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Заглавие: Кратки отчети за контролната дейност на РИОСВ за месец декември 2015 г. 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=165 
 

   
 

Текст: За месец декември от експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите 
(РИОСВ) са извършени 1 477 бр. проверки на 1 237 бр. обекта. За отстраняване на констатирани 
нарушения са дадени 471 бр. предписания. Съставени са 65 бр. актове, от които 13 са за констатирано 
неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 80 бр. наказателни постановления (НП) на обща 
стойност 247 330 лв. За констатирано увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите 
норми и/или неспазване на емисионните норми и ограничения са наложени 30 бр. санкции по чл. 69 от 
ЗООС. Постъпилите суми по наложени санкции са 193 947 лв. 
І. Въздух 
От РИОСВ Русе са наложени две имуществени санкции, на обща стойност 2 000 лв., на „Билбобул” ООД за: 
Неизвършени собствени периодични измервания (СПИ) за периода 2013 г. – 2014 г. и констатирано 
неорганизирано изпускане на вредни емисии в атмосферния въздух. За същото нарушение, от РИОСВ 
Благоевград са наложени имуществени санкции, в размер на 300 лв. всяка, на „Карол Фернандес Мийт“ 
ООД, гр. Благоевград и на „А-Строй“ ЕООД, с. Абланица, общ. Хаджидимово. 
За допуснато неорганизирано замърсяване на атмосферния въздух с емисии на прах, вследствие на 
дейности по смилане на дървени изрезки с мобилна дробилка в гр. Варна на физическо лице е наложена 
глоба в размер на 1 000 лв.  
За неподдържане на досие за техническо състояние на хладилна система, от РИОСВ Перник е наложена  
имуществената санкция, в размер на 2 000 лв., на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД за обект в гр. 
Перник.  
За превишаване нормите за допустими емисии на азотни оксиди, изпускани в атмосферния въздух от 
експлоатацията на газотурбинен компресорен агрегат, от РИОСВ Варна е наложена текуща санкция в 
размер на 1 099 лв./месечно на “Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София за обект КС Кардам 2, с. Кардам. От 
РИОСВ Стара Загора са наложени две текущи санкции на „Булгартрансгаз” ЕАД за замърсяване на 
атмосферния въздух с въглероден оксид и азотни оксиди над допустимите норми за обект КС „Лозенец”, 
с. Лозенец, общ. Стралджа на стойност  2 013 лв./месечно и за обект КС „Странджа”, с. Горска поляна, 
общ. Болярово на стойност 396 лв./месечно. 
От РИОСВ Русе е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на „Астра Биоплант” ЕООД, гр. 
Сливо поле за неизпълнение на дадено предписание за извършване на СПИ на нивата на шум. 
ІІ. Води 
За заустване на отпадъчни води във воден обект, с показатели надвишаващи индивидуалните емисионни 
ограничения (ИЕО) определени в разрешително за ползване на воден обект от регионалните инспекции 
по околната среда и водите в Шумен, Бургас и Пловдив са наложени имуществени санкции на: „Си Ви Ес” 
ЕООД, гр. Велико Търново (за обект в гр. Омуртаг) - 5 000 лв.; община Приморско - 2 000 лв. и „Кампус-81“ 
ООД, с. Дедево - 1 000 лв. 
От РИОСВ Бургас са наложени две имуществени санкция на община Царево: имуществена санкция в 
размер на 2000 лв. по Закона за водите, за заустване на отпадъчни води на изход от локална 
пречиствателна станция за отпадъчни води, във воден обект, без разрешително за ползване на воден 
обект и имуществена санкция в размер на 6000 лв. по Закона за водите, за неизпълнение на условията, 
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определени в разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни 
води. 
За констатирано превишаване на определените ИЕО в издадените Разрешителни за ползване на воден 
обект за заустване на отпадъчни води са наложени текущи санкции на „Бестпластик“ ООД с. Капатово, 
община Петрич, - 6 546 лв./месечно (РИОСВ Благоевград); „Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД - 5 754,61 
лв. (РИОСВ София); ”Лъки Инвест-Джурково“ ЕООД, гр. Лъки - 3 937 лв. (РИОСВ Смолян); „Млечни 
Продукти“ ООД, гр. Пловдив за обект Млекопреработвателно предприятие, с. Коньовец, общ. Шумен - 
