - Пловдив са извършили 141 проверки на 132 обекта. 
За отстраняване на констатираните нарушения са дадени 55 предписания. През периода са съставени 9 
акта. Издадени са 5 наказателни постановления на стойност 12 700 лв.  
Най-голяма за месеца е санкцията, наложена за "Еуроспед" ЕООД в размер на 10 хиляди лева за това, че 
не са предприети необходимите мерки за предотвратяване на големи аварии. 
Експертите от екоинспекцията са констатирали и нарушение на Закона за чистотата на атмосферния 
въздух. За непровеждане на измервания на вредни емисии, изпускани в атмосферния въздух за повече от 
две последователни години е съставен акт за административно нарушение на "Шнайдер Електрик 
България" ЕООД.  
През изминалия месец са извършени и 22 проверки по постъпили сигнали на "Зеления телефон". Една от 
тях е за замърсяване на река "Пясъчник", която се влива в р. Марица.  
При извършената проверка в края на месеца е установено, че причина за замърсяването на реката е 
канал, разположен от западната страна на моста, от който се изливат оцветени води. В момента 
продължават проверките на предприятия в района с цел установяване ползвателите на този канал, както 
и на замърсителите на реката.  
По сигнал за изгаряне на отпадъци, в момента на проверката експертите са установили горене и е дадено 
предписание да не се допуска изгаряне на отпадъци.  
Общо 71 проверки са извършили служителите от направление "Управление на отпадъците и опазване на 
почвите" през ноември, като 30 от тях са извънредни.  
Издадени са 3 акта за административни нарушения, един от които е на физическо лице, което изхвърля 
отпадъци на нерегламентирани места.  
Седем от подадените сигнали на "Зелен телефон" през месеца са свързани с опазване на 
биоразнообразието и защитените територии.  
Пет от тях са за улавяне, притежание и търговия с диви пойни птици в района на "Руския пазар" и ул. 
"Бъндерица", както и за продажба в интернет на защитени животински видове в Пловдив и Първомай. 
Последните 2 сигнала са изпратени в Районна прокуратура - Пловдив с цел издирване и установяване 
самоличността на лицата, публикували обявите в интернет.  
Подробният отчет за дейността на инспекцията през ноември 2014 г. е публикуван на интернет 
страницата http://plovdiv.riosv.com. На него може да видите и резултатите от извършените проверки по 
сигнали на граждани. 
 

 

 

Източник: flagman.bg  
 
Заглавие: Грандиозен скандал! Шефът на РИОСВ Антоний Иванов събаря дом за сираци, ще вдигнат 
мегабилдинг на бургаския плаж 
 

