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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Създава се междуведомствена работна група за разрешаване на проблемите, свързани с 
изпълнението на договора за изграждане на ски зона в Банско 
 

Линк:  http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2894                   
 

 

Текст: Правителството отмени решение на кабинета „Орешарски”, прието неприсъствено в периода 4-6 
август 2014 г. С него на министъра на околната среда и водите се възлага сключването на допълнително 
споразумение за изменение на концесионния договор за предоставяне на концесия върху защитена 
територия – изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален парк „Пирин”, за 
изграждане и експлоатация на ски зона с център Банско. 
Поради смяната на правителството на 6 август, решението не е включено в протокола от първото 
заседание след приемането му, каквото е изискването на Устройствения правилник на Министерския 
съвет и неговата администрация, и не е приведено в изпълнение. 
Съгласно съществуващата процедура, всички актове на Министерския съвет, приети неприсъствено, 
следва да бъдат администрирани в края на календарната година. Спазвайки това изискване, решението е 
изведено с №836 на 22 декември 2014 г. 
Позицията на министъра на околната среда и водите е, че решението, прието неприсъствено в периода 4-
6 август 2014 г., не е съобразено с разпоредбите на действащото законодателство и по същество не са 
извършени всички необходими анализи и фактически проверки по отношение на договора за концесия, 
поради което трябва да бъде отменено още на първото заседание на правителството след оформянето на 
акта. 
След отмяната на решението, със заповед на министър-председателя ще бъде създадена 
междуведомствена работна група, която да разгледа проблемите, свързани с изпълнението на договора, 
и да предложи варианти за разрешаването им. Работната група ще включва представители на 
администрацията на МС, на министерствата на околната среда и водите, на регионалното развитие и 
благоустройството, на финансите, на младежа и спорта, на образованието и науката, на икономиката, на 
туризма, ДНСК и Агенцията по геодезия, картография и кадастър. 
 
 

 

Източник: МОСВ 

Заглавие: Консултации на МОСВ с обществеността 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите 

Линк:  http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=130                
 

 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2894
http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=130
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Текст:  С настоящото предложение за изменение и допълнение на Закона за водите се: 
1. Осигурява въвеждането на принципа „замърсителят плаща” и законовите механизми за 
възстановяване на ресурсните разходи и разходите за околна среда в рамките на възстановяването на 
разходите за водни услуги за възможно най-широк кръг услуги, като елемент от изпълнение на 
предварителните условия за предоставяне на средства от фондовете на Европейския съюз за програмен 
период 2014-2020г.; 
2.  Отстраняват се пропуски в транспонирането на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите, във 
връзка с постъпило допълнително официално уведомително писмо от Европейската комисия  по открита 
процедура по нарушение №2009/2256; 
3. Отстраняват се пропуски в транспонирането на Директива 2007/60/ЕО относно оценката и 
управлението на риска от наводнения в българското законодателство и избягване на процедура за 
нарушение; 
4. Отменят някои наредби към закона поради осъвременяване на нормативната база с европейското 
законодателство и по-доброто му прилагане; 
5. Ускорява се процеса по определяне на санитарно – охранителни зони около водовземните съоръжения 
за питейно-битово водоснабдяване; 
6. Въвеждат се разпоредби, свързани с планиране, разработване и изпълнение на Морската стратегия и 
на програмите от мерки към нея с цел опазване и подобряване на състоянието на околната среда в 
морските води; 
7. Регламентира  контролът по изпълнение на мерките за поддържане на язовирните стени и 
съоръженията към тях в изправно техническото състояние, осигуряване на безопасната им експлоатация 
и изпълнението на дейности по извеждането им от експлоатация до възстановяване на технологичната и 
конструктивната сигурност или по ликвидирането им. Контролът  се възлага на Държавната агенция за 
метрологичен и технически надзор /ДАМТН/. 
  
Крайна дата за съгласуване: 24.01.2015 г. 
  
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: vveselinova@moew.government.bg. 
  
