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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: МОСВ и Френското посолство организират семинар 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3490                                   
 

 

Текст: МОСВ и Посолството на Франция в България организират семинар „Устойчиво управление на 
общинските отпадъци: добри практики от България и Франция“, който ще открият министърът на 
околната среда и водите Ивелина Василева и посланикът на Франция у нас Ксавие Лапер дьо Кабан. 
Форумът ще се проведе на 9 юли от 9 ч. в сградата на Френския институт в столицата. 
Поставените от ЕС цели в управлението на отпадъците са високи и тяхното постигане е 
предизвикателство. Затова е необходимо взаимодействието на различни заинтересовани страни на 
национално ниво, както и сътрудничество между държавите членки. Целта на семинара е да 
разшири  българо-френското сътрудничество в областта на околната среда и да се покажат усилията на 
двете страни за по-добро управление и оползотворяване на отпадъците за целите на устойчивия растеж, 
да се споделят опита и добрите практики. 
Семинарът се провежда в контекста на подготовката на 21-ата Сесия на Конференцията на страните по 
Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, на който Франция ще бъде домакин от 30 
ноември до 11 декември 2015  
 
  
 
Източник: computerworld.bg 
 

Заглавие: МОСВ внедрява електронни административни услуги 
 

Линк: http://computerworld.bg/48009_mosv_vnedryava_elektronni_administrativni_uslugi     
                          

 

Текст: Проект за подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез въвеждане на 6 
административни електронни услуги изпълнява Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Той 
се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”. Договорът 
е сключен през април 2014 г., а финализирането му трябва да се случи през ноември 2015 г. 
Финансирането на проекта става по линия на Европейския социален фонд и от националния бюджет. 
Размерът на безвъзмездната финансова помощ, с която министерството разполага, е 784 687,50 лв. с 
ДДС, като финансирането от ЕС е 666 984 лв., а средствата от национално финансиране възлизат на 117 
703 лв., според данните от Информационната система за управление и наблюдение на структурните 
инструменти на ЕС в България (ИСУН). Срокът на безвъзмездното финансиране е удължен от 18 на 19 
месеца, обясни Красимир Стойчев, ръководител на проекта в МОСВ. 
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Прочетете още: НОИ и НАП ще интегрират системите си за е-обслужване 
В рамките на инициативата са дефинирани четири специфични цели: 
Поставяне началото на е-околна среда и усъвършенстване на административния процес, в това число 
процеса по регулиране състоянието на околната среда, чрез предоставяне на 6 електронни 
административни услуги с ниво на развитие 4, свързани с разрешителните режими, установени в ЗООС и 
ЗБР. 
Засилване адекватността на административния капацитет на МОСВ, посредством оптимизация на 
документооборота и подобряване организацията на административния процес, водещи до спестяване на 
време и средства на потребителите на услуги на МОСВ. 
Осигуряване на по-голяма прозрачност на информацията, свързана със състоянието на околната среда – 
чрез по-широк достъп до нея и улеснено електронно докладване за състоянието на околната среда на 
национално и международно ниво, с оглед задълженията на държавата ни към ЕС и ООН. 
Повишаване доверието в МОСВ, в качеството й на институцията, отговорна за една от най-глобалните 
обществени ценности – околната среда. 
За изпълнител на основните дейности на стойност 598 хил. лв. без ДДС, свързани с електронните 
административни услуги, е избрана „СИЕНСИС“ АД. Консултант по проекта е фирма „Инс Инфо Трейдинг“ 
ООД, с която е сключен договор за 13 820 лв. без ДДС. 
Услугите, които ще бъдат достъпни след приключване на проекта са: 
Издаване на разрешение по CITES за износ/внос и реекспорт за животни и растения (№ 4 СУНАУ от 
12.11.2013 г.); 
Издаване на становище по екологична оценка на въздействието на околната среда растения (№ 27 СУНАУ 
от 12.11.2013 г.); 
Издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда (№ 28 СУНАУ от 12.11.2013 г.); 
Издаване на решение за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда (№ 29 СУНАУ от 12.11.2013 г.); 
Издаване на решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и 
програми (№ 30 СУНАУ от 12.11.2013 г.); 
Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителите трябва да предприемат 
за издаване на Решение за преценка необходимостта извършване на ОВОС, издаване на решение за 
ОВОС, издаване на решение за преценка необходимост от ЕО, издаване на становище по ЕО и/или 
издаване на Комплексно разрешително. 
 
