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Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: ИНТЕРВЮ С БОРИСЛАВ МАЛИНОВ В ПРЕДАВАНЕТО „ПРЕДИ ВСИЧКИ“ 
Българската асоциация по рециклиране подновява исканията си за увеличаване на санкциите за 
незаконно приемане на метали 
 

Линк: http://bnr.bg/post/100523090/balgarskata-asociacia-po-reciklirane-podnovava-iskaniata-si-za-
uvelichavane-na-sankciite-za-nezakonno-priemane-na-metali                                     
 

 

Текст: Българската асоциация по рециклиране подновява исканията си за увеличаване на санкциите за 
незаконно приемане на метали. В предаването "Преди всички" Борислав Малинов, председател на УС на 
Асоциацията обясни, че Законът за управление на отпадъците, който регулира дейността по изкупуване 
на черни и цветни метали, е добър, но в последните години са се нароили много незаконни площадки.  
 
Тези площадки са три вида. Всички автоморги действат като незаконни площадки, вторите са 
пунктовете, които изкупуват пластмаса и хартия. Те купуват и черни, и цветни метали, без да 
имат необходимото разрешение. Третият вид са площадки, които са направени абсолютно 
незаконно за изкупуване на метали и отварят нощно време. Налагат се доста сериозни промени в 
Наказателния кодекс. Има една работна група, която беше формирана от всички заинтересовани 
структури в държавата. Тя успя да направи промени в НК, които са много добри. Ние предложихме 
две промени. Първата, да се увеличи наказанието до 10 години затвор за тези метали, които са от 
обществена значимост – релси, части от вагони, кабели, мантинели, паметници на културата и 
т.н. Втората – да се наказват тези, които купуват – незаконните площадки. В момента това не 
се прави. Има куриози. Проверяват само нас – лицензираните, другите не се проверяват. Вторият 
правен абсурд е, че в НК пише, че, който извършва търговска дейност с метали без лиценз, се 
наказва със затвор до 5 години. Но в правния мир от две години лицензи няма. Оказва се, че нито 
един престъпник не може да бъде наказан.  
 