1 333 лв. (РИОСВ Шумен) и ЕТ „Кали 89“ ООД, гр. Велико Търново - 598,77 лв. (РИОСВ Велико Търново).  
За заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект без разрешително, издадено по реда на ЗВ, 
от РИОСВ Перник, РИОСВ Бургас и РИОСВ Пловдив са наложени имуществени санкции, на стойност 2 000 
лв. всяка, на: „Катстрой-13” ЕООД,  „Нефтопласт Трейдинг”  и “Новомес Дистрибуция“ ЕООД, с. Ново село. 
От РИОСВ Хасково са наложени имуществени санкции, на стойност 500 лв. всяка, на „Телиш АД”, за обект 
винарска изба в с. Коларово, общ. Харманли и на община Момчилград за неподдържане на 
пречиствателните съоръжения в техническа и експлоатационна изправност.  
С Решение № 203/25.11.2015 г.  на Районен съд – гр. Айтос е потвърдено изцяло като правилно и 
законосъобразно НП № И-2-0556-1/05.06.2015 г. издадено от РИОСВ Бургас, с което на „Алмар Сийфуд“ 
АД за обект: каналазационна система на „Предприятие за обработка на рибни и други морски продукти – 
белени мариновани скариди“ е наложена текуща месечна санкция с фиксиран размер от 548 лв., считано 
от 01.04.2015 г. Санкцията е за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения по показатели: 
ХПК, БПК5, общ азот и неразтворени вещества. Решението е влязло в законна сила на 18.12.2015 г. 
ІІІ. Отпадъци 
За осъществяване на дейност по третиране на отпадъци без издадено разрешително по реда на ЗУО, с по 
7 000 лв., са санкционирани: „Нефтопаст трейдинг” ООД (РИОСВ Бургас); „Пътища” АД, гр.Шумен - за 
площадка  в кв. „Мътница”, кариера „Мътница”, гр.Шумен (РИОСВ Шумен)  и Димкор“ ЕООД, гр. Горна 
Оряховица (РИОСВ Велико Търново). От РИОСВ Перник е издадена имуществена санкция, в размер на 
8 000 лв., на „Т Ауто 1“  ЕООД, гр. Перник за транспортиране на неопасен отпадък без издаден 
регистрационен документ по реда на ЗУО.   
От РИОСВ Шумен е наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лв. на община Върбица за това, че в 
качеството си на юридическо лице е извършила транспортиране на смесени битови отпадъци (СБО) от 
населените места с организирано сметосъбиране в рамките на община Върбица до Регионален център за 
контролирано обезвреждане на твърди битови отпадъци на община Омуртаг, без да притежава действащ 
регистрационен документ за дейност събиране и транспортиране. На кмета на общ. Върбица, е наложена 
глоба в размер на 6 000 лв. за това, че не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на 
отпадъци на неразрешено за това място (на  спряно от експлоатация депо за битови отпадъци в гр. 
Върбица, находящо се в местност “Гяуртарле” гр. Върбица).    
За неводене на отчетност по отпадъците, съгласно изискванията на ЗУО, са наложени имуществени 
санкции на: "Стефани Трейдинг 2012" ЕООД, гр. Кюстендил - 2 500 лв. (РИОСВ Перник); „Сиатрейд” ООД, 
гр.Велики Преслав - 2 000 лв. (РИОСВ Шумен);  „Енергоремонт Кресна“ АД, гр. Кресна – 2 000 лв., „СЕРЖ - 
2013“ ЕООД, гр. Петрич – 2 000 лв. и „А.С.А“ ЕООД, гр. Петрич - 2 000 лв. (РИОСВ Благоевград).  
За неводене на oтчетнa книга за образуваните производствени отпадъци, от РИОСВ Велико Търново е 
наложена имуществена санкция на „Универсал-НВГ“ ООД, гр. Долна Оряховица, общ. Горна Оряховица в 
размер на  2 000 лв. 
От РИОСВ Хасково са наложени имуществени санкции, по 3 000 лв. всяка, на „Рафо 01” ЕООД, гр. 
Кърджали и на „Лъки Ауто 84” ЕООД, с. Клокотница, общ. Хасково за това, че площадките им за третиране 
на отпадъци не отговарят на изискванията на ЗУО. Със същата сума е санкциониран „Джет“ ЕООД, гр. 
Свиленград за третиране на отпадъци на неразрешени за целта места, а за извършване на 
нерегламентирано третиране на излезли от употреба моторни превозни средства в частен имот, в 
землището на с. Клокотница, общ. Хасково, е глобено физическо лице с 2 000 лв.    
За неизпълнение на предписание, дадено по реда на ЗУО, от РИОСВ Благоевград е наложена 
имуществена санкция на община Симитли в размер на 5 000 лв.  
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За допуснато изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места и създаването на незаконни 
сметища в речните корита и прилежащите им територии, и неорганизиране почистването им, са глобени: 
