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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министърът на околната среда и водите се срещна с министъра на земеделието на Кралство 
Нидерландия  
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3737   
  

 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева се срещна днес с министъра на 
земеделието на Кралство Нидерландия Шарон Дайксма. Присъстваха зам.-министърът на околната среда 
и водите Бойко Малинов и посланикът на Нидерландия Том ван Оорсхот, както и експерти от двете 
министерства. 
Работната среща се проведе в контекста на подготовката на Нидерландско председателство на Съвета на 
Европейския съюз през първата половина на 2016 г. Основна тема на обсъжданията бе инициативата на 
Европейската комисия за обществено обсъждане, преглед и ревизия на регулаторната рамка на 
европейското природозащитно законодателство. 
По време на разговорите двете страни се обединиха около необходимостта от усъвършенстване на 
Директивата за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (Директивата за 
местообитанията), която се прилага от 1992 г. Подчертано бе, че евентуални изменения не трябва да 
засягат поставените цели в европейското природозащитно законодателство, а трябва да се насочени 
единствено и само към по-ефективно прилагане. 
 Министър Василева обърна внимание на значението, което следва да се отдаде на прилагането на 
Директивата за местообитанията в отделните държави членки от гледна точка на тяхното икономическо 
развитие, както и на необходимостта от предвиждане на работещи компесаторни механизми по 
отношение на невъзможността за реализиране на различни проекти. 
Министър Дайскма посочи, че прилагането на Директивата за местообитанията следва да се оптимизира, 
чрез преминаване към динамично опазване на защитените зони, въвеждане на социални иновации и 
изместване на фокуса от национално ниво на ниво ЕС. 
България ще участва с активна и конструктивна позиция в предстоящите преговори за ревизия на 
Директивата на местообитанията. 
 
 
Източник: machinebuilding-bulgaria.com 
 

Заглавие: Руска компания за обработка на цветни метали търси партньори у нас  
 

Линк: http://machinebuilding-bulgaria.com/article/2067-ruska-kompaniia-za-obrabotka-na-cvetni-metali-
tarsi-partniori-u-nas  
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Текст: Руската компания Екатерингбургски завод за обработка на цветни метали (ЕЗ ОЦМ) търси 
български партньори за сътрудничество, съобщават от Търговското представителство на Руската 
федерация у нас. 
Едно от направленията в дейността на основаното през 1916 г. предприятие е изработка на мишени за 
полагане на покрития върху различни повърхности. Технологията се използва при полагане на покрития 
върху нискоемисионно флоатно стъкло, при производство на CD и DVD дискове, артикули за ежедневна 
употреба, в приборостроенето и др. Мишените се изготвят по каталози на компанията или чертежи на 
клиента. 
Допълнителна информация може да намерите - machinebuilding-bulgaria.com 
 
 
Източник: shumen.topnovini.bg 
 

Заглавие: Рекултивират депата за битови отпадъци в четири общини в Шуменско 
 

Линк: http://shumen.topnovini.bg/node/632178   
  

 

Текст: Общинските депа за битови отпадъци в Каспичан, Велики Преслав, Каолиново и Хитрино са в 
процес на закриване и  рекултивиране. Това стана ясно от отчета на Предприятието за управление на 
дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), в който бе представен напредъка в работата по 
проекта „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци на 
територията на Република България, които не отговарят на нормативните изисквания“. Финансирането е в 
размер на 97 627 253, 99 лв. – 82 983 165,89 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 14 644 088 
лв. от държавния бюджет. 
С 36 общини ПУДООС е сключил договор на обща стойност  82 129 246 лв., над 48 млн. лв. вече са 
разплатени напълно, а над  28  млн. лв. следва да се разплатят до края на 2015 г. 
Сред общините, които получават финансиране за рекултивиране на сметищата са Каспичан, Велики 
Преслав, Хитрино и Каолиново. 
До 31 октомври рекултивацията на стари депа, неотговарящи на нормативните изисквания, трябва да 
завършат 38 общини с изключение на Русе, където дейностите трябва да са приключили до 2016 г. 
С 1 807 405,26 лева се култивира депото във Велики Преслав което е на площ от 25,55 дка. Депото в 
Каспичан е 14,587 дка и за неговото закриване са отпуснати 366 638 лева. 
За сметището в Каолиново, което е 13 ,119 дка са отпуснати 115 077,14 лева, а финансирането на 
закриването на депото в Хитрино е в размер на 438 501,43. Сметището в Хитрино е на площ от 24,462 
дка.            
В област Шумен вече е рекултивиран едно от общинските депа за битови отпадъци, които не отговарят на 
нормите. Това е депото във Венец, за чието рекултивиране са отпуснати 63 039,00 лева. 
 
 
Източник: konkurent.bg 
 

Заглавие: Избраха доставчик на превоз до депо за неопасни отпадъци 
 

Линк: http://konkurent.bg/article/58107/izbraha-dostavchik-na-prevoz-do-depo-za-neopasni-otpaduci   
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Текст: Община Враца избра доставчик на новия товарен камион, предвиден за регионалното депо за 
неопасни отпадъци в местостта Пискавец. След проведената процедура на първо място е класирано 
„Волво Груп България“ с подизпълнител „Бакстрейд“. Дружеството е предложило най-ниска цена от 171 
135 лв. без ДДС при прогнозна стойност на поръчката 195 000 лв.  
Подреждането на потенциалните доставчици на техниката с мултилифт за превоз на контейнери за 
битови, рециклируеми и отпадъци за оползотворяване чрез термична обработка, се допълва от 
„Екоджен“  /179 840 лв./, „Кънтри Ауто“  /184 388 лв./ и „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ /189 970 лв./. 
„Средствата за камиона са осигурени от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, 
набрани по сметка в РИОСВ - Враца и след актуализиране на бюджета на общината“, обясниха от 
местната управа.  
Сред изискванията към техниката е да поема общ товар от 26 т.  
 
 
Източник: mediapool.bg 
 

Заглавие: Ударно се рекултивират 36 стари сметища до края на октомври 
 

Линк: http://www.mediapool.bg/udarno-se-rekultivirat-36-stari-smetishta-do-kraya-na-oktomvri-
news239854.html 
 

  
 

Текст: Напълно рекултивирани са само две от общо 38 стари сметища, за чието изчистване Брюксел даде 
близо 83 млн. лв., а националният бюджет – над 14.6 млн. лв., сочи отчет на Предприятието за 
управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), което е изпълнител на проекта. 
Средствата са дадени на 36 общини, но само Калояново и Раковски за се справили с почистването на 48 
декара стари депа. Рекултивацията на 21 сметища е на финала, а по другите върви работата и 
очакванията са тя да приключи до 31 октомври 2015 г., за да може изпълнението да се отчете пред 
Брюксел и страната ни да получи плащанията по старата оперативна програма "Околна среда" (2007-
2013), чийто срок за усвояване на парите изтича в края на тази година. Само разчистването на старото 
депо в Русе ще остане за началото на 2016 г. като неизпълнените в срок дейности ще останат за сметка на 
общината. 
Близо стоте милиона лева бяха предоставени за решаването на тежкия проблем с неизпълнението на 
ангажимента на България да закрие всички стари сметища до средата на юли 2009 г. като част от 
ангажиментите ни при влизането в ЕС. 
Страната ни дори беше осъдена това лято от Брюксел заради забавеното изчистване на старите сметища, 
но се размина с финансова санкция заради обещанието да се справи с проблема. 
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