Пълният текст на проектa на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите можете да видите 
тук. 
  
Мотивите за изменение и допълнение на Закона за водите може да видите тук. 
 

 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Данъчните в Шумен събраха над тон хартия за рециклиране 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1380562          
       

 

Текст:  1 604 кг хартия за рециклиране събраха през изминалата 2014 година данъчните служители от 
офиса на НАП в Шумен. Кампанията по разделно събиране на употребявана хартия върви в приходната 

mailto:vveselinova@moew.government.bg
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2015/_-2015.docx
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2015/Text.docx
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1380562
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администрация от четири години и е под надслов: "Всеки лист хартия е глътка въздух, не го 
изхвърляйте!". 
Кампанията стартира пилотно през 2011г. в ЦУ на НАП, а на по-късен етап бе организирана и проведена 
във всички териториални дирекции на агенцията. 
Хартиените отпадъци се събират в специални пластмасови контейнери, разположени наопределени 
места в сградите на офис Шумен, откъдето се извозват периодично. Контейнерите са обозначени със 
специално създадени за кампанията стикери. 
Целта на кампанията е да се събира разделно хартията и да се предава за рециклиране, вместо да бъде 
произволно изхвърляна. Инициативата има за цел и да стимулира ежедневното използване на по-малко 
количество хартия. 
 
 

 
Източник: stroitelstvoimoti.com 

Заглавие: Варна стартира система за преработка на отпадъци  
Линк:  http://stroitelstvoimoti.com/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-
%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0/                    
 

 

Текст: Стартира изграждането на регионална система за управление на отпадъците на общините Варна, 
Аксаково и Белослав, съобщиха от общинската администрация в морската столица. Проектът е на обща 
стойност 34,4 млн. лв. и е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“. От тях безвъзмездната 
финансова помощ е 26,9 млн. лв., собственият принос на трите общини е 7,4 млн. лв., от които 93,8% на 
община Варна. Изпълнението на договора за безвъзмездно финансиране е до 31 март 2016 г. 
Изграждането на първа клетка от регионалното депо във Въглен трябва да завърши до края на октомври 
2015 г. Тя е с площ от близо 53 дка и капацитет 577 хил. куб. М, или 402 тона отпадъци. Периодът на 
експлоатация е 5 години. 
В рамките на системата ще бъдат изградени още инсталации за компостиране и за рециклиране на 
строителни отпадъци, пречиствателна станция за отпадни води, контейнер за временно съхранение на 
опасни отпадъци от домакинствата, депо за инертни материали и прилежаща инфраструктура. 
Това е много важен проект за региона, защото с реализацията му ще бъде решен трайно проблемът с 
депонирането на отпадъци. По-ефективната първична преработка на боклука ще доведе и до 
понижаване на такса смет в общините. 
 
 
 

Източник: infostock.bg 
 

Заглавие: Медта поевтинява, алуминият поскъпва 

 

Линк:  http://www.infostock.bg/infostock/control/worldmarkets/news/61718-medta-poevtinyava-
aluminiyat-poskapva               
 