кмета на община Симитли - 3 000 лв. (РИОСВ Благоевград)  и кмета на община Кирково - 2 000 лв. (РИОСВ 
Хасково).  
За неупражнен контрол на дейностите с отпадъци, довел до образуване на нерегламентирано сметище, 
от РИОСВ Пазарджик е наложена глоба в размер на 1 400 лв. на кмета на с. Сестрим. 
От РИОСВ Бургас са наложени две глоби: на кмета на община Средец на обща стойност 6 000 лв. за това, 
че не е организирал дейностите по разделно събиране на битови отпадъци и отпадъци от опаковки, което 
е в нарушение на Закона за управление на отпадъците.  
От РИОСВ Велико Търново, Шумен и Смолян са наложени глоби на физически лица, на стойност 1 400 лв. 
всяка, за това, че са извършвали търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, без регистрация 
по Търговския закон и без разрешително по ЗУО; от РИОСВ Хасково е глобено, с 500 лв., физическо лице 
за събиране и транспортиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, без необходимите 
регистрационни документи. 
ІV. Защитени територии, лечебни растения и биологично разнообразие 
За установено изсичане на 15 броя дъбови дървета в землището на с. Камено поле и попадащи в 
границите на BG 0000332 “Карлуковски карст”, от РИОСВ Враца е наложена глоба на физическо лице в 
размер на 500 лв. Със същата сума е глобено физическо лице за неизпълнение на предписание, дадено 
по реда на Закона за биологичното разнообразие, от РИОСВ Бургас.  
V. Комплексни разрешителни (КР) 
За неизпълнение на условия, определени в КР, от екоинспекциите в Бургас, Стара Загора, Шумен и Русе са 
наложени имуществени санкции на: „Лукойл Нефтохим Бургас”АД - 40 000  лв.; „Брикел” ЕАД, гр. 
Гълъбово - 20 000 лв.; „БКС - Търговище” ЕООД, гр.Търговище – 10 000 лв. и „Биовет” АД, гр. Пещера, клон 
Разград – 10 000 лв.  
VI. Закон за опазване на околната среда (ЗООС) 
От РИОСВ Стара Загора е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв. на „Лукойл България” 
ЕООД, гр.София за замърсяване на почвата с нефтопродукти, в резултат на разлив от петролопровод в 
землището на с. Кортен, община Нова Загора. С 500 лв. е глобено от РИОСВ Варна физическо лице за 
замърсяване (разлив) с дизелово гориво. 
За неизпълнение на дадено задължително предписание от РИОСВ Пловдив и от РИОСВ Благоевград са 
наложени имуществени санкции, на стойност 5 000 лв. всяка, на „Тит“ ООД, гр. Пловдив и на „Агромах 
Роуда“ ЕООД, гр. Благоевград. За същото нарушение, с по 2 000 лв., са санкционирани: „Сара-03” ООД и 
СД „Молтен Христов и СИЕ” (РИОСВ София) и „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с. Ковачево (РИОСВ Стара 
Загора). 
От РИОСВ Бургас е наложена имуществена санкция  на „Акротирия Инвестмънтс“ ЕООД в размер на 5 000 
лв., за извършено строителство без проведена процедура по реда на Закона за опазване на околната 
среда и Закона за биологичното разнообразие. 
За извършени изкопни дейности с цел добив на подземни богатства в с. Петко Каравелово, общ. Полски 
Тръмбеш, с които са предизвикани вредни изменения на почвата, от РИОСВ Велико Търново е наложена 
глоба на физическо лице в размер на 1 000 лв. 
От РИОСВ Перник е наложена глоба на физическо лице в размер на 500 лв. за това, че не е уведомило 
писмено РИОСВ Перник на най-ранен етап за своето инвестиционно предложение.  
VII. Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси  
От РИОСВ Велико Търново е наложена имуществена санкция на „Екоинвест 13“ ООД, гр. Златарица, обл. 
Велико Търново, на стойност  10 000 лв., за това, че дружеството е произвеждало дървени въглища, без 
извършена регистрация на готовия продукт съгласно изискванията на Регламент (ЕО) №1907/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). 
VIII. Принудителни административни мерки (ПАМ) 
През отчетния период са приложени принудителни административни мерки - спиране на дейности и 
инсталации, както следва: 
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• От директора на РИОСВ Пловдив е издадена Заповед за преустановяване дейността на инсталация 
за производство на дървени въглища по закрит способ на „АИБО-С“ ЕООД, гр. Пловдив, площадка 
в с. Красново, община Хисаря;  