 
 
Източник: borbabg.com 
 

Заглавие: 2000 лв. глоба за фирма „Континвест” 
 

Линк: http://www.borbabg.com/?action=news&news=44221                             
 

 

Текст: 2000 лева глоба ще трябва да плаща фирма „Континвест” на РИОСВ за нарушения на Закона за 
управление на отпадъците заради площадката си в Горна Оряховица. Наказателното постановление на 
екоинспекцията е потвърдено от всички съдебни инстанции, които обявиха, че дружеството е 
съхранявало незаконно пластмасови и метални отпадъци. Това е първата влязла в сила глоба на РИОСВ от 
края на миналата година. Софийското дружество има складова база в Горна Оряховица от 1998 г., но 
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преди около две години искаше да инвестира около 50 млн. лв. в завод за производство на хлор. Заради 
отказа на Общинския съвет в Горна Оряховица, масово гражданско недоволство и отказ на институциите 
областта се размина с крупната инвестиция. 
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: В НАП предават хартия за рециклиране и събират капачки благотворително 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1466031 
                          

 

Текст: 283 кг хартия предаде НАП- В. Търново за рециклиране през второто тримесечие на годината. 
Кампанията „Всеки лист хартия е глътка въздух, не го изхвърляйте!” е на дневен ред в приходната агенция 
вече четвърта година като част от кампанията „НАП Зелена програма”. 
Националната кампания „Капачки в действие” също е част от тази кампания за НАП- В. Търново. Почти 
година приходната администрация е в редиците на благотворителите й. Нейните служителите 
продължават да събират пластмасови капачки в 10-11 л. туби от минерална вода. С поредните десетица 
туби  приносът им към единадесетия тон  предадени капачки нарасна на 30. Капачките се събират на 
всеки етаж в НАП, след което се предават на куриер за транспорт и рециклиране. 
Зелената благотворителна кампания е в помощ на деца в неравностойно положение или лишени от 
родителски права. Със средствата от рециклирането им се закупуват електрически уреди за домовете за 
деца. Събраните средства от последния, десети тон събрани капачки, бяха дарени за готварска печка за 
младежите от защитено жилище „Надежда” в Брегово, област Видин. 
 
 
 
Източник: offnews.bg 
 

Заглавие: СОС ни спасява от хиляди тонове рециклирани отпадъци 
 

Линк:http://offnews.bg/news/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%
B0_59/%D0%A1%D0%9E%D0%A1-%D0%BD%D0%B8-
%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82-
%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-
%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8_528879.html  
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Текст: Столичният общински съвет ни спасява днес от хиляди тонове рециклирани отпадъци, които ще 
излизат от Завода след старта му наесен. Местният парламент ще гласува промяна в наредбите, която да 
позволи сделките с произведените над 40 000 тона рециклируеми материали годишно, сред които метал, 
хартия, стъкло и др.  
410 000 тона смесени битови отпадъци годишно ще обработва 3aводът за механично-билологично 
третиране на боклука, който тръгва наесен. Произведеното обаче на практика няма как да се търгува, тъй 
като в сега съществуващите нормативни актове е възможно продажбата да се извършва само с решение 
на СОС, при това с отделни търгове, за всеки от които се изисква отделен финансов анализ и 
предложение за начална цена от оценител. Тази процедура ще забави изключително много продажбите, 
предвид огромното непрекъснато производство, поради което зам.-кметът по екологията Мария 
Бояджийска внася днес промени на заседанието на СОС. Според тях "продажбата на вещи-отпадъци" ще 
се извършва по специален ред, а общинарите ще одобряват типова тръжна документация и график на 
търговете за цялата година през януари.  
Купувачът ще сключва договор с кмета на столична община.  
 
 
 
Източник: burgas.dir.bg 
 

Заглавие: Бургас поставя биоконтейнери за отпадъци 
Бургазлии ще изхвърлят отпадъците си в биоконтейнери. Поставянето им в различни точки в 
града вече започна. 
 

Линк: http://burgas.dir.bg/news.php?id=19477625  
                         

 

Текст: До края на лятото специалните контейнери ще бъдат 1200, съобщиха от общината. 
Те са с капацитет 140 литра и ще бъдат поставени в близост до всички бургаски пазари, заведения за 
обществено хранене, големите ресторанти, училища, детски заведения, хотели, хипермаркети и магазини 
за хранителни продукти на територията на града. 
Отпадъците ще бъдат преработвани в Регионалното депо в село Братово край Бургас.  
В новите контейнери ще могат да се изхвърлят всякакви видове стари плодове и зеленчуци, но не и месо. 
  
 
 
Източник: kmeta.bg 
 
Заглавие: Столицата с проект за оползотворяване на отпадъците 
Поканата за участие в проекта е дошла от програмата за околна среда на ООН 
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Линк: http://www.kmeta.bg/stolicata-s-proekt-za-opolzotvorqvane-na-otpad%D0%B0cite-49806.html  
                         

 

