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Източник: МОСВ  
 

Заглавие: Ивелина Василева: Екополитиката води до икономически растеж  
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3367              
                                        

 

Текст: МОСВ подкрепя такива инициативи, защото те са знак за отговорното отношение на бизнеса към 
опазването на околната среда. Подобни кампании провокират онези, които полагат усилия за опазването 
на природата. С тези думи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева се обърна към 
участниците и гостите на церемонията по награждаването за пети път на „Най-зелените компании в 
България“. Организатор на конкурса, провеждан под патронажа на президента Росен Плевнелиев и в 
партньорство с МОСВ, е b2b Media. 
„Отговорното отношение е част от корпоративната социална отговорност и е важен елемент от 
конкурентоспособността на икономиката“, отбеляза министърът на околната среда. Благодаря на всички 
компании, които се стремят да търсят и намират технологии и практики, насочени към прилагането на 
устойчиво управление и иновативни технологии, които внедряват най-новите методи за производство, 
водещи до съхраняването на природните ресурси. Василева благодари и на публичните власти за 
прилаганите на местно и централно ниво политики, защото „политиката по опазването на околната среда 
и адаптацията към климата се вплитат във всички сектори на икономическия живот и водят до растеж“. 
Министър Ивелина Василева връчи наградите на отличените в категорията „Индустрия и производствен 
сектор“ компании, привели в действие, по думите й,  принципите за устойчиво управление на ресурсите, 
енергийната и ресурсна ефективност и политики за намаляване на вредните емисии и парникови газове – 
„Девня цимент“ АД, „Кока Кола“ АД и „Захарни заводи“ АД. 
С действията си МОСВ ще продължава да подкрепя усилията по опазване на околната среда и 
природните ресурси, увери Ивелина Василева и благодари на медиите, които отразяват добрите практики 
в екологията. 
Специалната награда „Зелена медия“ бе връчена на предаването „Ритъмът на столицата“ за традиционна 
му „зелена“ рубрика. С нея БНР „затвърждава позицията си на съвременна медия, с актуалност на 
програмата си в унисон със световните тенденции за екосъобразен начин на живот“. Оспорвана бе 
наградата и в новата категория „Зелено перо“. Тазгодишният победител е Павел Владимиров от Нова 
телевизия, отличен за репортажа „На 
гости в Храма на колоезденето“. 
 
 
 
 
Източник: МОСВ  
 

Заглавие: 7 експерти по екологична оценка и/или специалисти по планове и програми са класирани за 
включване в състава на Междуведомствената комисия (МК) – специализиран състав на Висшия експертен 
екологичен съвет (ВЕЕС) 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3366                                 
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Текст: Първите двама ще бъдат включени в заповед на министъра на околната среда и водите за 
утвърждаване в постоянния състав на МК – специализиран състав на ВЕЕС, с мандат 4 години 
В изпълнение на процедурата за избор на експерти по екологична оценка и/или специалисти по планове 
и програми за включване в постоянния състав на Междуведомствената комисия (МК) – специализиран 
състав на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС), съгласно чл. 7 от Правилника за функциите, 
задачите и състава на  ВЕЕС (Правилника), обн. ДВ, бр. 19/13.03.2015 г., в МОСВ бяха регистрирани 
документите на 11 кандидати. 
Комисия,  назначена със заповед на министъра на околната среда и водите в съответствие с разпоредбите 
на чл. 7, ал. 6 от Правилника, разгледа постъпилите документи за съответствие с изискванията на  чл. 7, 
ал. 2 от Правилника, въз основа на който реши: 
Допуска до участие в избора на експерти по екологична оценка и/или специалисти по планове и 
програми за включване в състава на МК – специализиран състав на ВЕЕС, следните кандидати: Георги 
Димитров Бакалов, Венелин Денчев Шъков, Здравко Димитров Колев, Тома Георгиев Белев, Тодорка 
Вълева Вълева, Андрей Христов Ралев и Мария Димитрова Дакова. 
На основание, че представените документи не удостоверяват наличието на експертен опит и 
компетентност по чл. 7, ал. 2, т. 2, не допуска до участие в избора на експерти по екологична оценка 
и/или специалисти по планове и програми за включване в състава на МК – специализиран състав на ВЕЕС, 
следните кандидати: Мирослав Севдалинов Башев, Галина Тодорова Петкова, София Николаева Ненова и 
Катерина Калинова Раковска. 
Комисията класира допуснатите до участие в избора  въз основа на оценка по критериите, посочени в чл. 
7, ал. 2 от Правилника – доказан експертен опит и квалификация, в следния ред: 
 Георги Димитров Бакалов 
Тома Георгиев Белев 
Мария Димитрова Дакова 
Тодорка Вълева Вълева 
Андрей Христов Ралев 
Здравко Димитров Колев 
Венелин Денчев Шъков 
Съгласно чл. 7, ал. 8 от Правилника, първите двама кандидати, доказали най-голям опит и квалификация, 
ще бъдат включени в заповед на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на постоянния 
състав на МК – специализиран състав на ВЕЕС. 
 
