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Източник: МОСВ
Заглавие: Консултации на МОСВ с обществеността

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара
на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени
опасни вещества

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

Текст: Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата е разработен с цел привеждане в

съответствие с новите разпоредби в чл. 21д, ал. 3 и 4 от Закона за защита от вредното въздействие на
химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС), въведени със ЗИД на ЗЗВВХВС (Обн., ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г., в
сила от 02.01.2016 г.), които предвиждат министърът на околната среда и водите да утвърждава със
заповед случаите на освобождаване от ограниченията за употреба на опасни вещества в определени
материали и компоненти на електрическото и електронно оборудване.
В действащата към момента Наредба, случаите на освобождаване са изброени в Приложения № 2 и № 3
на Наредбата, което налага тяхната отмяна, както и отмяната на други текстове от Наредбата, свързани с
тях. Освен това съществува необходимост от уеднаквяване на понятията с използваните в Закона за
техническите изисквания към продуктите и с влезли в сила нови нормативни разпоредби в областта на
управлението на отпадъците, а именно Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно
оборудване.
Крайна дата за съгласуване: 23.03.2016 г.
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следните електронни адреси:
pluleva@moew.government.bg и mgaygurova@moew.government.bg.
Проектът на ПМС може да видите ТУК.
Проект на доклада от министъра на околната среда и водите може да видите ТУК.

Източник: ruseinfo.net
Заглавие: Над 2 хил. тона отпадъци са извозени за година след почистване на замърсени терени
общинска собственост в Русенско
Линк: http://www.ruseinfo.net/news_147804.html

Текст: По предписания на РИОСВ – Русе, констатации от инспекторите по чистотата и служители от отдел
„Екология” при Община Русе, както и по жалби и сигнали на граждани, през 2015 г. са почистени
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замърсени терени общинска собственост от ОП „ПАРКСТРОЙ – РУСЕ“ и са извозени на депо общо 2 567,44
тона, от които 1548 тона са строителни отпадъци.
Почистени са терени, намиращи се на ул. „Доростол“ от пътен възел ЛВЗ до ул. „Скопие“;Хижа Приста;
„Младежки парк“; бул. „България“ над бензиностанция „Лукойл“ по предписание на РИОСВ Русе; ул.
„Прага“; ул. „Котовск“; ул. „Солун“,ул. „Иван Ведър“, ул. „Мидия Енос“, ул. „Бозвели“, ул. „Свети Димитър
Басарбовски“, ул. „Изола планина“, ул. „Стрешер планина“, ул. „Шипка“, ул.“Доростол“, ул. „Гоце
Делчев“, бул.“Придунавски“ и кв. Образцов чифлик.

Източник: konkurent.bg
Заглавие: Община Враца се сдоби с нов камион за превоз на контейнери
Линк: http://konkurent.bg/article/68393/obshtina-vraca-se-sdobi-s-nov-kamion-za-prevoz-na-konteineri

Текст: Община Враца получи нов товарен автомобил за превоз на контейнери. Специализираната
техника е предоставена вчера, съгласно сключен договор между местната управа и „ВОЛВО ГРУП
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Сметосъбиращата машина е марка „Renault“, има монтирана мултилифт система за
транспорт на контейнери и ще се използва за дейностите на „ЕКОПРОЕКТ“ ООД.
Финансирането на новия камион, което е в размер на 205 362 лв. с ДДС, е за сметка на отчисленията,
внесени от общините Враца и Мездра по сметка в РИОСВ, съгласно дяловото им участие като съдружници
в „ЕКОПРОЕКТ“ ООД.
При доставката на сметосъбиращата техника е съставен приемателно-предавателен протокол от комисия,
в състав: зам.-кметът по „Устройство на територията“ Мария Попова, началник-отдел „Публична
инфраструктура и околна среда“ инж. Огнян Цветков, управителят на „ЕКОПРОЕКТ“ ООД инж. Начко
Найденов, отговорното лице по договора от „ВОЛВО ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД Петър Александров и
управителят на „БАКСТРЕЙД“ ЕООД /подизпълнител на „ВОЛВО ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД/ Росица Ангелова.
Източник: ruseinfo.net
Заглавие: Над 2 млн. лева са платени за година от Община Русе по ЗУО
Линк: http://www.ruseinfo.net/news_147796.html

Текст: По бюджетна сметка на Община Русе в качеството й на собственик на “Регионално депо – Русе” се
събират два вида отчисления, както следва:
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- отчисления по чл. 60 ЗУО – за закриване и след експлоатационни грижи за площадката на депото в
размер на 3,50 лв./тон отпадък за депониране на отпадъци в клетка 2 за неопасни отпадъци;
- отчисления по чл. 64 ЗУО – за изграждане на нови съоръжения за третиране на битови и строителни
отпадъци, както и за извършването на последващи разходи, свързани с изградените съоръжения и
инсталации за оползотворяване на битови отпадъци (целта е да се намали количеството на депонираните
отпадъци и да се насърчи тяхното рециклиране и оползотворяване).
Размерът на отчисленията по чл. 64 ЗУО е нормативно определен и не подлежи на изчисляване от
физическите и/или юридическите лица. Размерът на отчисленията за всеки тон депониран отпадък на
депото за 2015 г. (съгласно чл. 20, ал. 1 от Наредба №7 за реда и начина за изчисляване и определяне
размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци) е както следва:
1. за регионални депа за неопасни отпадъци (чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Наредба №7):
в) за 2015 г. – 28 лв/т;
2. за депата за инертни отпадъци (чл. 20, ал. 1, т. 2, буква „б“ от Наредба №7):
в) за 2015 г. – 28 лв/т.
Отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, заплатени от Община Русе (т. 3.3. и т. 3.4. от план-сметката за 2015 г.)
и заплатени по банкова сметка за чужди средства на РИОСВ-Русе, 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.
Месец
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
Общо

