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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министрите Василева и Лукарски и евродепутатът Паунова взеха участие в конференция за 
кръговата икономика и възможностите пред бизнеса 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4083 
 

 
 

Текст: Министрите на околната среда и водите Ивелина Василева, на икономиката Божидар Лукарски и 
евродепутатът Ева Паунова представиха пред бизнеса възможностите за инвестиции в ресурсно 
ефективни проекти. Конференцията „Кръговата икономика и възможностите за българския бизнес“ бе 
организирана от Министерство на околната среда и водите, Ева Паунова в партньорство с 
Информационното бюро на Европейския парламент. 
„Около 40% от разходите на европейските компании са разходи за суровини. Ако се премине към кръгова 
икономика и се спестяват или многократно се използват суровини, ще се постигне икономически растеж 
и ще се разкрият около 2 млн. нови работни места. Това ще съхрани околна среда и ще доведе до 
устойчив растеж“,  отбеляза министър Василева. И добави, че Европейският съюз и правителствата на 
държавите членки предприемат редица мерки за постигане на кръгова икономика. Европа е заложила 
цел  до 2030 година да се рециклират 65% от битовите  и 75% от отпадъците от опаковки, както и да се 
забрани депонирането на разделно събраните отпадъци. 
„Средностатистическият европеец използва 40 тона суровини и оставя след себе си 5 тона отпадъци всяка 
година. На тези отпадъци е време да се погледне като ресурс“, добави още министър Василева. 
"Трябва да осъзнаем, че ресурсите ни са ограничени и в даден момент, те просто няма да са налични. 
Имаме нужда в рязка промяна към принципа на кръговата икономика и да започнем да изграждаме 
интелигентни производства, които ефективно да използват ресурсите", посочи министър Божидар 
Лукарски. 
„Произведи, използвай, изхвърли“  ще е принцип напълно неприложим в близко бъдеще.   Кръговата 
икономика може да предложи устойчиви икономически модели, базирани на иновации и технологии, 
които да позволят многократното използване на един и същи ресурс. 
 „Преминаването към модела на кръгова икономика ще ограничи зависимостта ни от ресурсите и ще 
намали производствените цени в дългосрочен план. Няма бизнес, който да не планира развитието, затова 
възприемането на модела е въпрос единствено на време“, каза пред аудиторията евродепутатът Ева 
Паунова.  
България рециклира 29 % от отпадъците си 
В Новата оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014 – 2020 за инсталации за рециклиране на 
отпадъци са предвидени 563 млн. лв. 
До края на годината ще бъде обявена още една процедура, насочена към общините за изграждане на 
компостиращи инсталации с предварително третиране. Вече е обявена процедура за изграждане на 
компостиращи съоръжения с бюджет 97 млн. лв. 
Презентация на Министър Ивелина Василева  на: 
http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4083 
  
 
 
 

http://www.moew.government.bg/files/file/Press/2016/PRESENTATION_CIRCULAR_ECONOMY_-_FINAL.pdf
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Източник: faragency.bg 
 

Заглавие: Европа ще рециклира две трети от боклука до 2030 г. 
 

Линк: http://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/evropa-shte-reciklira-dve-treti-ot-bokluka-do-2030-g 
 

 
 

Текст: До 2030-та година 65% от битовите отпадъци в Европа трябва да бъдат рециклирани. Решението 
на европейската комисия представи екоминистърът Ивелина Василева.  
Министърът подчерта, че през следващите години страната ни трябва да увеличи разделното събиране 
на отпадъци. 
Близо 97 млн. лева от новата Оперативна програма „Околна среда" ще бъдат насочени към изграждането 
на нови компостиращи инсталации за разделното събиране на боклука. Европейската комисия си дава 
срок от 15 години, в които проблемът с отпадъците да бъде решен. Освен намаляване на генерирания 
боклук, от съюза предлагат стойността на продуктите и производството да се запази по-дълго време чрез 
преработването на отпадъци, стана ясно от думите на министър Ивелина Василева. 
Целта е до 2030 година 65 на сто от битовите отпадъци да бъдат рециклирани, 75 на сто от отпадъците от 
опаковки също. Предвижда се да се намали депонирането на генерираните отпадъци, да се забрани 
депонирането на разделно събрани отпадъци и да се въведат икономически стимули за 
производителите, чрез които те да бъдат мотивирани да пускат по екологично съобразни продукти, 
обясни министърът. 
В момента се подготвят промени в Закона за управление на отпадъците, така че да отговарят на 
европейските изисквания, поясни Василева. Сред тях са увеличаване на дела на разделно събраните 
отпадъци, намаляване на депонираните отпадъци. Подготовка за повторна употреба и рециклиране. 
Отчитаме необходимостта от бъдещи инвестиции в бизнеса в посока въвеждането на ресурсноефективни 
технологии, каза Василева. 
За сектор „отпадъци" малко над 560 млн. лева са предвидените европейски средства, с които България 
ще разполага до 2020-а година. 
 