• От директора на РИОСВ София е приложена ПАМ на „Евроледър“ ЕАД, гр. Етрополе – пломбиране 
на барабани № 4 и 5 за установено изтичане на непречистени води от територията на ЛПСОВ към 
р. Малък Искър.  

 
 
Източник: Консултации на МОСВ с обществеността 
 

Заглавие: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 11.04.2011г. за мониторинг 
на водите на основание чл.135, ал.1, т.14 и 21 от Закона за водите 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=160 
 

  
 

Текст: Проектът предлага изменения и допълнения, с които се актуализират стандартите за биологичните 
елементи за качество и хидроморфологичните параметри за повърхностни води и се осигурява 
прилагането на всички стандарти от раздел 1.3.6. към Приложение V на Директива 2014/101/ЕС от 
30.10.2014г., която изменя Директива 2000/60/ЕО. 
Крайна дата за съгласуване: 20.02.2016г. 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-
mail:  masenova@ееа.government.bg  и  biolab@ееа.government.bg 
Проектът за изменение и допълнение на Наредба №1 може да видите тук. 
Таблица за съответствието на проекта на Наредба №1 за мониторинг на водите и раздел 
1.3.6.Приложение V на Директива 2014/101/ЕС от 30.10.2014г. тук. 
Проект на доклад до министъра на околната среда и водите може да видите тук. 
 