 
 
 
Източник: europe.bg 
 

Заглавие: Комисията се допитва до обществеността за идеи за кръговата икономика 
 

Линк: http://europe.bg/bg/articles/news/2015/05/28/komisiyata-se-dopitva-do-obshtestvenostta-za-idei-
za-krugovata-ikonomika 
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Текст: Европейската комисия сложи началото на публична консултация за събиране на становища за 
основните варианти на политиката при разработването на амбициозен нов подход за кръгова икономика. 
Приносът на заинтересованите страни ще помогне да се подготви нов план за действие, който трябва да 
бъде представен до края на 2015 г. Това предаде пресслужбата Рапид. 
Новите предложения се подготвят от проектен екип под ръководството на първия заместник председател 
на Комисията Франс Тимерманс, който отговаря за по-доброто законотворчество, 
междуинституционалните отношения, правовата държава и Хартата на основните права, заместник-
председателя Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и 
конкурентоспособността, комисар Кармену Вела, който отговаря за околната среда, морското дело и 
рибарството и комисар Елжбета Бенковска, която отговаря за вътрешния пазар, промишлеността, 
предприемачеството и МСП. 
Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „Бъдещото икономическо 
развитие на Европа трябва да бъде част от устойчивото развитие. По-умното използване на нашите 
ресурси, проектирането на продуктите ни с оглед на тяхното повторно използване и рециклирането им, 
както и определянето на амбициозни цели за намаляване на отпадъците и рециклирането нямат 
алтернатива. Днес се обръщаме към хората в цяла Европа с призив да споделят идеите си как да 
определяме политиките си така, че с тях да насърчаваме конкурентоспособна екологосъобразна 
икономика в Европа и да защитаваме околната среда за идните поколения. 
Заместник-председателят Юрки Катайнен заяви: „Преминаването към по-устойчива кръгова икономика 
може да създаде решения, които са от полза за всички, и да осигури нови конкурентни преимущества за 
Европа Ние желаем да представим всеобхватен план за действие, включващ стимули както за 
потребителите, така и за дружествата за по ефективно използване на ресурсите. За тази цел ние се 
нуждаем от становищата на заинтересованите страни във всички сегменти на веригата на създаване на 
стойност“. 
Вариантите на политиката за разработване на конкурентоспособна кръгова икономика в Европа ще се 
стремят да вземат предвид не само политиката по отношение на отпадъците, но и целия цикъл на 
използване на продуктите, като отчитат положението във всички държави членки. Те ще включват 
действия по интелигентното проектиране на продуктите и тяхното повторно използване, рециклирането 
им, устойчивото потребление, политиката за управление на отпадъците, нивата на рециклиране, 
разумното използване на суровините, подкрепянето на пазарите за вторични суровини и специфични 
секторни мерки. 
Преминаването към кръгова икономика може да стимулира конкурентоспособността и нововъведенията, 
като насърчи нови бизнес модели и технологии, като улесни и социалните нововъведения. В дългосрочен 
план това може да направи европейската икономика по-устойчива и конкурентоспособна. Ние искаме да 
определим условията за създаване на повече работни места, без използването и пилеенето на това 
количество ресурси, което е налице понастоящем. Това ще даде своя принос за по-силна и справедлива 
Европа и ще намали натиска върху доставката на суровини и върху околната среда. 
Гражданите, обществените органи, дружествата и всички заинтересовани страни от правителствени и 
неправителствени структури се приканват да отговорят на въпросите за различните части на 
икономическия цикъл и тяхната роля в прехода към кръгова икономика. Вече се провежда отделна 
публична консултация за нарушенията на пазара на вторични суровини, която е достъпна за всички 
заинтересовани страни http://ec.europa.eu/environment/consultations/closing_the_loop_en.htm 
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На 25 юни 2015 г. в Брюксел Комисията ще бъде домакин на конференция на заинтересованите страни, 
която ще стане част от процеса на консултиране.Конференцията е достъпна за всички заинтересовани 
страни, които желаят да подпомогнат оформянето на европейската политика в тази област. 
Консултацията ще продължи до 20 август 2015 г. 
 
