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Източник: МОСВ
Заглавие: МОСВ готви промени в закона за отпадъците
Ограниченията за изкупуване на метали ще останат
Линк: http://kanal3.bg/news/bulgaria/3459-%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%92-

%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5%22

Текст: Нови промени се готвят в Закона за управление на отпадъците. Това стана ясно на семинар,

организиран от Министерството на околната средаи водите в Белчин баня. Според ресорния министър
Ивелина Василева в новия текст трябва да се запази строгият режим от гледна точка на контрола върху
управлението на металните отпадъци,особено от критичната инфраструктура като електрически
съоръжения и ЖП-релси.
По повод на изтичащия в края на годината срок, в който общините трябва да осигурят площадки за
предаване на едрогабаритни или други видове отпадъци, министър Василева изрази мнение, че не е
необходимо удължаване на срока. Законът не задължава общините да изграждат площадки, а да ги
осигурят. Отлагателни срокове не смятам, че е необходимо да бъдат въвеждани, мисля, че трябва да
бъдат прилагани заложените в закона изисквания, посочи тя. По думите й за целта общините могат да
ползват и съществуващи площадки, да възложат дейността на фирми или да ползват мобилни
съоръжения.
В някои общини вече се прилага мобилна система, при която пунктове - тип фургони, събират в
определен ден от седмицата даден вид отпадъци, за което е уведомено населението, отбеляза
екоминистърът. Столична община вече е изградила нужната система, стана известно още от думите й. Не
смятам, че се изисква кой знае какъв финансов ресурс, а воля и желание на общините да приведат в
действие тези практики, добави тя.
В коментар на проблемите с разделното събиране на отпадъците и клошарите, министър Василева каза,
че начинът за справяне е обединяване на усилията на МВР, МОСВ

Източник: starozagorci.com
Заглавие: Доставено е технологичното мобилно оборудване за Регионалното депо за отпадъци
Линк: http://www.starozagorci.com/news-15811.html
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Текст: Доставено е технологичното мобилно оборудване и механизация по проект „Изграждане на

регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора“, финансиран за безвъзмездна
финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г."
Бенефициент е община Стара Загора с партньори общините Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово,
Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Твърдица и Чирпан. Площадката, определена
за изграждане на Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора, е разположена извън
урбанизираната територия в землището на с. Ракитница. Стойността на проекта е над 52 млн. лв., като
европейското съфинансиране е 42 млн. лв., националното – 7, 4 млн. лв., а собственото съфинансиране: 2,
6 млн. лв.
Чрез реализацията на проекта се цели намаляване на замърсяването на околната среда в общините от
целевия регион Стара Загора. Ще се постигне увеличаване на разделното събиране на битовите отпадъци
и тяхното рециклиране, въвеждане на ефективна и екологосъобразна система за съвременно управление
на отпадъците в региона.
Комисия, създадена със заповед на кмета на Стара Загора Живко Тодоров,започна приемането на 9 тежки
машини, сред които компактор за депо, челен товарач, колесен багер, самозахранващ се мобилен
шредер, многофункционални товарачи, трактори и над 55 бр. допълнителни механизми.

Източник: razgrad.topnovini.bg
Заглавие: Закриват общинското депо за битови отпадъци край с. Лъвино
Линк: http://razgrad.topnovini.bg/node/589518

Текст: Община Исперих обяви обществена поръчка за избор на изпълнител, който да закрие и

рекултивира общинското депо за битови отпадъци в землището на село Лъвино. Прогнозната стойност на
поръчката е 762 540 лева. Тя се финансира по проект на община Исперих: „Закриване и рекултивация на
общинско депо за битови отпадъци в ПИ 000106 в землището на Лъвино”, финансиран от Предприятието
за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), при Министерство на околната
среда и водите.
Срокът за изпълнение е съгласно предложението на участника, но не може да бъде по-дълъг от шест
месеца за изпълнение на техническата рекултивация и 36 месеца за изпълнение на биологичната
рекултивация или общо 42 месеца.
Общинското депо за битови отпадъци се намира в местността „Фети кору” и се експлоатира от 1992 г. Към
момента сметището не е действащо и не се охранява. С договор от 2004 г. за оператор на депото е
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определена филма „А.С.А. България” ЕООД, която е стопанисвала и поддържала депото до месец юли
2009 г., когато със заповед на директора на РИОСВ - Русе е преустановена експлоатацията му. Общата
площ на депото, измерена на терена, е 42.773 дка. След завършване на рекултивацията на общинското
депо за неопасни отпадъци, то ще бъде с начин на трайно ползване “пасище”. По статистически данни
отпадъчното тяло заема 54 дка.
Изискванията към участниците в процедурата са да имат изпълнен минимум един обект за строителство,
сходен с предмета на обществената поръчка през последните пет години. Всеки участник трябва да
разполага със собствен или нает квалифициран персонал за изпълнение на поръчката.
Според критериите за оценка ще бъде избрана икономически най-изгодната оферта. Тя ще бъде
определена на базата на срок за изпълнение на техническа рекултивация и свързаните с нея строителномонтажни работи (с тежест 70%) и предлаганата цена и техническо предложение (30%). Офертите на
кандидатите ще се приемат до 15.00 часа на 27 април и ще бъдат отворени ден по-късно в 14.00 часа.