 
 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Красиво кино в Чикаго е построено от 98% рециклирани строителни материали 
 

Линк: http://www.greentech.bg/archives/65006 
 

 
 

http://www.greentech.bg/archives/65006
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Текст: Студио Gang Architects наскоро завършиха тази красива и екологична сграда в Чикаго: кино на 
писателите. Салонът е създаден, за да замени застаряваща зала със 108 места. Сега залата за сценични 
изкуства очаква своя златен LEED сертификат, защото е построена почти изцяло (98%) от старите 
строителни материали, от които се е състояла предишната сграда на това място, а освен това има зелени 
покриви, енергийно ефективни механични системи, както и материали от местни източници. 
Замислено като „театър в парка“, новото кино заобиколено от парк и подчертава връзката с откритото 
пространство чрез най-определяща черта на сградата: Голямата галерийна алея. Издигната над земята и 
извита около атриума, алеята е затворена зад фасада от стъкло и дърво, гледайки и към основната лоби-
зона, и към красивите изгледи към околния пейзаж. Екран от дървен материал се отличава с модерен 
дизайн в стил „Тюдор“ със здрави дървени ферми и фина дървена решетка, описани от архитектите като 
„уникално постижение на инженеринга“, създадено в сътрудничество с конструкторите Halvorson and 
Partners. Вечерно време алеята на галерията свети като фенер и леконаподобява маяк. 
„Театърът на писателите“ е двойно по-голямо в сравнение с предходната сграда на това място и е 
завършена като централна част от кампания за набиране на средства в размер на 34 милиона долара. 
Има два кино-салона: един с 250 места и един с 50 до 99 места. Заедно с това има покривна тераса, а 
просторният атриум също може да се използва като зала за събития. 
 
 
 
Източник: investor.bg 
 

Заглавие: Промените в Закона за отпадъците ще бъдат внесени през март в Министерския съвет  
Фондът на фондовете вече е учреден като търговско дружество, заяви Ивелина Василева 
 

Линк: http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/promenite-v-zakona-za-otpadycite-shte-bydat-
vneseni-prez-mart-v-ministerskiia-syvet-211912/ 
 

 
 

Текст: Промените в Закона за управление на отпадъците (ЗУО) ще бъдат внесени през март в 
Министерския съвет, а след това – в Народното събрание. Това каза министърът на околната среда 
Ивелина Василева на форум за кръговата икономика. 
Припомняме, че промените предвиждат всички пунктове за вторични суровини да се изнесат от 
жилищните зони. 
Въвеждат се и глоби между 300 и 1000 лева за всеки, който изземва съдържанието, чупи или пали кофите 
за боклук. 
На въпрос от аудиторията предвиждат ли се глоби за клошарите, които ровят в боклука, Василева заяви: 
„Това не е глоба клошар, а глоба вандал“. Текстовете ще се прецизират, за да е ясно, че става въпрос за 
вандалски прояви, уточни министърът.  
Тя посочи, че в страната в регионалните системи за рециклиране, които са изградени със средства от 
оперативна програма „Околна среда“ 2007 – 2013, са открити 800 работни места. Те са подходящи по 
думите ѝ за хора без квалификация в активна възраст. 
По отношение на финансовите инструменти за подпомагане на европроекти през новия период Василева 
коментира, че дружеството, което ще ги управлява – т. нар. Фонд на фондовете, вече е 
учредено. Управлението на финансовите инструменти ще бъде централизирано. 

http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/promenite-v-zakona-za-otpadycite-shte-bydat-vneseni-prez-mart-v-ministerskiia-syvet-211912/
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/promenite-v-zakona-za-otpadycite-shte-bydat-vneseni-prez-mart-v-ministerskiia-syvet-211912/
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В сектор „Води“ трябва да се прилага най-простият механизъм за подпомагане на ВиК дружествата, които 
ще изпълняват водни проекти – например с кредити при облекчени условия, каза тя. 
За финансови инструменти ще бъдат заделени 250 млн. лв. за водния сектор, а за сектор „Отпадъци“ – 50 
млн. лв.  от оперативната програма. 
Конкретно за прилагането на инструментите по думите й ще има отговор в края на годината, когато 
трябва да приключи анализът на финансовите институции, които структурират дейността на Фонда на 
фондовете. 
 