 
Източник: pa-media.net 
 

Заглавие: Екоминистерството обяви поредния конкурс на тема „Обичам природата– и аз участвам“ 
 

Линк: http://pa-media.net/news.php?extend.10433.12  
 

   
 

Текст: За поредна година МОСВ и ПУДООС обявяват конкурс в рамките на Националната кампания „За 
чиста околна среда – 2016г.“ на тема „Обичам природата– и аз участвам“. 

mailto:%20masenova@%D0%B5%D0%B5%D0%B0.government.bg
mailto:%20biolab@%D0%B5%D0%B5%D0%B0.government.bg
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2016/Nar_monitoring_na_vodite.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2016/tablica_za_saotwetstvie2014_101_.docx
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2016/doklad_proekt.doc
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Участници в конкурса могат да бъдат общини и кметства, държавни и общински училища, детски градини 
и обединени детски комплекси от цялата страна. За реализиране на всеки от класираните проекти ще 
бъдат предоставени средства в размер до 10 000 лева за общини и кметства и до 5 000 лева за училища, 
детски градини и обединени детски комплекси. 
Крайният срок за подаване на проектните предложения в ПУДООС е 15.02.2016г. за училища и детските 
заведения и до 26.02.2016г. - за общини и кметства.  Резултатите от извършеното класиране на 
постъпилите заявления ще бъдат обявени в срок до 08.04.2016г. на интернет страниците на МОСВ и на 
ПУДООС. 
Крайната дата за реализация на дейностите по кампанията е 30.10.2016г. В класирането няма да бъдат 
включвани проекти, които са получили финансиране в Националната кампания „За чиста околна среда“ 
през 2014г. и 2015г. 
 
 
Източник: 24chasa.bg 
 

Заглавие: За 3 години българският бизнес загуби 1 милиард лева от срива на металите 
На фона на падащи приходи заводите плащали повече за ток заради такса “задължения към обществото” 
 

Линк: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=5241801 
 

   
 