Чуйте разговора от звуковия файл.  
 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева отчете 100-те дни управление 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3040                                    
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Текст: На брифинг днес министърът на околната среда и водите Ивелина Василева отчете резултатите от 
работата на министерството през първите сто дни на управление. На брифинга присъстваха и тримата 
заместник-министри – Бойко Малинов, Павел Гуджеров и Красимир Живков. 
Сред най-важните изпълнени задачи, министър Василева открои възстановяването на плащанията по 
Оперативна програма „Околна среда“ и ускоряването на изпълнението на програмата. „Проверени са 
250 искания за средства от бенефициентите и са обработени плащания за близо 480 млн. лв. в 64 общини. 
С тях местните власти се разплащат с българския бизнес, който пое глътка въздух след месеците, в които 
средствата бяха спрени от Брюксел. Към момента по Оперативна програма „Околна среда“ се изпълняват 
239 проекти. Създадени са над 14 500 (постоянни и временни) нови работни места.“, поясни Ивелина 
Василева. „Възобновена е работата по разработването на Насоките за интегриране на политиката по 
околна среда и политиката по изменение на климата при изпълнение на европейските програми през 
периода 2014 - 2020 г.“, допълни министър Василева. 
Министърът представи резултатите и по отношение на намаляването на неблагоприятните последици от 
наводненията и повишаване нивото на защита на населението и околната среда. „В резултат от 
работата на междуведомствената работна група с днешна дата вече няма безстопанствени язовири“, 
подчерта Ивелина Василева. Разработен е проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за 
водите. Промените предвиждат  Държавната агенция за метрологичен и технически надзор да поеме 
контрола по безопасната експлоатация на язовирните стени. Осигурява се и въвеждането на принципа 
„замърсителят плаща”. Текстовете са напълно завършени от страна на Министерството на околната среда 
и водите и се очаква финансова обосновка от Министерството на икономиката. „Договорено е 
финансиране в размер на 160 млн. лв. по ОПОС 2014-2020 г. на мерки, свързани с превенция и 
управление на риска от наводнения и свлачища“, поясни министър Василева. 
Сред предприетите мерки за смекчаване на неблагоприятните климатични изменения Ивелина 
Василева посочи, че са изготвени проект на ЗИД на Закона за ограничаване изменението на климата, 
проект на Решение на Министерския съвет (РМС) за определяне на реда и начина за разходване през 
2015 г. на приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове (13 млн. лв. за саниране на 
публични сгради в общините) и проект на Наредба за определяне на реда и начина за разходване на 
приходите от продажбата на квоти за емисии от авиационни дейности (за миналата година приходи от 
400 000 лв., за 2015 г. се очакват 1 500 000 лв.). Проведени са успешни преговори с Република Австрия и е 
постигнато споразумение за използване на реализираните икономии (за 4 млн. лв.) за изпълнението на 
допълнителни проекти за енергийна ефективност на публични сгради - училища, детски градини и др. В 
периода от ноември 2014 г. са освободени 11 522 166 лв. в рамките на Националната схема за зелени 
инвестиции по двете споразумения за продажба на предписани емисионни единици с Република 
Австрия. Със средствата са завършени 24 обекта с подобрена енергийна ефективност. 
„Друг важен наш приоритет е намаляването на емисиите на вредни вещества и подобряването на 
качеството на атмосферния въздух. Разработен е проект на ЗИД на Закон за чистотата на атмосферния 
въздух, чрез който ще въведем европейските изискванията по отношение на съдържанието на сяра в 
корабните горива и флуорсъдържащите парникови газове“, отбеляза  министър Василева. Тя посочи, че е 
по ОПОС 2014-2020 г. е договорено финансиране в размер на 120 млн. лв. на мерки за намаляване на 
емисиите на замърсители от превозните средства на обществения градски транспорт, техника за мокро 
почистване за отнемане на праховите частици, както и пилотни проекти, свързани с мерки за 
подобряването на качеството на въздуха. 
„Ще бъдем безкомпромисни в проверките за нерегламентирани сметища“, категорична бе министър 
Василева. Тя открои като основни приоритети прилагането на интегрирана рамка за управление на 
отпадъците, подобряване на ефективността на използване на ресурсите и мерки за почистване на 
речните легла. „Призовавам и очаквам кметовете да бъдат наши партньори в опазването на природата. 
Директорите на РИОСВ, в цялата страна, вече пишат предписания до кметовете за недопускане на такива 
замърсявания.“, посочи министърът. Приет е и Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 
г., включващ Национална програма за предотвратяване образуването на отпадъци. 
Министър Василева акцентира върху проведените технически срещи във връзка с изпълнението на два 
проекта по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество - За проучване и разработване на пилотни 
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модели за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци. Обща 
стойност и за екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за 
растителна защита с изтекъл срок на годност. Общата стойност на проектите е над 32 млн. швейцарски 
франка. 
По отношение на опазването и поддържането на биологичното разнообразие, министър Василева 
отбеляза, че е започнала процедурата по разглеждане на внесени в МОСВ  3  нови плана за управление 
на защитени територии, а в процес на разглеждане и процедиране по нормативната уредба са и 10 плана 
за управление на резервати и поддържани резервати и 6 плана за управление на защитени зони за 
опазване на птици. 
Ивелина Василева посочи, че се провежда Националната кампания „За чиста околна среда 2015 г.“, чрез 
която се предоставят 3,5 млн. лв. за финансиране на проекти на общини, училища и детски градини. 
Целта на кампанията е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в 
сферата на опазване на околната среда в образователния процес на младите хора. 
„Важна наша инициатива е облекчаването от административни и финансови тежести за малкия и 
средния бизнес.“, съобщи министър Василева. С направеното изменение на Закона за опазване на 
околната среда ще се облекчи дейността на дребния и среден бизнес в България, тъй като за изменения 
или разширения на редица действащи обекти в населените места, както и за някои инвестиционни 
предложения с обществен характер, няма да е необходимо да се провежда процедура по преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС. „Това ще спести време за разрешаване изграждането на такива 
обекти, което е от порядъка на поне 3 месеца. Няма да се дължат и съответните административни такси 
за такива услуги (500 лв.), което също затруднява не малка част от дребния и среден бизнес в страната 
ни“, уточни Ивелина Василева. 
По отношение на допълнителното споразумение за изменение на концесионния договор за предоставяне 
на концесия върху защитена територия, част от национален парк „Пирин" за изграждане и експлоатация 
на ски зона с център Банско, министър Василева беше категорична: „Имаме воля да бъде решен този 
дългогодишен казус, но по законосъобразен и балансиран начин, който да дава възможност да се 
развива туризма, но и да съхраняваме околната среда. За целта, с решение на МС, беше създадена 
междуведомствена група, която е поискала 10 дни удължаване на срока на работата й, за доизясняване 
на неяснотите по казуса“. 
В заключение министър Василева каза, че основните задачи на Министерството на околната среда и 
водите ще продължат да бъдат насочени към засилване на контрола и превенцията, усъвършенстване на 
законодателството така, че да подпомага устойчивото развитие, утвърждаване на модерни и полезни 
политики, които да водят държавата напред, опазвайки природното богатство, както и използването на 
европейските средства за реализиране на тези политики. 
 

