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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева ще участва в конференция за кръговата икономика 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4078 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще вземе участие в конференция на 
тема „Кръговата икономика и възможностите за българския бизнес“. Тя се организира от Министерството 
на околната среда и водите и евродепутата Ева Паунова в партньорство с Информационното бюро на 
Европейския парламент в България. За участие са поканени вицепремиерът по европейските фондове и 
икономическата политика Томислав Дончев и министърът на икономиката Божидар Лукарски. 
Събитието ще е на 23 февруари 2016 г., от 13 часа, в Дома на Европа  на ул. „Георги С. Раковски“ № 124. 
На конференцията ще бъдат представени актуални теми, свързани със законодателния пакет от мерки на 
ЕК за развитие на нова институционална рамка в областта на кръговата икономика. Акцент ще бъде 
поставен на националните политики на България и възможностите за финансиране на иновативни 
икономически модели, насочени към ресурсна ефективност и глобална устойчивост. 
  
 
Източник: m.focus-news.net 
 

Заглавие: Смолян: Общината въвежда сепариране и компостиране на битовия отпадък 
 

Линк: http://m.focus-news.net/?action=news&id=2197878 
 

 
 

Текст: Община Смолян ще въведе компостиране и сепариране на битовите отпадъци, съобщиха от 
пресцентъра на общината. Така след обработване на рециклируеми материали в Регионалното депо за 
ТБО - „Теклен дол“ ще се произвежда RDF гориво. Технологията е една от най-съвременните в Европа. Тя 
вече е въведена в някои от Регионалните депа за твърди битови отпадъци в България, например в 
Хасково. 
За да обмени опит и се запознае на място с технологията, на посещение в Регионалното депо за твърди 
битови отпадъци в Хасково бе главният експерт в отдел „Екология” на община Смолян- инж. Диана 
Калайджиева.  
Визитата бе продиктувана от предстоящото финализиране на инсталацията за сепариране и 
компостиране на община Смолян. 
В Хасково бе обменен опит в областта на обработване на рециклируеми материали и RDF гориво. 
Миналата година община Хасково въведе този тип инсталация и вече има опит. На срещата бе 
договорено експерти от община Смолян, заедно с общински съветници, да посетят регионалното депо за 
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ТБО на Хасково. Целта на тази среща е те да се запознаят с технологията на обработка на отпадъците, 
както и работния процес на сепариращата инсталация.  
Подобна на тази инсталация се изгражда и на регионалното депо за ТБО в Смолян. Това, което предстои 
да се извършва в нашето депо, е сепариране и компостиране. Чрез въвеждането на тази инсталация, 
битовите отпадъци на Смолян ще бъдат третирани по европейски норми. Голяма част от битовия отпадък 
ще бъде използван като ресурс. Хартията и пластмасата за рециклиране, а голяма част от останалия битов 
отпадък за RDF гориво. Така ще се намали драстично количеството депониран отпадък и отчисленията 
които се изплащат на РИОСВ съгласно изискванията на „Закона за управление на отпадъците”. Така ще се 
намалят и разходите за дейността, които има община Смолян. 
 
 
Източник: skandal.bg 
 

Заглавие: Влагат над 3,1 млрд. евро в нов комбинат за черни метали 
 

Линк: http://skandal.bg/bg/vlagat-nad-31-mlrd-evro-v-nov-kombinat-za-cherni-metali/ 
 

 
 