 
 
 
Източник: gramofona.com 
 

Заглавие: 80 000 тона отпадъци ще влизат за година в новата претоварна станция на Несебър 
 

Линк: http://www.gramofona.com/priroda/80-000-tona-otpadaci-shte-vlizat-za-godina-v-novata-
pretovarna-stanciya-na-nesebar 
                               

 

Текст: В Несебър прерязаха лентата на новата претоварна станция. Тя ще обслужва както морската 
община, така и съседната Поморие. Стойността на проекта е близо 7 млн. лв., като 2,5 млн. е 
съфинансирането на община Несебър. 
Претоварната станция е част от проекта за регионално управление на отпадъците в област Бургас. 
„Община Несебър приема най-много туристи и е нормално в 21 век да имаме съвременно събиране и 
депониране на отпадъците”, коментира кметът Николай Димитров. 
В новата претоварна станция ще работят 28 души. Тя разполага и с дробилна машина, която ще обработва 
строителните отпадъци. Две машини с вместимост от 25 тона ще превозват отпадъците на Несебър и 
Поморие до Братово. 
В натоварените дни през лятото, ще могат да се транспортират дневно по 100 тона отпадъци, уточни 
Димитров. Близо 80 хиляди тона годишно битови отпадъци ще поема претоварната станция. Община 
Несебър предвижда през следващата година да кандидатства за разширение на проекта. 
Целта е тук да се прави разделно сдъбиране и рециклиране на част от отпадъците. Новата претоварна 
станция решава и проблемът на община Поморие с боклука, коментира кметът Иван Алексиев. 
Сметището в Каменар вече официално е затворено, а Поморие получи одобрение за рекултивацията на 
депото, допълни Алексиев. 
 
 
 
 
Източник: kmeta.bg 
 

Заглавие: Регионалното депо за отпадъци в Братово започва работа на 1 юни 
Съоръжението има система за сепариране, компостиране, за обработка на строителни и еко депо  
 

Линк: http://www.kmeta.bg/regionalnoto-depo-za-otpad%D0%B0ci-v-bratovo-zapochva-rabota-na-1-uni-
47577.html 
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Текст: Модерното регионално депо за битови и строителни отпадъци край село Братово, което ще 
обслужва 9 общини в област Бургас, вече функционира. „Обектът, който ще поема и обработва 
отпадъците на Бургас, Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат и Сунгурларе, вече има 
акт 16 и от два дена е в експлоатация. 
На 1-ви юни ще пристигнат първите контейнеровози от община Бургас. Постепенно системата ще бъде 
отворена и за останалите общини. Имаме нужда от известен толеранс от време, за да може системата да 
заработи на пълни обороти.”, обясни Атанаска Николова, зам.-кмет по екологията към Община Бургас, 
пред kmeta.bg 
Тя присъства днес на официалното откриване на претоварната станция край с. Равда, община Несебър, 
която е част от целия проект за Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион 
Бургас. В началото на следващата седмица подобно съоръжение ще бъде открито и в Карнобат. 
Централното депо в Братово включва система за сепариране, компостиране, за обработка на строителни 
и едрогабаритни отпадъци, еко депо за съхранение на специфични отпадъци от бита. Към момента там 
има изградена една клетка за отпадъци, като предстои изграждането на още две. „Очакваме до края на 
месец юни цялата система – депото и двете претоварни станции – да заработи с пълния си капацитет, 
така както е замислена.”, допълни зам.-кметът. 
Обектът се изгражда по ОП „Околна среда” (2007-2013), като общата стойност на проекта е в размер на 43 
231 121 лв. От тях близо 34,5 млн. лв. са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие. 
Националното финансиране е над 6 млн. лв., а общините Несебър и Бургас се включват съответно с 2,4 
млн.лв. и 279 000 лв. 
 