 
 
Източник: forum24.bg 
 

Заглавие: В Лозница започва кампания за намаляване разходите за депониране на отпадъци 
 

Линк: http://forum24.bg/?p=3388 
 

 
 

Текст: Община Лозница започва информационно-разяснителна кампания за това, какво може да направи 
всеки, за да се намалят разходите за депониране на отпадъци. 
“Специално за кампанията са отпечатани брошури, които ще бъдат раздадени на жителите на всички 
населени места в общината чрез кметовете”, съобщи директорът на дирекция „Местно развитие” 
Данаила Савова. 
В тях е записано, че през 2010 г. между всички общини от региона е сключен договор за експлоатация на 
Регионалното депо за неопасни отпадъци в Разград. 
В продължение на пет години битовия отпадък  генериран на територията на община Лозница се 
транспортира до областния град, за да се депонира на сметището. Цената на приетия за обработване 
отпадък в Регионалното депо за 2016 година е 36 лева за тон,  при 28 лева за тон за 2015 г. Тази такса ще 
нараства през годините и през 2020 г. ще възлиза на 95 лева за тон. 
За извършване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване община Лозница разполага със 
специализиран автомобил и съдове за смет тип ”Бобър” с вместимост 1.1 кубика, които са разположени 
във всички населени места на региона. 
С последните изменения на Закона за местните данъци и такси се дава възможност размерът на таксата 
за битови отпадъци да се определя в левове според количеството на битовите отпадъци. 
Според местната администрация в Лозница, ако се спазват препоръките, всеки жител на общината ще 
допринесе до намаляване на разходите за депониране на отпадъците. 
В информационните материали е отбелязано, че в съдовете за битови отпадъци не трябва да се 
изхвърлят строителни, производствени и градински отпадъци, както и такива от селското стопанство и 
животновъдството. 
Не бива да се изхвърля също пепел и жар от печките на твърдо гориво, отпадъци, които  биха могли да 
доведат до увреждане на съдовете и сметоизвозващата техника, както и такива,  които подлежат на 
рециклиране. Всички отпадъци, трябва да се изхвърлят в определените за целта съдове. 
От Общината съветват още да не се изхвърлят отпадъци нерегламентирано, за да не се създават 
незаконни сметища. От местната управа призовават хората да не допускат разпиляване и изхвърляне на 
отпадъци извън контейнерите, да затваря капаците, да не допускат запалването им. 
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В металните съдове за твърди битови отпадъци могат да се изхвърлят отпадъци от офисите и 
домакинствата и такива, които не подлежат на рециклиране, като например замърсени опаковки и 
хартия. 
В съдовете за разделно събиране трябва да се изхвърлят  пластмасови, метални опаковки, хартиени и 
стъклени опаковки, се посочва още в брошурата, отпечатана от Община Лозница. 
 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Обсъжда се членството на ОП "Столично предприятие за третиране на отпадъци" в 
Европейската Биогаз Асоциация 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2016/02/23/2198879/obsazhda-se-chlenstvoto-na-op-stolichno-
predpriyatie-za-tretirane-na-otpadatsi-v-evropeyskata-biogaz-asotsiatsiya.html 
 

 
 