Текст: Огромен супермодерен комбинат за обогатяване на желязна руда и леене на чугун и стомана ще 
изникне в близките години в южните склонове на Стара планина между градчетата Гурково и Николаево. 
Това съобщи инж. Румен Марков, управител на "Лардж Инфрастръкчър Проджектс" - компанията, която е 
изготвила мегапроекта и ще го реализира, пише БЛИЦ. 
Бъдещият металургичен гигант ще бъде с капацитет, съизмерим с бившия МК "Кремиковци" и ще 
преработва именно желязната руда от голямото находище край столичния кв. "Кремиковци", на което 
компанията ни е концесионер, обяснява инж. Марков, цитиран от "Стандарт".  
Находището се намира само на 15 км от центъра на София и има достатъчно запаси желязна руда, за да 
се експлоатира 30 години при високи добиви от 8-8,5 млн. тона годишно, допълни той. (Б.а. - за 
сравнение МК "Кремиковци" добиваше около 3 млн. тона руда годишно.) При експлоатацията на МК 
"Кремиковци" от него са били иззети около 60 млн. т желязна руда, като остава да бъдат добити още над 
235 млн. тона руда. 
С цел обогатяване на рудата и впоследствие - за леенето на чугун и стомана от нея, ние проучихме около 
20 площадки в цяла България, на които бихме могли да изградим модерен комбинат за обогатяване и 
леене на черни метали, обясни инж. Марков. След дълги анализи се спряхме на терен в района на 
градовете Гурково и Николаево, Старозагорско, посочи той. 
Бъдещият металургичен завод ще бъде изграден на два етапа. Първият ще е само за обогатяване на 
цялото количество от 8,5 млн. тона добита руда годишно. Индикативната стойност на този етап е 600 млн. 
евро. Вторият етап предвижда изграждане на мощности за леене на 5 млн. тона чугун и стомана годишно, 
като инвестицията в него ще е за над 2,5 млрд. евро. 
Именно изграждането на бъдещия "МК Кремиковци-2" край Гурково и Николаево принудило "Лардж 
Инфрастръкчър Проджектс" да търси логистични варианти за превоз на такива огромни обеми руда, чугун 
и стомана, което пък довело до разработването на най-големия инфраструктурен проект в Европа - 
"ABC+De" (Aegean sea to Baltic sea Connection and Danube river).  
Проектът "ABC+De" включва както изграждането на високоскоростна жп магистрала между Егейско и 
Балтийско море, така и на много канали, шлюзове и други съоръжения по река Дунав. 
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Източник: novinar.bg 
 

Заглавие: 1000 тона боклук изхвърлят столичани на ден 
Срещу платена такса смет са раздадени безплатно 8270 кг. компост за 17 дни. 
 

Линк: http://novinar.bg/news/1000-tona-bokluk-izhvarliat-stolichani-na-den_NTI5MjsxMA==.html 
 

 
 

Текст: 1000 тона битови отпадъци изхвърлят на ден столичани в сивите метални кофи. 
Над 600 тона от тях вече се карат в открития през септември завод за механично-биологично третиране 
на боклука край софийското село Яна. На 15 февруари инсталациите на построената с европейски 
средства фабрика са обработили 630 тона, на 17-и – 665 тона, а на 2 февруари рекордните 734 тона 
отпадъци. Това съобщи за „Новинар” директорът на съоръжението Николай Савов. 
Постепенното натоварване на мощностите на завода продължава. От 15 февруари към него пътува вече и 
половината от боклука, който досега се сепарираше в инсталацията в кв.”Требич”, а от началото на март 
ще е цялото количество. По същата схема ще се изтегли обработването на отпадъците и от другата 
софийска база в кв. „Филиповци”. 
На 15 март ще спрат работа половината от мощностите там, а от 1 април – цялото количество ще бъде 
пренасочено към завода и той ще преработва вече сам внушителното количество от 1 млн. килограма 
боклук на ден. Освен битовия отпадък, от началото на февруари през инсталациите в село Яна са 
преминали и са разделени 97 тона черни и 12 тона цветни метали, 60 тона хартия и картон и 225 тона 
стъкло. 
Увеличава се натоварването на мощностите и на намиращата се в близост до завода компостираща 
инсталация за преработка на зелени и биоотпадъци. Савов разказа, че докато миналата година там са 
постъпвали дневно 20 тона събрана храна от ресторантите и столовете в София и 30 тона шума, то сега 
тези количества са скочили съответно на 26 и на 36 тона. 
На 17 и 18 февруари са постъпили съответно рекордните количества от 75 и 63 тона клони. "С 
разлистването на дърветата през пролетта и лятото събраната шума ще скочи още повече", увери Савов. 
От началото на годината от тези отпадъци са произведени и вече са продадени 825 тона компост. 
„Интересът към него е много голям, тъй като качеството му е отлично, а цената е много атрактивна – 7,2 
лв. с ДДС на тон”, каза Савов. Имало столичани, които пристигали с камиончета и си вземали за имотите 
по 5, 7 и дори по 10 тона тор. Големи фирми от Ямбол и Карнобат пък пазарували по 40 тона компост на 
ден и след това ги разкарвали из цялата страна. 
Директорът на завода каза, че продължават да раздават безплатно по 10 килограма тор срещу 
представена бележка за платена такса смет за 2014, 2015 или 2016 година. Досега на дисциплинирани 
данъкоплатци по този начин са раздали безплатно 8270 килограма компост. 
Инсталациите в Хан Богров произвеждат вече и по 8-10 мегаватчаса електроенергия дневно. Само през 
януари от изхвърлени манджи са произвели 212 405 киловатчаса електроенергия, а за цялата 2015 година 
цифрата е 1,5 млн. киловатчаса. От продадения през м.г. ток в хазната на Столичната община са 
постъпили 385 682 лева. 
 