Източник: dariknews.bg
Заглавие: Еколози изразиха притеснения за отпадните води на бъдещо депо за битови отпадъци
Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1411933

Текст: Коалицията „За да остане природа в България“ ще сезира Европейската комисия, ако се окаже, че

отпадните води от депото за твърди битови отпадъци край село Ракитница ще се вливат в участък от река
Сазлийка, който попада в обсега на екологичната мрежа „Натура 2000“, и ще поискат да бъде спряно
финансирането на проекта с европейски средства в размер на 42 милиона лева.
От екологичното сдружение „За земята“ са поискали достъп до информация от община Стара Загора,
която е бенефициент по проекта за изграждане на депото в партньорство с още 11 общини, дали
участъкът от реката попада в рамките на „Натура 2000“, но досега не са получили отговор, потвърди за
„Хоризонт“ природозащитничката Цвета Богданова. По думите й в момента тече процедура за
получаване на комплексно разрешително за проекта от Изпълнителната агенция „Околна среда“.

Източник: ipernik.com
Заглавие: Ще глобяват нарушителите на разделното събиране на отпадъци
Линк: http://www.ipernik.com/novini/obshchestvo/shche-globyavat-narushitelite-na-razdelnoto-sbiranena-otpadci
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Текст: Въвеждат санкции за чупене и палене на контейнерите за разделно сметосъбиране, като ще
бъдат глобявани всички, които нарушават правилата по наредба №1 от правилника на общината.
Фирмите, които събират разделно боклука се оплакват, че гражданите хвърлят всякакви битови отпадъци
в цветните контейнери. Освен пластмасови, хартиени и стъклени предмети в тях се намирали всякакви
боклуци от храни до памперси.
„Ползват ги като обикновени контейнери. Просто си хвърлят плика с боклука в тях, защото са им поблизко или пък защото другите кофи им се виждат по-пълни“, твърдят хората от чистотата.
Затова от общината организират дежурства, с цел контрол, който ще се провежда и в почивните дни. На
нарушителите ще се налагат санкции.
„Това е един изключително голям проблем и всички трябва да се отнасяме сериозно към него “, твърдят
от общината.Ще бъдат въведени санкции и за чупене и палене на контейнерите за разделно
сметосъбиране.

Източник: sofia.utre.bg
Заглавие: Изринаха 18 нелегални сметища
Общо 106 бунища сеят заради из София

Линк: http://www.sofia.utre.bg/2015/03/30/309875-izrinaha_18_nelegalni_smetishta

Текст: Почистени са 18 нерегламентирани сметища по време на пролетното почистване. Това каза

директорът на Столичния инспекторат инж. Веска Георгиева в предаването „Денят започва” по БНТ.
„Очакваме да се включат повече на брой граждани. Около 135 фирми са заявили писмено желание да им
определим къде да свършат работа”, заяви тя. „Пролетното почистване се върши с доброволен труд и
доброволни средства, така че общината не плаща за извършване на тази пролетна кампания”, обясни
инж. Георгиева и добави, че на различни места започва залесяване – снегозащитно и ветроупорно.
„Към настоящия момент преди кампанията нерегламентираните сметища в София бяха маркирани 106,
но аз съм убедена, че има още”, каза още тя. По думите на инж. Георгиева, местността „Смърдана” в ж.к.
„Люлин” е позната като място, където в тъмните часове на денонощието се изхвърлят много отпадъци.
„Ще се постараем да насочим доброволци натам с техника и хора”, заяви тя.
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Източник: akcent.bg
Заглавие: Пластмасови бутилки може да се връщат срещу заплащане
Линк: http://www.akcent.bg/site/news.php?item=21558

Текст: Употребените пластмасови бутилки може да се връщат срещу заплащане. За такава възможност,

която е позволена от закона, информира министърът на екологията Ивелина Василева. Тази практика е
широко разпространена в много европейски държави. Според министър Василева през 2010 г. и у нас е
правено проучване, но тогава се оказало, че е "икономически неизгодно да се връщат отпадъци срещу
пари". Ситуацията сега обаче е променена. Затова, след обмен на опит с германски фирми, България е
привлякла опитните им специалисти отново да проучат дали системата за обратно изкупуване на
пластмасови бутилки е приложима.
Предстои да се подготвят промени в Закона за управление на отпадъците, които да въведат у нас
европейските директиви. При подготовката им ще бъде разгледана и възможността за регламент за
изкупуването не само на пластмасови отпадъци, но и на черни и цветни метали. В момента у нас
изкупуването на метали е свързвано масово с кражби и злоупотреби.
Мобилни групи от инспекциите по околна среда тръгват на т.нар. ротационни проверки в цялата страна,
обяви още екоминистърът. Целта е в предприятията на територията на дадена община да влизат
проверяващи от друг регион, за да са безпристрастни.
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