http://stroitelstvoimoti.com/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0/
http://stroitelstvoimoti.com/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0/
http://stroitelstvoimoti.com/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0/
http://stroitelstvoimoti.com/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0/
http://www.infostock.bg/infostock/control/worldmarkets/news/61718-medta-poevtinyava-aluminiyat-poskapva
http://www.infostock.bg/infostock/control/worldmarkets/news/61718-medta-poevtinyava-aluminiyat-poskapva
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Текст:  Медта се търгува близо до четири годишно дъно, заради забавянето в световния икономически 
растеж и по-слабото търсене на стоки, пише Вloomberg. 
„Инвеститорите са в очакване на актуалните икономически данни относно перспективите за цените на 
основните индустриални метали", каза Джан Ю, анализатор в Yongan Futures Co.  
Медта за доставка след три месеца поевтиня с 0,1% на Лондонската метална борса до $ 6 139 за метричен 
тон. В Ню Йорк фючърсите на медта за доставка през март се търгуваха почти без промяна за $ 2.7655 за 
паунд. Алуминият поскъпна с 0.2% до $ 1 791 за тон. 
Петролът West Texas Intermediate за доставка през февруари поевтиня с 79 цента до $ 47.14 за барел в 
електронната търговия на New York Mercantile Exchange. Цената се понижи с $ 2,11 до $ 47,93 за барел 
вчера, 6 януари, което е най-ниското ценово ниво от 21 април 2009 г. насам.  
Петролът Brent за доставка през февруари поевтиня с 88 цента, или 1.7%, до $ 50.22 за барел на 
лондонската борса ICE Futures Europe. Цената падна с $ 2.01 до $ 51.10 за барел вчера, 6 януари, което е 
най-ниското ценово ниво от 30 април 2009 г. насам. Европейският суров петрол се търгува с премия от $ 
3.16 спрямо WTI. 
 
 

 
Източник: shumen.topnovini.bg 
 

Заглавие: РИОСВ – Шумен налижи глоби за 14 000 лв. през  декември 
 

Линк: http://shumen.topnovini.bg/node/563224                   
 

 

Текст: В последния месец на годината Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите( 
РИОСВ) в Шумен е издала 12 наказателни постановления на обща стойност 14 100 лв., сочат данните от 
отчета й за м. декември. 
Имуществена санкция от 3 000 лв. е наложена на компания “Техномаркет” , заради това че в магазина на 
фирмата в Шумен са събирали и съхранявали на открито излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване. При проверката инспекторите са установили, че там са налични 9 броя електронно- лъчеви 
монитори на персонални компютри и начупени газоразрядни лампи. 
2 хил. лв. глоба ще плаща ветеринарната амбулатория “Рума” в Нови пазар заради липсата на отчетност 
на отпадъците в заверената от РИОСВ книга, с толкова са глобени заради същото нарушение и “Лисец” 
ЕООД в Омуртаг. 
1000 лв. имуществена санкция е наложена на фирма ”Херти” за това, че в производствената база в Плиска 
не е осигурена непрекъсната нормална експлоатация на пречиствателно съоръжение за битово- фекални 
и отпадъчни води. 
В последния месец на 2014 г. на държавното предприятие “Кабиюк” е наложена текуща месечна санкция 
на обща стойност 6 270 лв. по Закона за опазване на околната среда, информират от РИОСВ Шумен. 

http://shumen.topnovini.bg/node/563224
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Допуснато е замърсяване при експлоатация на канализационната мрежа в село Коньовец и 
животновъдните ферми в конезавода. 
За подобни нарушения са глобени с 240 лв. месечна санкция “Винекс Преслав” и със 118 лв. 
млекопреработвателното предприятие “СИ ВИ ЕС” ООД в Омуртаг. 
През декември са издадени и 2 акта за установени административни нарушения – единият е на 
Кастрационния център в Шумен за замърсяване на водите на река Текедере с кучешки фекалии, а другият 
на община Омуртаг – за това, че не е изпълнила задължителни предписания за внасяне на отчисления по 
Закона за управление на отпадъците. 
Екоинспекторите са реагирали на сигнал и са прекратили замърсяването на дере край с. Хан Крум, където 
изтичал инфилтрат от ретензионния басейн на регионалното депо за неопасни отпадъци, получено 
вследствие на аварийна ситуация със захранване на помпената станция. След намесата на експертите на 
РИОСВ е прекратено и замърсяването на терен в шуменския кв. “Гривица” и изтичането на дренажни 
води, смесени с нефтопродукти, от помещение за съхранение на течно гориво към котелната инсталация 
на детската градина “Светулка” в Шумен. 
 