 
Източник: blitz.bg 
 

Заглавие: Бургас дават по един контейнер за боклук на около 1500 души 
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Общината поставя бургазлии в сложна ситуация, вероятно за да се развият инстинктите им и да 
оцелеят във враждебния свят, в който живеем 
 

Линк: http://www.blitz.bg/news/article/394487 
 

 
 

Текст: В „най-добрият град за живеене” в България- Бургас, явно са големи габровци, щом за жилищни 
сгради, в които има около 1000 апартамента са осигурили само два контейнера за боклук. Това става ясно 
от изпратена снимка и текст от бургазлия до рубриката „Моята новина” на Нова телевизия. Въпросът е 
какво да се прави в такива случаи, като вариантите са най-малко три. Първият, дебнете кога ще мине 
боклукчийският камион и бързо слизате да изхвърлите боклука си в опразнените контейнери. Този 
вариант е работещ само ако имате пенсионери в къщи, които може да наблюдават зорко района. 
Вторият- взимате боклука си в колата или в торбичка в градския транспорт и го изхвърляте на друго място 
в Бургас, където са се сетили да сложат достатъчно контейнери. Този вариант е приложим ако не сте 
гнусливи и миризмата на разлагащите се отпадъци не ви пречи. 
Третият вариант, който май е най-използван- изхвърляте си боклука на места без контейнери. Така се 
открива чудесна възможност за поява на болести и зарази, особено като дойде сега пролетта и лятото. 
Околният въздух се изпълва с неповторими миризми, което кара хората от квартала да минават бързо и с 
прибежки край сметището. 
Има и още един вариант, който обаче не ви препоръчваме- да стоварите излишния боклук, който не се 
събира в двата контейнера пред общината. Така обаче може да отнесете глоба за замърсяване на „най-
добрият за живее град”. Изборът обаче си е ваш. 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: В Брегово искат още контейнери за боклука 
 

Линк: http://bnr.bg/vidin/post/100661236 
 

 
 

Текст: Контейнерите за смет в Брегово и населените места в общината не достигат, алармира кметът 
Милчо Лалов. Още 160 съдове за боклука ще бъдат доставени след сключването на нов договор с 
фирмата по чистота. 
"Изтекъл е 5-годишният срок на договора и с новата процедура има заложени нови изисквания, ще бъдат 
предвидени нови съдове, което в досегашната работа е голям проблем. Особено в селата съдовете са 
недостатъчни и това, което се обира в съдовете, се изнася от фирмата, а другото, което остава там, ни 
създава проблем и ние трябва да изразходваме други бюджетни средства, за да почистим покрай 
контейнерите. Сега с новата процедура предвиждаме завишаване още толкова на големите контейнери- 
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били са 160, сега ги предвиждаме 320, което означава, че и в селата ще решим този сериозен проблем с 
отпадъците", обясни Милчо Лалов. 
Увеличението на таксата за депониране на битови отпадъци в новото регионално депо до Видин 
натоварва общинските бюджети, каза екологът на община Брегово Надежда Иванова:  
"Доволни сме от поддържащата фирма, която ни е оказала помощ в извозването на тези отпадъци. Там 
малко бюрокрацията е по-голяма, защото ни увеличиха и таксите за приемане на битови отпадъци в 
новото регионално депо. Ние там сме сключили други договори, отчисленията са доста завишени, но се 
стараем да ги намалим, доколкото е възможно за общината, като тонове отпадъци, за да можем да 
плащаме по-малко." 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: 23 сметища в Русе са почистени през миналата година 
 

Линк: http://bnr.bg/shumen/post/100661099/23-smetishta-v-ruse-sa-pochisteni-prez-minalata-godina 
 

 
 

Текст: 23 нерегламентирани сметища са почистени през миналата година в Русе. Това съобщи за Радио 
Шумен директорът на дирекция „Екология и транспорт” в общинската администрация Георги Игнатов. 
Той припомни, че Русе е от общините, в които има изградени площадки за депониране на строителни 
отпадъци, но въпреки това проблемът остава. "Има граждани, които събират този вид отпадъци и ги 
оставят до контейнерите за смет, с което затрудняват работата на почистващата фирма. В други случаи 
строителните отпадъци се изхвърлят извън града, вместо да се закарат до регионалното депо", 
коментира Игнатов. Експертът припомни, че сигнали за нерегламентирани сметища се подават на 
телефон 112, при дежурния в Община Русе, както и в писмен вид до администрацията. Шестима 
контрольори правят обход и също набелязват проблемните места. При установено сметище, се издава 
предписание и ако районът не бъде почистен, се налагат финансови санкции, които са от 1 000 лв. до 
5 000 лв. за физически лица, и от 2 000 лв. до 10 000 лв. – за юридически.  
 
