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Източник: МОСВ  
 

Заглавие: Съветът по изменение на климата обсъди подготовката на България за световните форуми в 
края на годината 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3798   
 

  
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева участва във второто заседание на 
Националния експертен съвет по изменение на климата, в който се включиха представители на 
държавните институции, научните среди и неправителствените организации, чиято дейност има пряко 
отношение към ограничаване изменението на климата. 
„Според последния доклад на Европейската агенция по околна среда, България се нарежда на челно 
място сред страните членки по изпълнение на целите на ЕС за редуцирането на емисиите парникови 
газове, използването на възобновяеми енергийни източници и повишаването на енергийната 
ефективност до 2020 г., заяви министър Василева. 
За предстоящата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата 
(COP 21) и 11-ата Среща на страните по Протокола от Киото, която ще се проведе в периода 30 ноември - 
11 декември 2015 г. в Париж, България подготвя позиция,  в която ще настоява всички държава да поемат 
конкретни ангажименти за намаляването на емисиите на парникови газове, както и за изготвянето на 
споразумение, в което тези ангажименти да бъдат правно обвързващи. Страната ни ще настоява и за 
установяването на общовалидни правила, според които да се оценяват усилията и приноса на всяка 
държава за редуцирането на емисиите парникови газове. 
По другата важна тема, която се дискутира на Съвета – предложението на ЕК за ревизия на Европейската 
схема за търговия с емисии на парникови газове, с оглед постигането на целите по климата и 
енергетиката до 2030 г., позицията на България изцяло ще се стреми да отчете интересите на 
националните индустрии и да защити изложените на риск от въглеродно изтичане, заяви министър 
Василева. 
Националният експертен съвет по изменение на климата е създаден по Закона за ограничаване 
изменението на климата, за да  подпомага дейността на министъра на околната среда и водите в 
провеждането на държавната политика по ограничаване на изменението на климата. 
Заседанията  му се свикват по въпроси, които изискват становището и компетентността на 
широк кръг заинтересовани ведомства и организации, или когато това е предвидено в нормативен 
акт. 
       
 
 
Източник: news.ibox.bg 
 

Заглавие: Направиха първа копка на регионално депо за отпадъци в Пазарджишко 
 

Линк: http://news.ibox.bg/news/id_1680206794 
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Текст: Символична първа копка на регионалното депо за неопасни отпадъци направиха в землището на 
пазарджишкото село Алеко Константиново, съобщава БТА. С копката на практика започват и строителните 
дейности на обекта. 
Припомняме, преди десетина дни жителите на Капитан Димитриево и още три села блокираха за 
половин час главния път Пазарджик - Пещера. Протестът бе срещу ежедневното обгазяване на района от 
амортизираното общинско сметище. 
С маски и плакати „Не ни убивайте", жителите на Капитан Димитриево, Алеко Константиново, Главиница 
и Дебръщица настояха незабавно да се затвори общинското сметище. Тези населени места редовно се 
обгазяват вследствие на пожари в сметището. Много от тях са предизвикани от цигани, които ровят в 
отпадъците. 
На церемонията по първата копка изпълняващият длъжността кмет на община Пазарджик Петър Петров 
посочи, че депото ще обслужва девет общини в областта. 
Близо 16 млн. лева е стойността на строителните работи. Те са отпуснати от държавата чрез 
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). 
Първата клетка на депото ще бъде разположена върху 53 декара, предоставени от община Пазарджик. 
400 дни е срокът на изпълнение. След това ще започне и рекултивацията на старото сметище, обясни 
Петров. Той смята, че след като строителството приключи, ще бъде решен и проблемът с обгазяването на 
съседните села от сегашното сметище. 
 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Във Варна бе представен проект за изграждане на регионалната система за управление на 
отпадъците в областта 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/10/27/2142187/vav-varna-be-predstaven-proekt-za-
izgrazhdane-na-regionalnata-sistema-za-upravlenie-na-otpadatsite-v-oblastta.html 
 

  
 