Текст: С 1 млрд. лв. на минус са добивната индустрия и металургията у нас спрямо 2011 г. Пета година 
при едно и също и дори увеличено производство влизат по-малко пари. 
През 2011 г. произведената продукция на основните метали и прокат е за 8,3 млрд. лв., а 2014 г. - 7,31 
млрд. Данните за 2015-а още не са готови, но се очакват по-ниски приходи заради поевтиняването на 
суровините с около 30% през миналата година. 
Световната криза в добива и производството на метали удря българската индустрия, заяви за “24 часа” 
Политими Паунова, председател на Българската асоциация на минната индустрия. 
Цената на медта е паднала почти 2 пъти, дава пример Паунова. Била е над 8000 долара на тон, сега е 
4400-4500 долара. Само за 2015 г. спадът е 30%. Тенденцията продължава и в последните 2 месеца с по 
100 долара на тон. 
В Челопеч рудничарите влизат на 600, 700 и повече метра под земята, където са огромните машини. 
СНИМКА: Алексей Димитров 
Цената на оловото за последната година е с 20% надолу. Сравнено с 2011 г., спадът е с повече от 1000 
долара на тон, до 1600 долара. И цинкът за последната година е поевтинял с 30%. Котировките на 
алуминия за последните пет години са паднали от 2500 на около 1400 долара на тон. При стоманата и 
изделията от стомана спадът за последните 2 години е над 20%. 
По данни на Българската минно-геоложка камара цената на златото от 1000 долара за тройунция е най-
ниската от 6 години. 
Продукцията на бранша не е намалена, защото това са предприятия с непрекъсваем процес. Фирмите са 
направили инвестиции с кредити, производството сега няма нищо общо с онова, което е било към 2000 г. 
Предприятията са модерни като космически станции, казва Паунова. КЦМ е инвестирала в реконструкция 
на цинковото производство досега 500 млн. лв. “Арубис” са вложили над 1 млрд. лв., “Стомана” - 500 
млн. 
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Инвестициите са 4 млрд. лв. за целия отрасъл. На фона на падащи цени, които удрят индустрията, която 
дава 4-5% от БВП на страната. Бизнес отчита от срива на металите Заради вдигането на добавката 
“задължения към обществото” почти двойно се увеличили разходите. 
“Стомана индъстри” инвестира в обновяване 500 млн. лв. СНИМКА: 24 часа 
Всяко от големите предприятия, които произвеждат мед, олово, цинк и стомана, харчели със 7-8 млн. лв. 
повече. Общо за металургията е пресметнато, че увеличението на добавката ѝструва 30-40 млн. лева в 
повече. 
При “Стомана”, КЦМ, “Арубис” увеличените разходи за това, че са задължени да доплащат с добавката за 
тока на ВЕИ, американските централи и когенерациите, им струват по 8 млн. лв. на година, изчислява 
Паунова. 
В същото време 12 държави в ЕС прилагат схеми за подпомагане на енергоинтензивните индустрии при 
закупуването на ел. енергия от ВЕИ. Последно на 14 декември ЕК е нотифицирала наредби за намаляване 
на разходите на тези индустрии в Словакия и Литва. 
И при нас бе написана наредба, с която да се намалят разходите на тези предприятия. Тя предвижда със 
задна дата да им бъдат възстановени парите, които са дали за добавката в частта и за ВЕИ. Само че 
наредбата заседна в Брюксел. 
Защото се оказа, че България не е нотифицирала държавната помощ за ВЕИ-тата,  
заради преференциалните цени на които НЕК изкупува ел. енергията им. Брюксел не е сигурен дали тя е 
правомерна началото на годината министърът на енергетиката Теменужка Петкова каза, че ще се иска 
одобрение от ЕК едновременно и за ВЕИ, и за енергоинтензивните индустрии, което ще забави процеса. 
Така че производителите на метали няма как да калкулират двойното увеличение на “задължения към 
обществото” в продукцията си, първо, заради срива на цените, който според прогнозите ще продължи 
още 3 години. И второ - заради 12-те европейските държави, които вече нотифицирали помощта си. Това 
ще направи българските мед, стомана, цинк, олово, злато неконкурентни. Отрасълът дава работа на над 
24 000 души Металите имат дял от 14,7% от индустриалното производство в страната и създават 4,6% от 
добавената стойност в индустрията, сочат данни на Министерството на икономиката. 
Равнището на заплатите в сектора е едно от най-високите - 1 076 лв. средно на месец. В производството 
на метали са заети 11 000 души. Цялата минерално-суровинна индустрия осигураява пряко 24 000 
работни места и още около 120 000 в обслужващи компании, сочат данни на Българската минно-геоложка 
камара. 
Произведената продукция от предприятията от бранша е 7,4 млрд. лв. През 2014 г. оборотът на външните 
пазари възлиза на 6,3 млрд. лв., което прави над 14% от износа на България. Основни пазари са Белгия, 
Турция, Италия, Германия, Китай. 
През 2014 г. общото количество на изнесените скрап, черни метали и изделия от тях е 1,396 млрд. тона. В 
периода 2007-2014 г. е налице тенденция на намаляване на износа на черни метали с 47,2%, посочват от 
министерството. Водещи производства са на алуминий, олово, цинк, калай, мед, благородни метали, 
производство на профили и др. Бизнесът се държи от над 200 фирми, като около 55% от тях са 
разположени на територията на областите София, Пловдив, Велико Търново, Габрово и Русе. 
Сред фирмите, произвеждащи основни метали, могат да се откроят “Аурубис България”, “Стомана 
индъстри”, “София мед”, КЦМ, “Промет стийл”, “Алкомет”, “Монбат рисайклинг”, “Берг монтана 
фитинги”, ЗПТ, “Омега”. Общото производство на черната и цветната металургия през 2014 г. е 1,565 
млрд. тона, което представлява ръст от 5,4% спрямо 2013 г. 
Вносът на метална продукция е за 3,6 млрд. лева, с което е формирано положително търговско салдо от 
2,5 млрд. лева. Китай “виновен” за спада  Cпадът в цените на металите се обяснява с пренасищането на 
пазара заради по-слабото търсене в Китай, който е най-големият потребител. 
През последните три години спадът на цените се ускорява непрекъснато, коментира Bloomberg. Това 
принуди световните гиганти в бранша Glencore и Freeport-McMoRan да намалят производството, 
опитвайки се да съживят пазарните цени, но без особен успех засега. 
Акциите на най-големите минни компании записаха спадове до нива отпреди шест години. Fortescue 
Metals Group - най-големият износител на желязна руда, записа спад от 61,9% за последната година. 
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“Свидетели сме на изключително тежка криза, анализатори я характеризират като уникална по рода си - 
по отношение на дълбочина, продължителност и неопределеност. Тя вече постави световните компании 
пред сериозни изпитания”, заяви Иван Андреев, изпълнителен директор на Българската минно-геоложка 
камара. 
 Наред със световните компании и българските поставят като основна своя цел оцеляването и 
съхранението на потенциала си. Това не е преувеличение, а реалност, казва той. 
Цената например на медта, е под психологическата стойност от 5000 долара за тон. Прогнозите са тя да 
падне и под 4000. Движението на цената на медта е смятано за измерител на състоянието на глобалната 
икономика.  
Според повечето анализатори не се очаква скорошно възстановяване на цените. Ниските котировки на 
медта и златото се очаквало да се задържат поне още три години според фонда за метали и мини Orion 
Resources 
 