Текст: Обсъжда се членството на ОП "Столично предприятие за третиране на отпадъци" в Европейската 
Биогаз Асоциация. Това стана ясно по време на редовното заседание на постоянната комисия по 
опазване на околната среда, земеделие и гори в Столичния общински съвет, предаде репортер на 
Агенция "Фокус". Докладът за членството представи Теодора Полимерова, началник на Отдел 
"Подготовка, управление и контрол на договорите" към Дирекция "Управления на отпадъци" към 
Направление "Зелена система, екология и земеползване", която обясни, че седалището на Асоциацията е 
Брюксел, а членове са почти всички производители и предприятия, третиращи и получаващи биогаз от 
отпадъци, които произвеждат енергия или биогориво. По думите ѝ, чрез членството предприятието би се 
възползвало от посещения на конференции и семинари, на които би могло да се извърши обмяна на опит 
между експертите, да се обсъдят различни организационни въпроси или такива относно експлоатацията 
на самите съоръжения. Полимерва припомни, че Столична община вече изгради две такива инсталации и 
заяви, че в тази връзка чрез членството в асоциацията експертите и представителите на Столична община 
биха имали възможност за участие в различни конференции, уърк шопове и семинари, които се 
организират от Европейската Биогаз Асоциация. Чрез членство в Асоциацията би могла да бъде намалена 
цената или таксата за участие в конференциите почти с 50%, а понякога и няма изобщо да има такса. 
Таксата за членство в асоциацията е 2000 евро и ще бъде осигурена от бюджета на предприятието и се 
заплаща на годишна база. За представител се предлага директорът на общинското предприятие за 
събиране на отпадъци. 
 
 
 
Източник: bta.bg 
 

Заглавие: В тервелските села ще започнеизвозване на сметтадо новата претоварна станция 
 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1279257 
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Текст: След като новата претоварна станция за битови отпадъци край Тервел вече е въведена в 
експлоатация, предстои да започне и организирано извозване на сметта от селата в общината. 
Нерегламентираните сметища, каквито има във всяко населено място, поетапно ще бъдат рекултивирани 
в годни за ползване земеделски земи и ще бъдат отдавани под наем. Мерките за опазване на околната 
среда са сред приоритетите в програмата за управление на кметския екип през новия мандат, която 
Общинският съвет предстои да приеме.  
Ще бъде насърчено и разделното събиране на отпадъците. В общинския център вече са обособени 32 
места с контейнери за стъкло, хартия, пластмаса и метал, като през миналата година са извозени над 54 
тона отпадъци, от които 23 тона - годни за рециклиране. 
Общината вече подготвя проект по оперативната програма "Околна среда" за изграждане на инсталация 
за компост на претоварната станция. Зелените биологични отпадъци ще бъдат преработвани, а 
добиваният краен продукт ще се използва в общинския разсадник в село Полковник Савово и за други 
градинарски дейности, предвижда управленската програма. 
Предстои да заработи и изграденият вече пункт за управление на животински отпадъци в общината, 
който ще позволи на преработвателите да организират производството си според екологичното 
законодателство. 
 
 
 
Източник: prb.bg 
 

Заглавие: Проверка на Окръжна прокуратура установи, че актуалното състояние по извършеното 
строителство и въвеждането в експлоатация на Регионалната система за управление на отпадъци - регион 
Перник е изградено на 100%. 
 

Линк: http://www.prb.bg/bg/oppernik/news/pressobsheniya/proverka-na-okrzhna-prokuratura-ustanovi-
che-aktua/ 
 

 
 

Текст: След проверка на прокурор от Окръжна прокуратура гр. Перник,  относно актуалното състояние по 
извършеното строителство и въвеждането в експлоатация на Регионалната система за управление на 
отпадъци- регион Перник, е установено, че обект „ Регионално депо за неопасни отпадъци„ е изградено 
на 100% и обект” Завод за сепариране и компостиране на битови отпадъци – регион Перник” е изграден 
на 100%. Доставени са всички машини и съоръжения, свързани с механизацията на РСУО и с протокол от 
15.01.2015г. са предадени за експлоатация на „ Регионално депо – Перник 2015г.” 
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Източник: news.bnt.bg 
 

Заглавие: Глоби за сметищата в ромския квартал в Кюстендил 
 

Линк: http://news.bnt.bg/bg/a/globyavat-romi-zaradi-boklutsi 
 

 
 

Текст: Жителите на ромския квартал "Изток" в Кюстендил трябва да почистят квартала до пролетта. 
Такава заповед издаде кметът на общината - Петър Паунов. Поводът е многобройни оплаквания на 
граждани за голямо замърсяване около пътя за София и за селата Копиловци и Николичевци. 
Огромни сметища с боклуци са се образували около ромския квартал. Местните казват, че отпадъците се 
събират на тези места от две години. Ромите твърдят, че нямат вина и че боклукът не бил техен и не знаят 
откъде се е събрал. 
Ромите казват, че няма да чистят чужд боклук, въпреки че има опасност да плъзнат зарази. 
Срокът за почистването на боклуците в ромския квартал е до 20 март. Екипи от Общината ще извършват 
проверки и при неспазване на заповедта ще бъдат налагани глоби. 
 
