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Източник: Консултации на МОСВ с обществеността  
 

Заглавие: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 26 март 1999 г. за реда и 
начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с 
неподвижни източници 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=152   
 

  
 

Текст: Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 26 март 1999 г. за реда и 
начина, за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с 
неподвижни източници цели: 
- подобряване на контролната дейност по отношение емисиите на вредни вещества, изпускани в 
атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и като резултат от това – подобряване качеството 
на атмосферния въздух; 
- актуализиране и прецизиране на терминологията и разпоредбите по отношение на реда и начина за 
измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни 
източници; 
- отмяна на разпоредби, които не са актуални. 
Крайна дата за съгласуване: 10.11.2015 г. 
 Pисмени становища от заинтересованите лица да се изпращат на е-
mail:   yakimova@moew.government.bg  и livanova@moew.government.bg 
Пълният текст на проектa на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 26 март 1999 г. за 
реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти 
с неподвижни източници, може да видите ТУК. 
       
 
Източник: bta.bg 
 

Заглавие: Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще бъде разположен в 
Радомир  
 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1196040 
 

    
 

Текст: Мобилен пункт за приемане на опасни отпадъци от домакинствата ще бъде разположен днес в 
Радомир, съобщиха организаторите. Пунктът ще бъде на разположение на домакинствата между 10.00 и 
16.00 часа на площад "Войнишко въстание". 
Безплатно в пункта ще се приемат живак и живакосъдържащи уреди, каквито са термометрите, лакове и 

mailto:yakimova@moew.government.bg
mailto:livanova@moew.government.bg
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2015/20151026_Proekt_NID_Naredba_No.6_sled_Kolegium.pdf
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бояджийски материали; домакински препарати и химикали; мастила и замърсени опаковки; 
фармацевтични продукти и лекарства с изтекъл срок на годност. 
 
 
Източник: razmisli.info 
 

Заглавие: Нова китайска технология ще избави Земята от замърсяването с пластмасови отпадъци 
 

Линк: http://razmisli.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-
%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0-
%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B5-
%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%B7%D0%B5/ 
 

  
 

Текст: Специалисти от Китай предлагат да се прави пластмаса от нишесте и глина, които могат напълно 
да се разлагат в земята. 
Компанията „Huawei“ предлага кутии, лъжици, пръчици за хранене, пакети, филмови ленти изградени на 
базата на глина и нишесте. 
Такива продукти по външен вид и якост изобщо не се отличават от съвременните пластмасови изделия. 
Освен това те могат напълно да се разлагат в земята на вода, въглероден диоксид и азот. 
Новата китайска технология може да реши проблемите със замърсяването с пластмасови отпадъци. 
 
 
Източник: dnes.bg 
 

Заглавие: ПУДООС отчете работа по закриване и рекултивация на стари общински депаСключените 
между ПУДООС и общините договори са на стойност 84 515 802,60 лв 
 

Линк: http://www.dnes.bg/business/2015/10/27/pudoos-otchete-rabota-po-zakrivane-i-rekultivaciia-na-
stari-obshtinski-depa.281089 
 

  
 

Текст: Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ представи 
напредъка в работата си по проект за закриване и рекултивация на стари общински депа за битови 
отпадъци.  
От сключени договори с 36 общини, напълно изпълнени са всички дейности по закриването и 
рекултивацията в 2 общински депа. В други 22 депа е завършена техническата рекултивация. Останалите 
14 депа са в процес на изпълнение.  
Изпълнителният директор на ПУДООС Ренета Георгиева обърна внимание, че срокът за довършване на 
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дейностите по проекта приключва на 31 октомври 2015 г. и прикани общините – бенефициенти по 
договорите да ускорят работата по строително-монтажните работи, бяха обсъдени сроковете и 
необходимите документи за отчитане и разплащане на извършените дейности. 
Към настоящия момент сключените между ПУДООС и отделите общини договори са на обща стойност 84 
515 802,60 лв, като от тях разплатените средства са в размер на 42 893 806,92лв. Предвидената за 
рекултивация обща площ е 1590 дка. 
36-те общини, с които ПУДООС има сключени договори и осигурено финансиране са: Столична община, 
община Раковски, община Калояново, община Каспичан, община Елхово, община Самуил, община 
Разград, община Цар Калоян, община Сухиндол, община Кубрат, община Угърчин, община Хитрино, 
община Борово, община Костинброд, община Симеоновград, община Козлодуй, община Кнежа, община 
Русе, община Летница, община Сливо поле, община Царево, община Приморско, община Чипровци, 
община Силистра, община Каолиново, община Велики Преслав, община Главиница, община Тополовград, 
община Чепеларе, община Бяла Слатина, община Оряхово, община Върбица, община Исперих, община 
Свиленград, община Драгоман, община Димитровград.  
Финансирането на проект „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивация на общински депа за 
битови отпадъци на територията на Република България, които не отговарят на нормативните 
изисквания“ е в размер на 97 627 253,99 лв., от които 82 983 165,89 лв. от Европейския фонд за 
регионално развитие и 14 644 088 лв. от Държавния бюджет на Република България.  
Проектът ще подпомогне и изпълнението на специфичните стратегически цели и решаването на 
проблема свързани със съществуващите депа за битови отпадъци, които не отговарят на изискванията на 
законодателството, както и подобряване управлението на нерегламентираните сметища за битови 
отпадъци, като следва да се обърне внимание, че ОП “Околна среда 2007-2013 г.” приоритетно е 
насочена към постигане на съответствие с изискванията на Европейското и национално екологично 
законодателство. 
 
 
Източник: burgas.topnovini.bg 
 

Заглавие: Откриха нарколаборатория в пункт за метали на Капчето 
 

Линк: http://burgas.topnovini.bg/node/636886 
 

  
 

Текст: Лаборатория за производство на дрога е открита край бургаския комплекс „Меден рудник“, 
съобщиха от Областната дирекция на МВР. 
Вчера служители от Четвърто Районно управление извършили проверка в пункт за изкупуване на черни и 
цветни метали, разположен в местността Капчето. Там те открили кабел, вероятно обект на кражба. 
При продължилия оглед полицаите се натъкнали на прекурсори, котлони и съдове за производство на 
метамфетамин. Вещите са иззети. 
Задържан за срок от 24 часа е пазачът на обекта – 56-годишният бургазлия Г. Д. По случая е образувано 
досъдебно производство. 
 


	Заглавие: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 26 март 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници
	Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=152
	Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1196040
	Заглавие: Нова китайска технология ще избави Земята от замърсяването с пластмасови отпадъци
	Линк: http://razmisli.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%B7%D0%B5/
	Заглавие: ПУДООС отчете работа по закриване и рекултивация на стари общински депаСключените между ПУДООС и общините договори са на стойност 84 515 802,60 лв
	Линк: http://www.dnes.bg/business/2015/10/27/pudoos-otchete-rabota-po-zakrivane-i-rekultivaciia-na-stari-obshtinski-depa.281089
	Заглавие: Откриха нарколаборатория в пункт за метали на Капчето
	Линк: http://burgas.topnovini.bg/node/636886