 
Източник: agro.bg 
 

Заглавие: ИАОС въвежда в действие Национална информационна система за отпадъци 
Системата е разработена по обществена поръчка с предмет „Оптимизиране на информационната система 
за отпадъци“ 
 

Линк: http://agro.bg/news/article57356.html 
 

   
 

Текст: ИАОС въвежда в действие Национална информационна система за отпадъци. Системата е 
разработена по обществена поръчката с предмет „Оптимизиране на информационната система за 
отпадъци“. 
Системата предлага функционалност като, водене на отчетност и предоставяне на информация за 
отпадъци, издаване на документи за извършване на дейностите с отпадъци, съгласно изискванията на чл. 
35 ЗУО, утвърждаване на работни листа за класификация на отпадъците и водене и поддържане на 
публични регистри, съгласно изискванията на чл. 45, ал.1 ЗУО. 
Към настоящият момент системата ще дава възможност за достъп до публични регистри на: 
•лицата, притежаващи разрешение за извършване на дейности с отпадъци и/или регистрационни 
документи за извършване на дейности с отпадъци, в т.ч. на тези от тях с прекратено действие; 
•лицата, извършващи дейности като търговец и/или като брокер; 
•лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни 
превозни средства; 
•лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване; 
•лицата, които пускат на пазара гуми; 
•лицата, които пускат на пазара минерални или синтетични масла; 
•лицата, които пускат на пазара полимерни торбички; 
•площадките за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства и негодни за употреба батерии 
и акумулатори. 
Национална информационна система за отпадъци е разработена по обществена поръчка с предмет 
„Оптимизиране на информационната система за отпадъци“ 
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Източник: economic.bg 
 

Заглавие: "Била" прави електроенергия от отпадъци 
През 2015 г. над 626 тона отпадъци са превърнати в компост и биогаз 
 

Линк: http://www.economic.bg/bg/news/6/bila-pravi-elektroenergiya-ot-otpadatsi.html 
 

   
 

