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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министърът на околната среда и водите кани експерти за участие в Експертния съвет за 

оценка на приоритетни вещества към МОСВ  

Писменото заявяване на интерес трябва да стане до 30.01.2015 г. 
 

Линк:  http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2749                      
 

 

Текст: Министърът на околната среда и водите отправя покана към експерти и/или представители на 
научните среди и институции – Българската академия на науките, университети, научни институти, 
агенции, специализирани администрации и лечебни заведения, писмено да заявят интерес за участие в 
дейността на Експертния съвет за оценка на приоритетни вещества към МОСВ. 
Експертният съвет има за цел да подпомага министъра на околната среда и водите при изпълнение на 
задачите, свързани с оценка на приоритетни вещества и изготвяне на предложения за въвеждане на 
мерки за контрол на рисковете за човешкото здраве и/или околната среда, от употребата на определени 
опасни вещества. 
Във връзка с гореизложеното в срок до 30.01.2015 г. е необходимо да заявите интерес за участие в 
дейността на Експертния съвет, като изпратите по електронна поща автобиография с данни за контакт 
(име, телефон, е-mail) до г-жа Елена Чобанова. 
След изтичане на посочения срок заявилите интерес за участие в дейността на Експертния съвет ще бъдат 
поканени за разясняване на предстоящата дейност и обсъждане на въпроси от организационен, 
технически и друг характер.  
Допълнително, желаещите да участват в дейността на Експертния съвет към МОСВ, следва да го заявят 
писмено чрез деловодството на МОСВ, бул. „Мария Луиза“ 22, като приложат: 
• автобиография; 
• документи, удостоверяващи съответствие с посочените в поканата критерии; 
• попълнен формуляр за квалификация и област(те) на приложение/експертиза. 
  
Поканата за писмено заявяване на интерес може да видите тук. 
Формулярът за квалификация и област(те) на приложение/експертиза можете да изтеглите  тук . 
Повече информация относно организацията и дейността на Експертния съвет можете да намерите в 
„Правилник за организацията и дейността на експертния съвет за оценка на приоритетни вещества“, 
публикуван на страницата на МОСВ: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=88353 
Лице за контакт: Елена Чобанова – гл.експерт в отдел “ОХВ”, дирекция “Превантивна дейност”, тел. 940 
60 13, e-mail: etchobanova@moew.government.bg 
 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: РИОСВ – Смолян разпореди преустановяване на изгаряне на изолации на медни проводници  
Извършена е проверка по получен сигнал 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2902              

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2749
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/aktualno/2014/Pokana_za_interes_MOSV_2.docx
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/aktualno/2014/Pokana_za_interes_MOSV_2.docx
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/aktualno/2014/Formulqar.doc
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=88353
mailto:etchobanova@moew.government.bg
http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2902
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Текст:  Експерти на РИОСВ – Смолян извършиха незабавна проверка по сигнал за изгаряне на отпадъци в 
Смолян. Сигналът е получен в събота, на Зеления телефон на инспекцията, за неприятни миризми и дим, 
в района на ул.“Тракия“ №1 в града. 
При проверката на място е установено, че пред една от сградите, на която се извършват ремонтни 
дейности се изгарят изолации на медни проводници. Изгореното до момента на проверката количество е 
било около 35 кг., в близост са били приготвени още около 30 кг. кабели. 
Експертите на РИОСВ са разпоредили незабавно да бъде преустановено горенето. Дадено е предписание 
да не се допуска изгаряне на отпадъци в района, а приготвените кабели за горене да бъдат предадени на 
фирма, която притежава разрешение за третиране на отпадъци от черни и цветни метали. 
 
 

 
Източник: citybuild.bg 

Заглавие: ТЪРСИМ ПАРТНЬОРСТВА С ОРГАНИЗАЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТВЪРДИТЕ ОТПАДЪЦИ 

Линк:  http://www.citybuild.bg/news/tyrsim-partnyorstva-organizatzii/28263                   
 

 