Текст: Община София разработва проект за кръгова икономика, който трябва да покаже опита на 
развитите страни в повторното оползотворяване на отпадъците. Това съобщи Теодора Полимерова от 
Дирекция „Управление на отпадъците“ към Столичната община по време на форум, посветен на 
енергийната ефективност. 
"Проектът първо трябва да бъде одобрен от Европейската комисия. Ние сега кандидатстваме за 
финансиране. Ако го одобрят, четири години ще го изпълняваме, като ще разработим един план за 
трудова икономика на територията на Столична община, който се надяваме да обхване всички 
направления, не само управление на отпадъците. Той не е инфраструктурен проект, той е проект, по 
скоро насочен към обмяна на опит, към изследване на добрите практики, към изучаване опита на другите 
държави. Първо трябва да се анализира състоянието и след това да се предложат инвестиционни мерки, 
за които евентуално да се търси финансиране от програма "Региони в развитие", посочи Полимерова. 
 Тя уточни, че покана за участие в проекта е дошла от програмата за околна среда на ООН. Така София се 
включва в голям общ проект заедно с Лисабон, Брюксел, Париж и градове в северните европейски 
държави. 
Целта на проекта е за четири години да бъде направен анализ за повторната употреба на отпадъците, 
въвеждането им в икономиката и оползотворяването им като ресурс. На финала общината ще трябва да 
има разработен план за кръгова икономика.  
Теодора Полимерова съобщи още, че по друг проект Столична община ще използва част от утайките от 
пречиствателната станция в Кубратово като гориво в "Топлофикация"- София. 
Столичната община планира също дървесината от парковете да се прави на пелети, които да се горят в 
малки инсталации като тези в детските градини и училищата. 
 
 
 
Източник: viaranews.com 
 
Заглавие: Незаконни сметища никнат като гъби след дъжд в Драгичево, хората: Вонята е непоносима, 
още чакаме кметът Тодор Тодоров да почисти 
Общинският кмет Иван Иванов: Бобрите стоят празни, а до тях се изхвърлят боклуците. Хората 
нямат чувство за наказуемост 
Кметът на кв. „Църква” Румен Петков: Таксата за сметосъбирането да се вдигне с 5 лв. 
 

Линк:http://viaranews.com/2015/07/08/%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0
%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-
%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-
%D0%B3%D1%8A%D0%B1%D0%B8-%D1%81%D0%BB/  
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Текст: Сагата с боклука в най-голямото пернишко село Драгичево вече прелива. Нерегламентираните 
сметища никнат като гъби след дъжд. Въпреки обещанието, дадено от кмета Тодор Тодоров, че 
проблемът ще бъде разрешен, все още реален резултат няма. Местните са притеснени от купищата 
боклуци, тъй като вече започнаха и да вонят в силните горещини. „Не може да продължава повече така. 
Трябва да бъдем отговорни за постъпките и деянията си. Около нас се разнасят найлонови торбички и 
мирише ужасно. 
Притеснение сме и от разпространението на болести”, коментират собственици на имоти на ул. „Кракра”. 
По думите на хората преди време кметът Тодор Тодоров обещал да почисти мястото и да го изравни, за 
да не се приема като сметище. Той заявил и че ще разреди контейнерите по улицата, за да не са струпани 
на едно място, но все още няма промяна. Картината става още по-мрачна и миризлива и от торбите с 
отпадъци, които излитат от прозорците на преминаващите коли от витошките села Кладница, Рударци и 
комплекса „Делта хил”. 
Проблемът не е само на жителите на Драгичево. От подобни несгоди се оплакаха кметовете на малките 
населени места от цяла Пернишка община. Според тях картината става по-мрачна и заради 
недостатъчните съдове за битови отпадъци. “Това е изключително сериозен проблем, на който трябва да 
намерим решение. За съжаление средствата за сметосъбирането са ограничени от план-сметката и не 
можем да надхвърлим тази рамка. Бобрите стоят празни, а до тях се изхвърлят боклуците. Хората нямат 
чувство за наказуемост и затова незаконните сметища никнат като гъби” – заяви в своя защита кметът на 
общината Иван Иванов. Според него един от начините за решаването на този проблем е налагането на 
санкции от страна на кметовете. Повечето от нарушителите изхвърлят например строителните отпадъци 
нощем и не можем да ги хванем, каза кметът на „Църква” Румен Петков, който смята, че изход от 
безизходната ситуация е увеличението на таксата за сметосъбирането да се увеличи с 5 лева. Така хората 
щели да станат по-отговорни. Това обаче няма как да се случи, тъй като промени в размера на такса смет 
се правят в Наредбата за местни данъци и такси, което пък означава, че такава промяна може да стане 
чак в бюджета за догодина. Затова кметовете по селата да бъдат по-активни срещу нарушителите, настоя 
заместник-кметът Владислав Караилиев. “Не може ние в града да знаем кои са нарушителите и кой 
изхвърля нерегламентирано строителни отпадъци, а вие да не знаете по селата кой го прави. В кв. „Монте 
Карло” например имаше изхвърлени 38 чувала със строителен боклук, ние издирихме нарушителя и го 
санкционирахме”, каза зам.-градоначалникът. Почистването на нерегламентираните сметища е свързано 
и с пари, каквито селските кметства нямат, бе позицията на управника на градското кметство „Бела вода” 
Стефан Давидков. „На практика аз разполагам с пари колкото за една работна заплата и 6 хиляди лева за 
външни услуги. Нищо повече. Ако общината дава някакви пари месечно от порядъка на 1-2 хил.лв., ние 
ще се справим със сметищата и въобще няма да разискваме с вас този проблем”, обясни Давидков. 
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