 
 
Източник: crimes.bg 
 

Заглавие: Обследване на вилните зони започва в Търговище 
 

Линк: http://www.crimes.bg/krimi-2/23110-
%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8-
%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-
%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5.html 
 

 
 

Текст: Непредвидени в сметката за чистота пари се харчат за изхвърляне на сметта във вилните зони на 
Търговище и почистването на нерегламентирани сметища. По тази причина общината започва проверка 
на зоните и плащаните суми, за да търси решения на проблемите. Непредвидени в сметката за чистота 
пари се харчат за изхвърляне на сметта във вилните зони на Търговище и почистването на 
нерегламентирани сметища. По тази причина общината започва проверка на зоните и плащаните суми, за 
да търси решения на проблемите. Работна група от експерти от Общинската администрация в Търговище 
ще извърши проучване на вилните зони. Ще се обследва населението в тях, законността на имотите и 
събираните данъци и такси. Целта е да се търсят комплекси решения за натрупаните през годините 
проблеми с инфраструктурата на т.нар. вилни зони, които са извън регулация. На повечето от парцелите 
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са построени сгради. Някои от тях се ползват целогодишно за основни жилища. „Ще проведем срещи с 
живущите в тези райони, за да търсим решение на всички неуредици. Там, освен със събиране на сметта, 
има проблеми с електрическия ток, с разчистването от сняг, с пътните връзки и т.н. Въпреки че са извън 
регулация, много от имотите са основни жилища на млади семейства с малки деца и трябва да започнем 
да търсим решения”, заяви кметът на Търговище д-р Дарин Димитров. Проучването на зоните се наложи 
след сигнали на живущи в местността „Драката” за нерегламентирано сметище в началото на района. 
Общината разпореди незабавно почистване, за което бяха похарчени извънредни над 1100 лв. Насрещна 
проверка обаче установи, че за имотите в района се плаща такса смет от 6 ст. до 9 лв. годишно. Това е 
крайно недостатъчно за финансовото подсигуряване на сметосъбирането. Според плановете за чистотата 
боклукът в тези райони трябва да се извозва само два пъти годишно. Въпреки това общинската фирма 
БКС изхвърля контейнерите всяка седмица. Ръководството на Общината уточнява, че парите за 
извозването на отпадъците от тези зони, идват от събраните постъпления от града. С тях на практика се 
финансира и сметосъбирането в селата, където таксите също са много ниски. „За извозването на 
отпадъците от 1 контейнер тип „бобър” годишно са нужни 2 670 лв. Имаме само 3 села, които събират 
пари, колкото са необходими за 1 контейнер, но не сме изоставили никое населено място или район”, 
заяви кметът на Търговище.  
 
 
 
Източник: news.plovdiv24.bg 
 

Заглавие: Мъж бе задържан при кражба на кабели от железопътната инфраструктура 
 

Линк: http://news.plovdiv24.bg//620698.html 
 

 
 

Текст: Мъж бе задържан при кражба на кабели от националната железопътна инфраструктура. Около 
17.10 часа снощи в полицията постъпило съобщение за прекъснат сигнал на захранващ кабел на 
семафори между жп гарите в Стамболийски и Кадиево.  
Изпратен веднага на мястото екип на РУ - Стамболийски заловил 30-годишния В.М., който се канел да 
отнесе проводниците, натоварени на ръчна количка. 
На местопроизшествието е направен оглед, иззети са веществени доказателства. Извършителят, който е 
криминално проявен и осъждан, е приведен в ареста на районното управление за 24 часа. Срещу него е 
образувано досъдебно производство. 
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Спипаха крадци на кабели 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1554036 
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Текст: Час преди полунощ в град Вълчедръм, след сигнал за извършена кражба на съобщителен кабел, 
са задържани двама криминално проявени. Това са 28-годишният Г. В. и 25-годишният Б. К. и двамата от 
с. Черни връх. 
До тях бил и велосипедът, на който били натоварени намотаните медни проводници, а също ножовка, 
прожектор и две лопати. На мястото е изпратена следствена група, която е открила изкопани 32 дупки, в 
които е прерязана ламаринената обвивка на съобщителния проводник и от него липсват медни намотки с 
обща дължина от 150 метра. По случая е образувано досъдебно производство - уточняват от Областната 
дирекция на МВР в Монтана. 
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