Текст: Във Варна бе представен проект за изграждане на регионалната система за управление на 
отпадъците в областта, предаде репортер на Радио „Фокус” – Варна. Ръководителят на проекта Петранка 
Стоилова заяви, че първата клетка от регионалното депо за отпадъци в село Въглен, което ще обслужва 
общините Варна, Аксаково и Белослав, като тя може да заработи още следващия месец. Строителните 
дейности са приключили, но се очаква ДНСК да издаде разрешително за ползване до края на седмицата. 
Строителството се финансира по проект на стойност общо 34 млн. лв. по ОП „Околна среда”. 
Проектът включва, освен клетката от депото, инсталации за компостиране на зелени отпадъци и за 
рециклиране на строителни отпадъци, площадкова инфраструктура, пречиствателна станция за отпадни 

http://news.ibox.bg/news/id_666129261
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води, контейнер за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата - батерии, акумулатори, 
луминисцентни лампи, и депо за инертни отпадъци. Това ще бъде първото законно сметище в региона. 
Досега строителни отпадъци се изхвърляха на терени за рекултивация, обясни ръководителят на проекта 
Петранка Стоилова. Новата клетка е с капацитет 500 хил. тона отпадъци и има 5-годишен срок на 
експлоатация. Изграждането на всички етапи на системата за управление на отпадъците в регион Варна 
се реализира върху терен с обща площ над 282 дка. Доставени са и четири сметоизвозващи машини. Две 
от тях ще обслужват Варна, а по една ще има в Аксаково и Белослав. Общото събрание на Регионалното 
сдружение за управление на отпадъците ще решава как да се ползват преработените строителни 
отпадъци. Влизането в експлоатация на системата ще повлияе на определянето на такса „смет“. Засега не 
е ясно в каква посока, коментира Руска Илиева – временно изпълняваща длъжността кмет на Аксаково. 
Досега тя зависеше от данъчната оценка на имота, но се очаква със законови промени да се обвърже с 
реалните разходи. Все още обаче няма методика за определянето й. 
 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Инж. Веска Георгиева, директор на Столичния инспекторат: 
Бавно и с много усилия се създават навици за разделно събиране на зелени отпадъци 
 

Линк: http://bnr.bg/post/100618508/bavno-i-s-mnogo-usilia-se-sazdavat-navici-za-razdelno-sabirane-na-
zeleni-otpadaci 
 

  
 

Текст: От няколко години в Столичната община работи система за разделно събиране на отпадъците, в 
това число и на зелените.  
Инж. Веска Георгиева каза за Радио София, че до сега са извозени близо 600 тона чисти зелени отпадъци. 
Според нея тази цифра може да бъде много по-голяма, ако всички събираме своите отпадъци разделно. 
Директорът на Столичния инспекторат поясни, че зелените отпадъци не трябва да попадат в сивите 
съдове за битови отпадъци, въпреки че те минават на сепариране. Отделянето на зеления боклук от 
останалия се заплаща в такъв случай, средства, които иначе могат да се спестят.  
През последните месеци Столичната община откри няколко площадки за зелени отпадъци в различни 
части на София, предстои откриването и на още. Те са в районите Витоша, Панчарево и Овча купел. 
Статистиката показва, че за един месец от тези места се събират от 80 до 100 тона чисти зелени отпадъци, 
които се транспортират до инсталацията за биоотпадъци "Хан Богров" за производство на компост.  
 
 
 
Източник: poligraff.net 
 

Заглавие: Младежи от "Победа" свиха част от оградата на КРЗ "Порт Бургас" 
 

Линк:http://poligraff.net/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%
D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0-
%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%82-
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%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%9A%D0%A0%D0%97-%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82-
%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81/29810  
 

  
 

Текст: Две момчета - на 11 и 16 години, откраднаха част от оградата на КРЗ “Порт Бургас”, съобщават от 
бургаската полиция. Младежите от кв. “Победа” предали крадените елементи в пункт за изкупуване на 
черни и цветни метали. 
Частите от оградата са открити в пункта на ул. “Индустриална”. В резултат на полицейските действия, 
двете момчета са задържани. Вещите - предмет на кражбата са иззети и върнати на собственика.  
Работата по документирането на престъпната дейност на лицата продължава от служители на Участък 
“Победа” при Първо Районно управление – Бургас.  
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