Текст:  От 11-ти до 13-ти март в София Виа Експо организира международното изложение и 
конференция за управление на отпадъците „Save the Planet”. Водещи компании от Австрия, България, 
Германия, Дания, Полша, Словакия и Швейцария ще покажат технологии и оборудване за третиране, 
събиране, транспортиране, депониране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците. В интервю 
за Виа Експо Димитрис Граматас, ръководител на отдел „Строителство“ - HELECTOR, компания, която 
е изложител за първи път в "Save the Planet", разказва за дейностите, целите и настоящите проекти 
на фирмата.  
Вашият девиз е "Разработване на решения за едно по-зелено бъдеще". Бихте ли ни разказали накратко за 
дейностите ви, свързани с управлението на отпадъците? 
HELECTOR е поделението за управление на отпадъци на ELLACTOR Group, напълно интегрирана компания, 
способна да осигури вертикални решения в целия сектор. Основните услуги са насочени към 
строителство, осигуряване на необходимите технологии (know-how) и инвестиции. Приложенията им са 
тясно свързани с рециклиране, третиране на отпадъци и производство на енергия от отпадъци. HELECTOR 
предлага решения за едно по-зелено бъдеще в съответствие с европейската йерархия за управление на 
отпадъците. 
Компанията разработва екологично чисти технологии и патенти чрез своите германски дъщерни фирми, 
насочени към превенция и намаляване количеството отпадъци, повторно използване, рециклиране, 
оползотворяване на енергията и депониране на отпадъците. Чрез третирането на биологични отпадъци с 
модерни технологии като тази на HERHOF GmbH и LOOCK BIOGAS, се произвеждат горива, компост и 
биогаз, енергия от отпадъци. Досега сме изградили 9 инсталации за механично третиране на биологични 
отпадъци, пречиствателни станции с общ капацитет 1.3 милиона тона, 15 инсталации за анаеробно 

http://www.citybuild.bg/news/tyrsim-partnyorstva-organizatzii/28263
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разграждане с общ капацитет от почти 213 хил. тона и още 7 инсталации за третиране на биологични 
отпадъци са в процес на изграждане.  
Резултатите от реализираните проекти към 2012 г. на HELECTOR, свързани с депониране, енергия от 
отпадъци, компостиране, сортиране и рециклиране, са: над 220 000 MWh годишно производство на 
енергия, възстановяване на 45 000 тона материал за рециклиране годишно и годишно производство на 
200 хиляди тона от SRF (твърди възстановени горива) и RDF (модифицирано твърдо гориво).  
  
За да прочетете цялото интервю, кликнете тук. 
 
 

 
Източник: pleven.utre.bg 
 

Заглавие: С площадка за разделно събиране на отпадъци се сдоби Червен бряг 
Осигуряването на площадката е най-евтиният начин да увеличи количествата отпадъци, 

предадени за рециклиране 

 

Линк:  http://www.pleven.utre.bg/2015/01/13/292080-
s_ploshtadka_za_razdelno_subirane_na_otpadutsi_se_sdobi_cherven_bryag                       
 

 

Текст: Oбщина Червен бряг е сключила договор с местна фирма, притежаваща разрешение за 
осигуряване на площадка на територията на общината за безвъзмездно предаване на разделно събрани 
отпадъци от домакинствата. 
С договора е осигурена възможност на жителите на общината да предават на площадката, отговаряща на 
всички нормативни изисквания. Тя е с площ от 8980 кв. м. В разрешението на фирмата са включени: 
разделно събрани отпадъци от опаковки, отпадъчни материали от хартия, пластмаса, метал, стъкло, 
негодни за употреба батерии, текстилни отпадъци, излезли от употреба електрически уреди, опасни 
отпадъци, обемисти едрогабаритни отпадъци и други видове отпадъци от домакинствата. 
Осигуряването на площадката е най-евтиният за общината начин да увеличи количествата отпадъци, 
предадени за рециклиране, както и алтернатива на другите организирани системи за разделно събиране 
на рециклируеми отпадъци. 
По повод влизане в сила на Решение № 11/10.07.2014 г. на Конституционния съд, Община Червен бряг 
уведомява гражданите, че на площадката по чл. 19, ал. 3, т. 11, се извършва предаване на отпадъци от 
черни и цветни метали (ОЧЦМ) с битов характер от физическите лица. 
От общината съобщават, че е необходимо да се знае също, че съгласно чл. 38, ал. 4 разплащанията по 
сделки се извършва по безкасов път. 
 
 
 

Източник: trud.bg 
 

Заглавие: Режат на скрап “Петър Берон” в Турция 
 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4532377                      
 

http://viaexpo.com/bg/press/elector-sche-uchastva-za-prvi-pt-v-save-the-planet-2015-intervyu-s-dimitris-gramatas
http://www.pleven.utre.bg/2015/01/13/292080-s_ploshtadka_za_razdelno_subirane_na_otpadutsi_se_sdobi_cherven_bryag
http://www.pleven.utre.bg/2015/01/13/292080-s_ploshtadka_za_razdelno_subirane_na_otpadutsi_se_sdobi_cherven_bryag
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4532377
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Текст:  Учебният кораб на Български морски квалификационен център (БМКЦ) “Петър Берон” в 
понеделник започна своето последно плаване. Морският съд бе продаден за $1,2 млн. на търг с тайно 
наддаве през ноември миналата година. Купи го варненска фирма, която го предава за скрап. На 
купувача му отне 3 месеца да приведе кораба в годно за транспортиране състояние. 
65-годишният съд не подлежи на ремонт, което бе причината БМКЦ да го продаде. Тъй като не може да 
плава на собствен ход, корабът ще бъде буксирован до корабното режище Али ага в Турция. Миналата 
година там бе продадена и свалената от въоръжение подводница “Надежда”. 
 