 
 

Източник: rtv-gabrovo.com 
 

Заглавие: Европа: Да не се отстъпва от Пакета от мерки на ЕС в областта на отпадъците 
 

Линк: http://rtv-gabrovo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=50411:2015-02-17-08-10-
28&catid=89:2011-10-22-12-48-45&Itemid=171                                    
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Текст: Европейският комитет на регионите (КР) поиска от Европейската комисия да преразгледа своето 
решение за оттегляне на предложените промени в законодателството на ЕС в областта на отпадъците. 
Комитетът, който представлява асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС, 
заявява, че би било много по-полезно да се надграждат първоначалните предложения, отколкото да се 
тръгва отново от нулата. Той призовава Комисията да използва неговите предложения относно 
първоначалния пакет — изтъкнати в приетото току-що становище на Комитета — като основа за 
създаването на амбициозен елемент от законодателството на ЕС в областта на отпадъците, който да 
спомогне за постигането на устойчива „кръгова икономика“ в Европа. 
  
Пакетът от мерки на ЕС в областта на отпадъците беше предложен миналата година от Европейската 
комисия в предишния ѝ състав с цел да се измени съществуващото законодателство чрез повишаване на 
равнищата на рециклиране и затягане на правилата за депонирането на отпадъци. Новата комисия, 
ръководена от Жан-Клод Юнкер, смята да се откаже от пакета, като обещава да въведе „по-амбициозни“ 
планове по-късно през годината. Мариана Гъю (RO/ПЕС) кмет на Кумпъна, която представи становището 
на Комитета, припомни на Комисията данните, съгласно които законодателството би могло да донесе 600 
милиарда евро нетни икономии, два милиона работни места и да повиши с 1 % растежа на БВП. Г-жа Гъю 
подчерта, че градовете и регионите в Европа съзнават предимствата на рециклирането и управлението на 
отпадъците и призова Европейската комисия да не губи повече време, отменяйки първоначалните 
планове. 
  
„Предложенията далеч не са съвършени, поради което ние повдигнахме редица въпроси там, където 
смятаме, че има възможности за подобрение. Но ЕС се основава на компромис, а оригиналният пакет 
относно отпадъците е именно такъв. Как можем да очакваме само за няколко месеца да постигнем ново, 
приемливо за всички споразумение? Започването отначало не би било нищо повече от пропиляване на 
постигнатия напредък. Всички сме съгласни, че изграждането на „кръгова икономика“ е полезно и за 
икономиката, и за околната среда, и за нашите граждани, така че нека да надграждаме това, което 
имаме“, каза г-жа Гъю. 
  
Представяйки работната програма на Комисията по време на пленарната сесия на КР в Брюксел, първият 
заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс потвърди, че пакетът за „кръговата 
икономика“ се преразглежда. В отговор на въпросите, поставени от КР, той заяви, че е необходимо да се 
подобрят предложенията, за да се гарантира, че те ще включват и акцент върху устойчивото 
икономическо производство. Важно е също така да се въведе законодателство, чието прилагане би било 
реалистично. „Понякога, когато се предлагат законодателни актове в области, които считаме за 
изключително важни, избираме нереалистични опции, които – ако сме честни – трябва да признаем, че 
не бихме били в състояние да изпълним“, каза той. 
  
