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Източник: plamsi.net 
 
Заглавие: 50 % от битовите отпадъци трябва да бъдат рециклирани до 2020 г. 

Това каза министърът на Националната годишна конференция на НСОРБ 
 

Линк:  http://plamsi.net/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-
%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-
%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-50-%D0%BE%D1%82-
%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8/                 
 

 

Текст: Министър Ивелина Василева участва в дискусионния форум „Опазването на околната среда – 
обща грижа на общините и държавата“ в рамките на Националната годишна конференция на Национално 
сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Тя очерта основните цели и предизвикателства в 
политиките по управлението на водите и отпадъците. 
“Околната среда не трябва да бъде възприемана като препятствие пред развитието на бизнеса и 
икономиката, а напротив – чрез осигуряване на чиста и безопасна околната среда, стимулираща растежа 
и създаваща нови работни места”, каза в началото на форума министър Василева. 
Тя подчерта, че интегрираното управление на водите следва да бъде поставено като основен принцип за 
осигуряване на чиста, безопасна и с достатъчно количество вода за населението, икономиката и за 
осигуряване на водните екосистеми, намирайки отражение във всяка политика от обществено-
икономическия живот на страната. 
Министърът посочи, че новите предизвикателства в управлението на отпадъците са свързани с целите за 
повторно използване и рециклиране на битовите отпадъци – 50 % от тях трябва да бъдат рециклирани до 
2020 г. 
“Проектът на Национален план за управление на отпадъците очертава ясни граници на политиките по 
отпадъци през следващия програмен период, като огромна тежест ще има инфраструктурата по 
третиране на биоотпадъците, без отделянето на които не би било възможно и подобряването на 
системите за събиране на рециклируемите отпадъци“, отбеляза Ивелина Василева. 
Тя увери, че ще бъдат положени нужните усилия за осъзнаване на ангажиментите и за своевременно 
въвеждане на новите изисквания и подобряване на управлението в сектора 
“Това има за цел по-високи икономически резултати за страната като цяло, но и разбира се намаляване в 
дългосрочен план на разходите, което да бъде усетено от всички нас като граждани”, категорична бе 
министърът. 
“Днес е повече от важно диалогът, сътрудничеството и усилията да бъдат съчетани на национално и 
местно ниво, за да можем да отговорим на съвременните предизвикателства пред околната среда и 
развитието на българската икономика”, каза в заключение министър Василева. 

 
 
 

Източник: segabg.com 
 

Заглавие: Брюксел ще ни санкционира заради забавените сметища 

Линк:  http://www.segabg.com/article.php?id=731351              

http://plamsi.net/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-50-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8/
http://plamsi.net/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-50-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8/
http://plamsi.net/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-50-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8/
http://plamsi.net/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-50-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8/
http://projects-namrb.org/index.php/bg/
http://projects-namrb.org/index.php/bg/
http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=118
http://www.segabg.com/article.php?id=731351
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Текст:  Има голяма вероятност България да бъде санкционирана от Европа заради боклуците, призна 
министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Тя припомни, че през април т.г. Европейският 
съд започна наказателна процедура срещу страната ни заради това, че все още у нас не са приведени в 
съответствие с европейското законодателство регионалите системи за управление на отпадъците, не са 
премахнати и много от старите сметища. 
Василева инспектира хода на строителството на регионалното депо край старозагорското село Ракитница, 
което ще обслужва населението на 12 общини и ще осигури 64 нови работни места, съобщи vsekiden.com. 
То трябваше да бъде готово до средата на юли догодина, но срокът се удължава до края на 2015 година. 
Ръководителят на проекта Георги Трингов увери екоминистъра, че обектът не е сложен, строителите 
разполагат с нужната техника и новият срок ще бъде спазен. 
В момента в страната се изграждат 21 регионални системи за управление на отпадъците и на много места 
има забавяне - най-често заради обжалване на обществени поръчки за избор на изпълнители. Такива са 
случите на строящите се депа в Самоков, Ямбол и Бяла, Русенско. Депата се изграждат с пари по 
оперативната програма "Околна среда" на Европейския съюз. За програмния период 2007-2014 г. за 
България бяха предвидени 830 милиона лева, за следващия програмен период до 2020 г. по същата 
програма за страната ни са налични 524 милиона лева. 