 

 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Над 25 хиляди тона боклук са изхвърлили шуменци за година 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1382426                          
 

 

Текст: Над 25 хиляди тона отпадъци са депонирани от община Шумен на регионалното депо за неопасни 
отпадъци в квартал "Дивдядово" през 2014 година. Смесеният битов отпадък е най-много - повече от 21 
хиляди тона. От почистване на улиците са събрани 829 тона. Най-голямо количество отпадъци в община 
Шумен са събрани през месец август - над 2,5 хиляди тона, а най-малко - през февруари - 1693 тона. 
По думите на управителя на „Титан-БКС" ООД Христо Николов сметоизвозването в Шумен се извършва 4 
пъти седмично, като годишното количество отпадъци се запазва през последните години. 
Николов коментира още, че контейнерите в различните квартали на Шумен се изхвърлят в определени 
часове. "Според мен най-справедливото заплащане е на вдигнат брой контейнери, а не на тон отпадъци", 
каза той и допълни, че според него трябва да се направи обществено обсъждане на въпроса. 
 
 

 
Източник: ipernik.com 
 

Заглавие: САМО 12 НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ СМЕТИЩА В РАДОМИРСКО МОЖЕ ДА СЕ ПОЧИСТЯТ ЛЕСНО 
 

Линк: http://www.ipernik.com/novini/obshchestvo/samo-12-nereglamentirani-smetishcha-v-radomirsko-
mozhe-da-se-pochistyat-lesno                         
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1382426
http://www.ipernik.com/novini/obshchestvo/samo-12-nereglamentirani-smetishcha-v-radomirsko-mozhe-da-se-pochistyat-lesno
http://www.ipernik.com/novini/obshchestvo/samo-12-nereglamentirani-smetishcha-v-radomirsko-mozhe-da-se-pochistyat-lesno
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Текст: В община Радомир са установени 60 нерегламентирани сметища. От тях лесни за почистване са 
само 12. 
Останалите са изхвърлени в дерета строителни отпадъци и ненужни вещи от стари къщи, разрушени за 
ново строителство, които са трудно достъпни за почистващите машини. За събиране на боклуците от 
нерегламентираните сметища на общината са необходими 100 000 лева, съобщи кметът Пламен 
Алексиев. 
Подобни бунища няма в селата Копаница и Касилаг, с по 1 на определени места са селата Долни Раковец, 
Поцърненци, Бобораци, Дебели лаг, Житуша и Байкалско. В останалите села са от 2 до 5. 
В Старо село наследници на бивши жители са разрушили старите къщи и са построили нови, но 
отпадъците са изхвърлили в дерета. Адресите на нарушителите са издирени и са им изпратени 
нотариални покани, каза кметът Алексиев. До момента обаче нито един не се е отзовал. 
Строителни и друг вид отпадъци без битовите се извозват на определени места на сметището за сметка 
на гражданите. Това обаче гражданите най-често пренебрегват и изхвърлят вдерета и край пътища. При 
ремонт на жилища пък отпадъците се оставят до кофите и контейнерите. 
 
 

 
Източник: burgasnovinite.bg 
 

Заглавие: Бургаската полиция задържа двама за кражба на лек автомобил 
 

Линк:  http://www.burgasnovinite.bg/Zadarjaha-dvama-za-krajba-na-avtomobil.html                 
 

 

Текст:  Бургаски полицаи са задържали двама криминално проявени за кражба на лек автомобил, 
съобщават от ОД на МВР-Бургас. 
В резултат на съвместните полицейски действия на служители от Пето Районно управление "Полиция" - 
Бургас, служители от сектор "Криминална полиция" при ОДМВР – Бургас и служители от ОДМВР - Сливен 
са задържани извършителите на кражба на лек автомобил "Фолксваген Пасат", с бургаска регистрация, 
собственост на 59- годишен бургазлия – това са : 29 год. И.А. от Бяла, обл. Варна / криминално проявен/ и 
31 год. Н.Д. от Обзор, общ. Несебър. Части от автомобила - предмет на престъплението са открити в пункт 
за изкупуване на черни и цветни метали, разположен на сливенската улица "Самуиловско шосе". И.А. и 
Н.Д. са задържани за срок от 24 часа.  
Констатирано е, че мъжете са извършители и на втора кражба отново на л.а. "Фолксваген Пасат", с 
бургаска регистрация, собственост на 52- годишен бургазлия, осъществена на 09.01.т.г. Автомобилът е 
намерен непосредствено преди да бъде предаден в пункт за изкупуване на черни и цветни метали 
находящ се в с. Крушаре, обл. Сливен.  
 
 
 

http://www.burgasnovinite.bg/Zadarjaha-dvama-za-krajba-na-avtomobil.html