 
 
Източник: smolyannews.com 

Заглавие: Община Златоград се сдоби със специализиран автомобил за битови отпадъци 
Линк: http://www.smolyannews.com/news/obshtina/obshtina-zlatograd-se-sdobi-sas-spetsializiran-
avtomobil-za-bitovi-otpadatsi                     
 

 

Текст: По проект „Оптимизиране на системата за управление на отпадъците в Община Златоград”, 
финансиран чрез безлихвен заем от Предприятието за управление на дейностите по опазване на 
околната среда, се достави нов специализиран автомобил Марка „ ИВЕКО” и надстройка тип „Ротопреса”, 
с капацитет на вместимост от 16 куб. м. Функционалните характеристики на новия автомобил и по-
голямата му вместимост ще позволят значително да се подобрят дейностите, свързани с събиране и 
извозване на битовите отпадъци, както и да се оптимизират графиците за обслужване на населението от 
Община Златоград. 
Със стартиране на кампанията за пролетно почистване на общината през 2015 г., ще започне и 
изпълнението на дейности, свързани с реализиране на общинската политика за въвеждане на 
интегрирана система за разделно събиране на хартия, пластмаса и стъкло от домакинствата. За да 
отговорим на задължителните изисквания на националното законодателство и намалим отпадъците, 
депонирани на депо, Община Златоград ще разчита на проява на висока гражданска активност и личния 
принос на всички жители чрез включването им в ефективни системи за разделно събиране на отпадъци. 
 

 
 
Източник: balkanec.bg 
 

Заглавие: Продължават наглите кражби на комуникационни кабели 
 

Линк: http://www.balkanec.bg/prodalzhavat-naglite-krazhbi-na-komunikatsionni-kabeli-24332.html                     
 

http://www.smolyannews.com/news/obshtina/obshtina-zlatograd-se-sdobi-sas-spetsializiran-avtomobil-za-bitovi-otpadatsi
http://www.smolyannews.com/news/obshtina/obshtina-zlatograd-se-sdobi-sas-spetsializiran-avtomobil-za-bitovi-otpadatsi
http://www.balkanec.bg/prodalzhavat-naglite-krazhbi-na-komunikatsionni-kabeli-24332.html
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Текст: Тази нощ за пореден път нагли крадци са откраднали телефонен кабел на Vivacom. 
Безцеремонната кражба се е случила в района между хотел “Ботевград” и Данъчна служба. Съвсем 
необезпокоявано са задигнати 3 кабела по 220м, 200-чифтови. В резултат на кражбата стотици абонати са 
останали без комуникация. 
И още една кражба, станала преди 2 вечери. Нахалните апаши са изтеглили 260метра 400-чифтов кабел 
от ул. „Александър Батенберг” в квартал „Саранск”. 
Въпреки засиленото полицейско присъствие, патрули и желание за решаване на проблема с 
престъпността, крадците продължават да действат смело и безочливо. 
 

 
 
Източник: stroitelstvoimoti.com 
 

Заглавие: Медалите за Рио 2016 ще са от рециклирани уреди 
Линк:  http://stroitelstvoimoti.com/27050/     
             

 

Текст: Медалите за летните олимпийски и параолимпийски игри в Рио де Жанейро през 2016 г. ще бъдат 
направени от рециклиран метал, съобщиха организаторите. Материалът за тях ще бъде получен от 
преработени стари електрически уреди и апарати. Те ще се произвеждат от бразилския монетен двор. 
Именно на това държавно учреждение, влизащо в структурата на Министерството на финансите на 
Бразилия, е поръчано да направи 4924 медала за награди и 75 000 възпоменателни медала за лятната 
олимпиада. Необичайният избор на „суровината“ за получаване на благородните метали, от които ще се 
изготвят медалите, е продиктуван от желанието да се подчертае грижата на организаторите на 
олимпийските игри към природата, екологията и устойчивото развитие. 
Бразилският монетен двор има 320-годишна история. 
Компанията е изготвяла медалите за Световните военни игри през 2011 година и за Панамериканските 
игри през 2007 година, които се проведоха в Рио де Жанейро. 
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