Първоначалният пакет на ЕС за кръговата икономика съдържа разнообразни мерки, включително да се 
гарантира, че до 2030 г. 70 % от битовите отпадъци ще се рециклират, обвързваща цел за рециклиране на 
80 % от отпадъците от опаковки до 2030 г. и забрана на депонирането на подлежащи на рециклиране 
отпадъци най-късно до 2025 г. В становището на Комитета са формулирани негови собствени цели, които 
– както заключи докладчикът – сега би трябвало да формират основата на законодателството, ако 
Комисията ще публикува нов пакет: 
  
• забрана на депонирането на отпадъци, които подлежат на рециклиране, и на биоразградими отпадъци 
от 1 януари 2025 г.; целта за депониране на не повече от 5 % от остатъчните отпадъци да стане 
задължителна до 2030 г.; 
• осигуряване на единно определение на битови отпадъци и въвеждане на единен метод за изчисляване 
на целите за рециклиране в ЕС; 
• по-голяма екологична отговорност на предприятията чрез въвеждане на препоръки, за да се гарантира, 
че предлаганите на пазара продукти произхождат от рециклирани източници;  
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• в преразгледаната Рамкова директива за отпадъците да се въведе цел за рециклирането на биологични 
отпадъци;  
• при средносрочния преглед на стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020“ да се включи нова цел.  
 
 
 
Източник: focus-news.net 

Заглавие: Ивелина Василева: Проектът за изграждане на депо за отпадъци в Пазарджик е бил изключен 
от ОП „Околна среда”  
Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/02/17/2026653/ivelina-vasileva-proektat-za-izgrazhdane-na-
depo-za-otpadatsi-v-pazardzhik-e-bil-izklyuchen-ot-op-okolna-sreda.html                                            
 

 

Текст:  Предвид голямото закъснение при подготовка на необходимите документи за кандидатстване по 
Оперативната програма „Околна среда” проекта е бил изключен от списъка поради невъзможност да 
бъдат изпълнени в рамките на сроковете за допустимост. Това каза министърът на околната среда и 
водите Ивелина Василева в отговор на въпрос относно изграждане на клетка в депото за битови отпадъци 
в Пазарджик, предаде репортер на Агенция „Фокус“.  
„С цел осигуряване на необходимите финансови средства от страна на държавата за решаването на този 
проблем за реализирането на проекта на 28 февруари 2013 година управителният съвет на 
предприятието по опазване на околната среда взе принципно решение с национални средства да бъдат 
финансирани една клетка, кантар и необходимата обслужваща инфраструктура“, обясни Василева. По 
думите й закъснението при подготовката на документите се дължи от една страна на Община Пазарджик, 
а от друга страна на несъгласието на жителите на Община Пещера и село Капитан Димитриево.  
„Тези местни клетки - Община Пещера и село Капитан Димитриево, които са били определени за 
изграждането на депо не са получили съгласието на местните граждани“, посочи тя. Министърът каза, че 
повече от 5 години не се достига до финалния етап за изграждане на регионално депо за отпадъци. 
Ивелина Василева припомни, че през 2012 година е издадена положително решение по оценка на 
въздействието на околната среда. „Искам да ви уверя, че от стартирането на проекта МОСВ оказва 
подкрепа на всички общини, включително и на Община Пазарджик, която е водеща в изграждането на 
тази регионална система за осъществяване на регионалното управление. Проекта беше предвиден за 
финансиране от ОП „Околна среда“ 2007-2013 година“, допълни още ми министърът. 
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Габровските ученици спестиха на природата 3 тона отпадъци 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1397254       
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Текст: Второто издание на кампанията „Отпадък с късмет не отива за смет“ отива към своя финал. През 
изминалата седмица приключи събирането на отпадъчни материали в габровските училища. 
Голямата изненада за организаторите – Община Габрово и екипът по проекта за новото депо за отпадъци, 
бе абсолютно правилното разделяне на отпадъците и отличната организация на учениците. 
Финалните резултати сочат, че възпитаниците на габровските училища са събрали и предали за 
рециклиране почти 3 тона хартия и над 80 кг пластмаса. 
„Отпадък с късмет не отива за смет“ освен образователен има и състезателен характер, а именно най-
добре справилите се училища ще получат награда. Какви са наградите и кои са победителите ще стане 
ясно на 6 март 2015г., когато в зала „Възраждане“ ще се проведе атрактивен концерт с участието на 
главните герои на кампанията – учениците. 
Община Габрово и екипът, реализирал кампанията благодарят на всички участници за усърдната работа и 
отговорното отношение и им пожелава прекрасни и емоционални празници. 
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