Линк:  http://flagman.bg/article/72604    
 

http://flagman.bg/article/72604
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Текст:  Грандиозен скандал, пред който случаят с „Карадере“ изглежда като дребно административно 
нарушение, сътвори шефът на бургаската екоинспекция Антоний Иванов. В неизбежния край на своето 
управление той разреши на частен инвеститор да събори най-добре поддържания дом за сираци в 
региона - „Ронкали“, за да се издигне на негово място мегакомплекс, без да се направи задължителната в 
този случай Оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС). 
От заповед с изходящ №5624, публикувана в сайта на РИОСВ-Бургас, става ясно, че  директорът на 
екоинспекцията Антоний Иванов дава зелена светлина за мащабния инвестиционен проект на бургаската 
„Ти Ви Хотел“ ООД. Проектът включва върху площ от 1684 кв/м, където сега е дом „Ронкали“ и спортните 
игрища, да се изгражди многофункционална сграда със заведение за обществено хранене, жилищна и 
хотелска част. Ще има голям ресторант, 50 апартамента, 50 хотелски стаи и подземен паркинг на две 
нива за 100 автомобила! Плътността на застрояването ще е 70 %, кинта - 5,0, а височината на билдинга 12 
метра. Грубите изчисления показват, че става въпрос за сграда с над 8 хил.кв/м РЗП. 
Директорът на РИОСВ-Бургас Антоний Иванов набързо е претупал преписката и е излязъл със становище, 
че не е необходим ОВОС. Ако такъв бе направен, трябваше проектът на „Ти Ви Хотел“ ООД да се 
съгласува с други държавни служби, имащи отношение към строителството на подобни обекти. Трябваше 
да се подложи и на широко обществено обсъждане, но очевидно се е целяло да остане в тайна до 
финализирането на процедурите. 
В становището на Антоний Иванов за основен мотив за непровеждането на процедурата е посочено, че 
планът не попада в приложенията на Закона за опазване на околната среда. Той обаче попада в 
Приложение №2 т.10 б. „обекти с обществено предназначение, включително строителство на 
търговски центрове и паркинги”, към чл.93 от Закона за опазване на околната среда и подлежи на 
задължителна процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС, разясниха за Флагман.бг юристи. 
След като се запознаха със становището на Антоний Иванов, те бяха категорични, че той не е извършил 
задължителната по закон процедура, за да прокара завишените показатели за застрояване – 70% 
плътност и 20 % озеленяване. Само наличието на подземен паркинг е достатъчно основание да се 
проведе процедура по ОВОС. А в случая става въпрос за грандиозно строителство край брега на морето. 
Никъде в становището не е споменато в каква зона попада настоящата сграда на дом „Ронкали“. Тя е 
само на 10-ина метра от морския плаж и е логично да е в зона „А“, където ограничението за 
строителството е до 20 % плътност. Дори и да е в зона „Б“ пак няма как да бъде разрешена 70 % плътност. 
Земята под дом „Ронкали“ доскоро е била държавна собственост. Сменила е статута си в последната 
година, показа нашата проверка. Досега сграда с прилежащите площи бе предоставена за стопанисване 
на социалния център, чието основно финансиране е от немска неправителствена организация. Новият 
собственик може да изхвърли децата на улицата, когато реши. Нищо чудно това да се случи още след 
Нова година, за да може основната работа по мегапроекта да приключи за началото на летния сезон. 
Публична тайна е, че Антоний Иванов е кадрово назначение на ДПС. Той пое екоинспекцията, без да има 
един ден стаж в областта на околната среда. Въпреки че забърка името си в няколко сериозни скандала, 
запази поста си по време на служебното правителство на Георги Близаншки. Продължава да управлява 
една от най-важните държавни структури в региона и при кабинета „Борисов 2“. 
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Източник: nostop.bg 
 

Заглавие: Без увеличение на Такса битови отпадъци за 2015 г. 
Образователните институции няма да плащат и през новата година 

 
Линк:  http://www.nostop.bg/news/details/6834/3/%D0%91%D0%B5%D0%B7-
%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%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%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-2015-%D0%B3-.html     
 

 

Текст: Такса битови отпадъци за 2015 г. няма да промени размера си, това стана ясно на проведеното в 
петък (5 декември) заседание на Общински съвет. Другата добра новина е за образователните 
институции, които и през предстоящата година ще бъдат освободени от тази такса. За битови отпадъци 
няма да плащат всички обединени детски заведения, детски градини, детският комплекс в града, както и 
читалищата, намиращи се на територията на Община Панагюрище. 
В тази връзка заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ г-жа Галина Матанова сподели, че в 
бюджетните сметки на образователните институции  присъстват общински средства и не е особено 
логично от тях да бъдат удържани средства за Такса битови отпадъци. От облекчението ще се възползват 
общо 17 институции на територията на Общината. 
Според заместник-кметът по стопанските дейности инж. Георги Павлов, в другите общини в страната се 
наблюдава драстично увеличение на такса смет. 
Очакваният приход от таксата за отпадъци е 1 320 00 лв. за цялата община, от които 1 109 467 лв. от града 
ни. Постъпленията от него ще бъдат изразходвани за сметосъбиране и сметоизвозване (587 500 лв), 
експлоатация и поддържане на депо за твърди битови отпадъци (405 000 лв.) и поддържане на територии 
за обществено ползване (327 500 лв.). 
 