Текст: Над 30%, или 626 тона, от биоразградимите отпадъци, генерирани от BILLA България през 2015 г., 
са били преработени в столичното предприятие за третиране на отпадъци - инсталация „Хан Богров“. Те 
са оползотворени и превърнати в компост и биогаз, използван за производство на електроенергия. 
 През 2015 г. BILLA стана първата и единствена голяма търговска верига, която стартира директно 
сътрудничество с общинското предприятие, като този съвместен проект е изключителен за България. 
Проектът е дългосрочен, като целта е до няколко години неговият обхват да бъде разширен, така че да се 
реализира на територията на цялата страна. Това би било възможно, ако дотогава бъде изградена 
подходяща инфраструктура. 
„В началото на 2015 г. си поставихме за цел да оползотворим през годината около 30% от общото 
количество биоразградими отпадъци – това вече е факт. Целим не просто да намалим въглеродните 
емисии, които генерираме, а да стимулираме отговорно отношение към използването на природните 
ресурси. Стремим се да оставим възможно най-малък отпечатък върху околната среда и да направим 
бизнеса си още по-устойчив“, коментира Бойко Сачански, Управител на BILLA България.  
Над 1000 служители на BILLA са преминали през специален инструктаж и ефективно обучение как да 
отделят биоразградимите отпадъци, които няколко пъти седмично се транспортират от всички BILLA 
магазини в София до инсталацията „Хан Богров“. 
С този проект BILLA допринася за получаването на компост и биогаз в инсталациите на столичното 
предприятие, което годишно произвежда над 5 млн. киловат часа електроенергия, получени от около 20 
000 тона биоотпадъци. 
Компанията е част от немската REWE Груп, един от европейските лидери в търговията и туризма. В 
момента за REWE Груп работят 330 000 служители в около 15 000 магазина в 12 европейски страни, 
осигурявайки оборот от около 51,1 млрд. евро.  
BILLA България е представена в 35 града в страната с 98 магазина. Компанията продължава интензивно да 
развива своята мрежа от супермаркети. 
 
 
Източник: zakazanlak.bg 
 

Заглавие: Повечето пари за отпадъците - от свиване на разходите в общината. 
 

Линк: http://www.zakazanlak.bg/obshchinski-svet-kazanlk-14/povecheto-pari-za-otpadcite-ot-svivane-na-
razhodite-v-obshchinata-1986 
 

http://www.economic.bg/bg/news/6/bila-pravi-elektroenergiya-ot-otpadatsi.html
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Текст: От свиване на общински разходи ще се покрие увеличението на средствата, които община 
Казанлък трябва да плаща през тази година като отчисления за тон битови отпадъци в новото регионално 
депо. Увеличените разходи няма да са сметка на гражданите, такива изчисления са направили 
общинските финансисти. От началото на тази година Общината плаща отчисления за тон битови отпадъци 
- 36 лв, вместо досегашните 28 лв. От средата на годината влиза в сила и нова такса за битови отпадъци, 
която е в размер 31 лв. за тон, които ще бъдат изплащани за извозването на отпадъците в новото 
регионално депо, съобщават от общинския Пресцентър. 
„Независимо, че има условия да поискаме увеличение на таксите за битови отпадъци, ние няма да 
натоварим данъкоплатците с тях“, заяви кметът на общината Галина Стоянова, представяйки проекта за 
бюджет през тази година.  
Завишения на тазгодишния общински бюджет има в изравнителната субсидия, която се увеличава 1, 33% 
и е в размер на 3 млн. и 230 хил. лв. Капиталовите разходи се увеличават и възлизат на 795 хил. 900 лв.  
За зимно почистване Общината е предвидила сумата от 104 хил. и 600 лв., която включва и остатъка за 
тази дейност от 2015 година, който е 50 хил. лв. 
Общият фонд за социално лечение през 2016 година ще възлиза на обща сума 10 хил. лв., като са 
предвидени 400 лв. за лечение на нуждаещо се лице. В новия проект за бюджет е заложено и 10% 
увеличение на заплатите на персонала в Обединените детски заведения и яслите, намиращи се в Община 
Казанлък. Увеличение на заплатите ще има и за работещи в културните институти. 
Параметрите на новия бюджет на община Казанлък ще се дебатират в сряда, 20 януари, когато е първото 
четене на бюджета в Общинския съвет. Заседанието на съветниците е извънредно. Седмица по-късно 
най- вероятно ще е и второто четене на бюджета.  
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