 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Красимир Желязков: Крайната цел на всички нас е чистият въздух, намаляването на 
нерегламентираните сметища и отпадъци 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/05/29/2071067/krasimir-zhelyazkov-kraynata-tsel-na-
vsichki-nas-e-chistiyat-vazduh-namalyavaneto-na-nereglamentiranite-smetishta-i-otpadatsi.html 
                               

 

Текст: София. Крайната цел на всички нас е чистият въздух, намаляването на нерегламентираните 
сметища и отпадъци. Това каза заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Желязков на 
откриването на българо-холандската конференция „Зеленият град – България“, предаде репортер на 
Агенция „Фокус“. 
"Всички ние сме убедени, че чистата околна срeда е ангажимент на всички нас. Искам да кажа, че от 
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влизането на България от ЕС има не малко класации. Гордея се, че през 2008 година спечелихме проект 
за зелена община Правец. Убеден съм, че днес кметовете работят в тази посока и резултатите са ясни. 
Вие наблюдавате София. Само през последните години колко градинки има. Освен София можем да 
кажем това за много малки и големи общини. Действително Министерството прави много конкурси най-
вече за озеленяване, детски площадки, градини в български общини и градове. "В действителност се 
случват процеси във всяко едно населено място, във всеки един град. Възможности ни дава и ОП „Околна 
среда“. Крайната цел на всички нас е чистият въздух, намаляването на нерегламентираните сметища и 
отпадъци. Това намалява с навлизането на новите законови изисквания", добави Красимир Желязков. 
 
 
 
 
Източник: pleven.utre.bg 
 

Заглавие: Погнаха търговците на черни и цветни метали 
Oбразуваха полицейска проверка срещу 18-годишен от Луковит 
 

Линк: http://www.pleven.utre.bg/2015/05/28/320825-pognaha_turgovtsite_na_cherni_i_tsvetni_metali                                 
 

 

Текст: На 27 май 2015 година за времето от 08.30 ч. до 17.30 часа на територията на Червен бряг е 
проведена полицейска операция по линия "Търговска дейност с черни и цветни метали“. 
При извършена проверка в град Койнаре на лек автомобил "Форд Транзит", управляван от 18 годишен 
жител на град Луковит, са открити да се транспортират неустановено количество отпадъци от черни и 
цветни метали с битов характер - пералня, ел.мотор, кабели, зарядно за лек автомобил, бензинови 
лампи, пръскачки за лозе и други вещи. 
Уведомен е районен прокурор, а по случая е образувана полицейска проверка за извършено 
престъпление по чл.234 "б" от НК. Работата продължава, съобщава МВР 
 
 
 
 
Източник: cprb.ru 
 

Заглавие: Спипаха двама за кражба по време на спецакция 
 

Линк: http://m.tribali.info/bg/spipaha-dvama-za-krazhba-po-vreme-na-spetsaktsiya/ 
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Текст: Вчера във Враца е проведена специализирана полицейска операция с цел противодействие на 
кражбите на метали и контрол над дейността с изкупуването на метали. Проверени са 8 пункта и 24 
човека. В хода на операцията са установени две лица, извършили кражба на метални елементи от вилен 
имот в града. 

 
 
 
Източник: standartnews.com 
 

Заглавие: Полицията хвана две крадли на метал 
 

Линк: http://light.standartnews.com/regionalni/politsiyata_hvana_dve_kradli_na_metal-286662.html 
                               

 

Текст: Две жени са разобличени в извършване на кражба и ще бъдат изправени пред съда в Разлог. 
34-годишната Л.С. и 27-годишната А.Д. отмъкнали 4 метални водопроводни капака и 18 метални 
водопроводни фланеца от складова база край града. След проведените издирвателни мероприятия 
извършителките са разобличени от полицейски служители на РУ – Разлог. Двете жени признали деянието 
си. Те са арестувани до 24 часа с полицейска заповед. 
По случая срещу тях е образувано досъдебно производство. Стойността на нанесената щета е в процес на 
установяване. 
 
 
 
 
 
 
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 8  

  

http://light.standartnews.com/regionalni/politsiyata_hvana_dve_kradli_na_metal-286662.html

	Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3367
	Заглавие: 7 експерти по екологична оценка и/или специалисти по планове и програми са класирани за включване в състава на Междуведомствената комисия (МК) – специализиран състав на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС)
	Линк: http://europe.bg/bg/articles/news/2015/05/28/komisiyata-se-dopitva-do-obshtestvenostta-za-idei-za-krugovata-ikonomika
	Заглавие: 80 000 тона отпадъци ще влизат за година в новата претоварна станция на Несебър
	Заглавие: Регионалното депо за отпадъци в Братово започва работа на 1 юни
	Съоръжението има система за сепариране, компостиране, за обработка на строителни и еко депо

	Заглавие: Красимир Желязков: Крайната цел на всички нас е чистият въздух, намаляването на нерегламентираните сметища и отпадъци
	Заглавие: Погнаха търговците на черни и цветни метали
	Oбразуваха полицейска проверка срещу 18-годишен от Луковит
	Заглавие: Спипаха двама за кражба по време на спецакция
	Заглавие: Полицията хвана две крадли на метал