 

 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: 18 български проекта кандидатстват в инвестиционния план на ЕК 

Линк:  http://bnr.bg/post/100495889/18-balgarski-proekta-kandidatstvat-v-investicionnia-plan-na-ek      
 

 

Текст: 18 български проекта фигурират в представения днес предварителен доклад по новия 
инвестиционен план на Европейската комисия. Той включва общо 2000 потенциални проекта в 28-те 
страни-членки на обща стойност 1,3 трилиона евро. Българските са за поне 3,5 милиарда евро, 
включването им в предварителния списък обаче все още не е гаранция за финансиране. 

http://www.nostop.bg/news/details/6834/3/%D0%91%D0%B5%D0%B7-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%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%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-2015-%D0%B3-.html
http://www.nostop.bg/news/details/6834/3/%D0%91%D0%B5%D0%B7-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%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%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-2015-%D0%B3-.html
http://www.nostop.bg/news/details/6834/3/%D0%91%D0%B5%D0%B7-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%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%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-2015-%D0%B3-.html
http://www.nostop.bg/news/details/6834/3/%D0%91%D0%B5%D0%B7-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%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%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-2015-%D0%B3-.html
http://bnr.bg/post/100495889/18-balgarski-proekta-kandidatstvat-v-investicionnia-plan-na-ek
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България попада в първоначалната селекция с магистралата София - Калотина, високоскоростните пътища 
Видин - Ботевград и Русе - Велико Търново, жп линиите Карнобат - Синдел и Русе - Варна, както и с 
проекти за подобряване на водоснабдяването в 40 общини, иновативни технологии за преработка на 
отпадъци в 3 региона, закриване и рекултивация на сметища в 9 общини и младежко предприемачество. 
В списъка е и националната програма за енергийна ефективност на жилищните сгради. Сред българските 
проекти има и седем на Електроенергийния системен оператор – за обновяване на мрежата и 
изграждане на междусистемни връзки. За част от проектите обаче в разпространения днес доклад не е 
посочена стойността на необходимата инвестиция – така че средствата, които България има шанс да 
получи, са повече от 3,5 милиарда евро. 
Планът за стратегически инвестиции на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер има за 
основна цел да стимулира икономическия растеж и заетостта и си поставя задачата да мобилизира 
инвестиции на стойност поне 315 милиарда евро. Той ще бъде подробно обсъден на предстоящата в края 
на следващата седмица среща на върха. 

 
 
 
Източник: perniktoday.net 
 

Заглавие: 7 310 315 лв. са плануваните харчове за чистота в община Перник за 2015 г. 

 
Линк: http://perniktoday.net/7-310-315-lv-sa-planuvanite-xarchove-za-chistota-v-obshtina-pernik-za-2015-
g/        
 

 

Текст: На 7 310 315 лв. са разчетени харчовете по поддръжката на чистотата в община Перник за 2015 г., 
сочи план-сметката за битови отпадъци, която трябва да бъде одобрена от Общинския съвет. За 
сравнение, разчетите за 2014-та фиксираха сума от 7 401 555 лв. 
2 400 000 лв. от парите за 2015-та са за сметосъбиране и сметоизвозване, и поддържане на териториите 
за обществено ползване през лятото и зимата, в това число и снегопочистване. Тук обаче не са заложени 
средства за закупуване на съдове за смет. 
В посочената обща сума се включват още 1 860 000 лв. за събиране и извозване не битови отпадъци на 
депото. 300 000 лв. са за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване при летни 
условия. Става дума за главни и второстепенни улици и тротоари. 240 000 лв. са за поддръжката на 
същите територии, но през зимата. Други 240 000 лв. са определени за експлоатация на депото. 
За почистване на нерегламентирани сметища и реултивация на замърсени терени са отделени 100 000 лв. 
745 000 лв. са заложени за лятно почистване на площади, алеи, междублокови пространства, паркови 
тереитории и гробищни паркове.  1 490 457 лв. са отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление 
на отпадъците /ЗУО/. 
Всъщност крайната сметка се завишава от собственото участие на Община Перник по изграждането на 
регионалното депо за твърди битови отпадъци- Общината трябва да го съфинансира с 2 334 858 лв. 
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http://perniktoday.net/7-310-315-lv-sa-planuvanite-xarchove-za-chistota-v-obshtina-pernik-za-2015-g/
http://perniktoday.net/7-310-315-lv-sa-planuvanite-xarchove-za-chistota-v-obshtina-pernik-za-2015-g/