 
 
 

Източник: news.ibox.bg 
 

Заглавие: Ново депо за отпадъци градят за "Топлофикация" - Перник 
 

Линк: http://news.ibox.bg/news/id_1935896429          
       

 

Текст:  Ново депо за производствени неопасни отпадъци, образувани от горивната инсталация на 
"Топлофикация" - Перник се предвижда да бъде изградено впернишкото село Люлин, съобщават от 
дружеството, цитирано от БТА. 
Топлоснабдителното предприятие отделя сгурия, шлака и дънна пепел от котлите до 54 300 т годишно, 
пепел от изгаряне на въглища - до 489 000т/год. и до 57 000т/год. гипс от работата на сероочистващата 
инсталация, по данни на РИОСВ. 
Денонощният капацитет на депото ще бъде до 2 520 тпри максимално натоварване на съоръженията на 
ТЕЦ "Република". 
Съгласно производствената програма в периода 2016-2018 г. се предвижда новото шламохранилище да 
приема до 1560 т/денонощие. Депото ще бъде разположено в местността "Чокладиновец". 
Отпадъкът ще се транспортира до площадката за предварително третиране с хидротранспорт, което не 
предполага неорганизирани емисии на прах в атмосферния въздух. По време на експлоатацията се 

http://news.ibox.bg/news/id_1935896429
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предвижда уплътняване на депонирания отпадък и изграждане на стационарна оросителна система, 
което ще ограничи неорганизираните прахови емисии. 
Магистралният тръбопровод ще бъде с дължина 4 500 м и ще бъде положен в стоманобетонови корита с 
цел недопускане на замърсяване. 
По инвестиционното предложение няма да се прави ОВОС. 
Тръбите ще преминават в сервитута на съществуващата жп линия, собственост на "Мини открит 
въгледобив", по която се транспортират добитите въглища до ТЕЦ "Република" и ще продължи в 
сервитутата на второстепенен път за бившето депо за битови отпадъци в района на котлована на рудник 
"Република". Депото ще бъде експлоатирано в продължение на 10 години. 
Изграждането му се налага, защото капацитетът на съществуващите сгуроотвали "Седми септември" и 
"Кудин дол" е изчерпан. 
 
 

 
Източник: infrastructure.bg 
 
Заглавие: Избран е надзорник за укрепване на клетката за отпадъци към депото в Плевен 

 
Линк: 
http://infrastructure.bg/ecologicalinfrastructurenews/2015/01/05/2447866_izbran_e_nadzornik_za_ukrepva
ne_na_kletkata_za/                 
 

 

Текст: Община Плевен сключи договор с  ДЗЗД"Рутекс-Ати" за упражняване на строителен надзор при 
изпълнение на аварийно укрепване на възникнали свлачищни процеси засягащи северна и западна диги 
на клетки за неопасни отпадъци към проекта за  инженеринг (проектиране и строителство) на регионален 
център за управление на отпадъци на град Плевен – І етап. 
Изпълнител на проекта е дружеството ДЗЗД РСУП – 2013. Проектът "Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъците в регион Плевен"  етап I (от 2013 до 2015г), се изпълнява по  Оперативна 
програма "Околна среда 2007-2013 г. 
Стойността на този етап от проекта е 17 549 910 лв. 
Финалът на проекта е предвиден за април 2015 г. 
 