 
Източник: asenovgrad.net 
 

Заглавие: До 1 април е срокът за изчистване на реките от сметища 
 

Линк: http://www.asenovgrad.net/news/216974/Do-1-april-e-srokat-za-izchistvane-na-rekite-ot-smetistha 
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Текст: По разпореждане на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, директорът на 
РИОСВ – Смолян даде предписания на кметовете на всички контролирани общини да извършат проверки 
на речните легла. 
Ще бъдат проверени и прилежащите територии на реките за нерегламентирани сметища, а при наличие 
на замърсявания управниците трябва да организират почистването им.  
Направените предписания за вземане на мерки имат срок 1 април, а след изтичане на срока, експерти на 
инспекцията ще извършат проверки на място. 
Ако и след това бъдат констатирани нерегламентирани замърсявания, ще бъдат предприети 
необходимите административно-наказателни мерки и последващи санкции, учотняват от РИОСВ Смолян. 
 
 
Източник: bta.bg 
 

Заглавие: В Плевен започва ликвидиране на всички незаконни автоморги 
 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1277601 
 

 
 

Текст: В Плевен започва ликвидиране на всички незаконни автоморги. Общината ще приложи 
категорични мерки за тяхното премахване, заяви кметът Георг Спартански. 
Той вече е предприел необходимите разпоредителни действия. По думите му проверки са установили, че 
на различни места в областния град са създадени морги за стари автомобили и части, които нямат нищо 
общо с разрешителните режими за подобна дейност. Там са образувани сметища, в които по същество се 
извършва незаконна и недопустима дейност, каза Спартански. Тя, освен че прави съответния квартал 
нелицеприятен, допълнително замърсява терените и създава огромен дискомфорт на живеещите с шум и 
мръсотия по 24 часа в денонощието, коментира той.  
На "собствениците" на автоморгите са изпратени уведомителни писма и са дадени кратки срокове да 
разчистят боклуците си. Ако това не бъде изпълнено, ще се предприемат принудителни мерки за 
изнасяне на старите автомобили. Общината е осигурила подходящо място за събирането им. Те ще бъдат 
складирани на паркинг до хотел "Сторгозия" и поставени под охрана. След изтичане на определени 
срокове, ако не бъдат потърсени, износените коли ще бъдат предадени директно за скрап, каза 
Спартански. 
 
 
Източник: asenovgradnews.com 
 

Заглавие: Заловиха четирима крадци на метал и ламарина от фирмена база в Асеновград 
 

Линк:http://www.asenovgradnews.com/bg/articles/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%
D1%85%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B8-
%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-
%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B2-
%D0%90%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/10154/index.html 
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Текст: Четирима мъже са заподозрени за кражба от фирмена база. Вчера в полицията в Асеновград 
постъпило съобщение от представител на акционерно дружество, че от средата на декември 2015 г. до 
края на януари 2016 г. са откраднати 50 метра метални оградни платна и ламарина от покрива на 
складово хале. 
При предприетото разследване е установено, че кражбата е извършена от четирима криминално 
проявени жители на село Боянци, които са на възраст между 22 и 26 години. Те са задържани за срок до 
24 часа в РУП – Асеновград. Предстои за случая да бъде уведомена прокуратурата. 
 
 
Източник: infomreja.bg 
 

Заглавие: Неизвестни обраха товарен автомобил в Бобов дол  
 

Линк: http://infomreja.bg/za-10-dni-gumata-potroshi-7-avtomobila-v-kiustendil-ostaviha-go-v-aresta-
28442.html 
 

 
 

Текст: Вчера в полицейското управление в Бобов дол е заявена кражба на 2 акумулатора, климатичен 
радиатор, кабели, хидравлична система и седалка от товарен автомобил. 
По данни от полицията той е бил паркиран във фирмен имот в промишлената зона на града. 
По случая е започнато досъдебно производство, работата продължава. 
Междувременно в полицията в Бобов дол е образувано бързо полицейско производство срещу 34-
годишен мъж от село Мламолово за управление на МПС след употреба на алкохол. 
Дрегерът е отчел резултат 1.65 промила алкохол в издишания въздух. Проверката е извършена снощи в 
Бобов дол. 
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