 

 
Източник: vakancia.bg 
 

Заглавие: Изложение WasteExpo за отпадъци и рециклиране 
 

Линк:  http://www.vakancia.bg/i.php/actual/view.html?oid=27047                
 

http://infrastructure.bg/ecologicalinfrastructurenews/2015/01/05/2447866_izbran_e_nadzornik_za_ukrepvane_na_kletkata_za/
http://infrastructure.bg/ecologicalinfrastructurenews/2015/01/05/2447866_izbran_e_nadzornik_za_ukrepvane_na_kletkata_za/
http://scrap-bg.com/11211/
http://www.vakancia.bg/i.php/actual/view.html?oid=27047
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Текст: WasteExpo е най-голямото търговско изложение за отпадъци и рециклиране в Северна Америка. 
WasteExpo e изключително полезно за общини, агенции за регионално развитие, фирми, отговорни за 
сметосъбирането и рециклирането на отпадъци, дистрибутори и консултанти, производители на машини 
за рециклиране и пр.  
На изложението участват повече от 560 фирми изложители,предвидени са всеобхватни конферентни 
сесии и работни срещи с над 11 000 участника. Освен със своя впечатляващ характер и звездна репутация, 
най-убедителното нещо е, че може да се свържете директно с най-големите и квалифицирани купувачи в 
индустрията.  
Повече информация за изложението може да получите на www.wasteexpo.com.  
 
 
 

Източник: pik.bg  
 
Заглавие: Откриха стари патрони в комбинат за цветни метали в София 
 

Линк:  http://pik.bg/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8-
%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-
%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-
%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-news269018.html               
 

 

Текст: Открити са стари патрони в комбинат за цветни метали в Гара Искър в София. Това казаха от 
пресцентъра на МВР за Агенция „Фокус”. 
Сигналът за инцидента е получен в 12.30 часа. 
Боеприпасите са стари и ръждясали и не са представлявали опасност за хората. 
  
 
 

Източник: konkurent.bg 

Заглавие: Провериха заложни къщи и заведения в Мездра 

Линк:  http://konkurent.bg/article/36408/proveriha-zalojni-kushti-i-zavedeniia-v-mezdra             
 

http://pik.bg/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-news269018.html
http://pik.bg/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-news269018.html
http://pik.bg/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-news269018.html
http://pik.bg/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-news269018.html
http://pik.bg/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-news269018.html
http://konkurent.bg/article/36408/proveriha-zalojni-kushti-i-zavedeniia-v-mezdra
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Текст:  Специализирана полицейска операция е проведена на територията на община Мездра в дните от 
30 декември до 4 януари, съобщиха от МВР. Обобщените данни показват, че униформените служители са 
проверили 65 лица, 9 леки автомобила, 5 заложни къщи, 3 пункта за изкупуване на метали и 8 
питейни  заведения.  
Констатирани са 7 нарушения, за които са съставени актове за нарушения при шофьори и неизрядни 
лични документи. Образувани са и 3 досъдебни производства. 
Спецакция е проведена и в нощта срещу понеделник на територията на Оряхово. Целта е била 
противодействие на битовата престъпност в малките населени места. Констатирани нарушения на 
територията на крайдунавската община не са констатирани.  
 
 

 
Източник: stmost.info 
 

Заглавие: Осем  любимчани задържани за кражба на 24 кг меден проводник 

 

Линк:  http://stmost.info/obshtestvo/krimi/3579-osem-lyubimchani-zadarzhani-za-krazhba-na-24-kg-
meden-provodnik.html              
 

 

Текст:  Осем мъже от Любимец са задържани за кражба на 23,800 кг меден проводник, съобщиха от 
Областната дирекция на МВР в Хасково. На 2-ри януари около 18 часа патрул от ООРЖТ-Стара Загора, 
охраняващ магистрален кабел, положен успоредно по старото жп трасе Любимец – Свиленград, е 
забелязал движещ се без светлини лек автомобил „Опел Астра“. Поискано е съдействие от полицейски 
служители на Любимец, които задържали мъжете на възраст от 21 до 40 години, шестима от които 
познати на органите на реда с подобните си прояви. В багажника на колата са намерени отделени от 
изолацията медни парчета с различна дължина от магистрален кабел, за които мъжете признават, че са 
изкопали и нарязали. 
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