Количество
отпадъци, тон
4706.82
50.14
4594.34
16.30
5486.32
195.84
5361.56
210.80
5591.58
461.54
5378.94
130.46
6104.10
255.78
6196.16
2.56
5833.14
6136.26
16.48
5684.04
116.78
3047.26
60.38
65 637.57

Отчисления по чл.
60 ЗУО, лв.
16 473.87

Отчисления по чл.
64 ЗУО, лв.
133 194.88

16 080.19

129 097.92

19 202.12

159 100.48

18 765.46

156 026.08

19 570.53

169 487.36

18 826.29

154 263.20

21 364.35

178 076.64

21 686.56

173 564.16

20 415.99
21 476.91

163 327.92
172 276.72

19 894.14

162 422.96

10 665.41

87 013.92

224 421.82

1 837 852.24

Източник: capital.bg
Заглавие: Започва финансирането за енергийна ефективност за малки компании

Приемът на проекти се очаква да бъде обявен до края на март, публичното обсъждане на
документите по процедурата вече приключи
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Линк:

http://www.capital.bg/biznes/vunshni_analizi/2016/03/09/2719730_zapochva_finansiraneto_za_energiina_
efektivnost_za/

Текст: Един от популярните приоритети за бизнеса по оперативна програма "Иновации и

конкурентоспособност" е този за енергийна и ресурсна ефективност. През февруари завърши публичното
обсъждане на документите по процедура "Енергийна ефективност за малките и средните предприятия" с
общ бюджет 176 млн. лв. Така че прием на проекти по нея се очаква да бъде обявен през март. За големи
предприятия ще има отделна процедура, която е планирана за есента - "Повишаване на енергийната
ефективност в големи предприятия", с общ бюджет близо 97.8 млн. лв. Предвид предстоящата
възможност микро-, малките и средните предприятия могат да проверят дали отговарят на условията и
дали техните инвестиционни планове биха могли да получат финансиране по тази схема.
Могат да кандидатстват МСП на минимум 3 години
По процедурата "Енергийна ефективност за малките и средните предприятия" могат да кандидатстват
търговци по смисъла на Търговския закон или юридически лица по Закона за кооперациите, които
отговарят на изискванията за микро-, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и
средните предприятия. Те трябва да имат минимум три приключени финансови години преди датата на
откриване на процедурата. Тези обстоятелства се проверяват служебно чрез справки в Търговския
регистър от управляващия орган на програмата, който е Главна дирекция "Европейски фондове за
конкурентоспособност" при Министерството на икономиката. Ако обаче кандидатите нямат публикувани
финансови отчети за изминалите три години, такива ще им бъдат поискани на етап подписване на
договор. Установяването на разминаване между действително и описано в проекта в категорията на
кандидата води до отстраняване на проекта.
Внимавайте при свързаните предприятия
Следва да се има предвид и че е недопустимо група от свързани предприятия да подава повече от един
проект – последствията са отстраняване на всички проекти на групата. При предстоящата схема вече
проектите се подават изцяло по електронен път, така че е необходимо да бъдат подписани с електронен
подпис на представляващия фирмата. Трябва да се обърне внимание, че подписът не трябва да бъде на
физическото лице "Иван Петров", а на представляващия дружеството "Х" Иван Петров.
Определени производители не са допустими
Кандидатите трябва да имат и код на икономическа дейност в секторите "Добивна промишленост",
"Преработваща промишленост", "Производство и разпределение на енергия и газообразни горива",
"Доставяне на води, канализационни услуги и управление на отпадъци" и "Строителство". Изрично са
изключени производителите с кодове от 10.1 до 10.6 ("Производство на хранителни продукти"),
производителите на захар, кафе и чай, подправки, ферментирали напитки, малц и горски продукти.
Доказването на сектора се прави чрез удостоверение от НСИ на база декларираната дейност за
предходната 2015 г.
Какво се финансира
Допустими дейности по проекта по процедура "Енергийна ефективност за малките и средните
предприятия" са придобиване на машини, съоръжения и оборудване, дълготрайни нематериални активи
и разходи за строително-монтажни работи за производствени сгради. Важно е да се посочи, че
закупуваните машини не могат да бъдат транспортни средства, които се движат по републиканската
пътна мрежа и подлежат на регистрация в КАТ.
Не закъснявайте с енергийния одит
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Всички тези дейности по проекта трябва да бъдат включени в нарочно и задължително обследване на
енергийната ефективност на предприятието, на чиито препоръки се основава всъщност и целият проект.
Обследването се извършва от лице, вписано в публичния регистър към Агенцията за устойчиво енергийно
развитие (АУЕР), и има за цел да определи количествено и качествено нивото на потребление на енергия
преди проекта и промяната, която ще настъпи при реализирането му. Ако обследването не бъде
одобрено от АУЕР в указания от програмата срок, целият проект става недопустим. Така че още при
обявяването на приема на проекти е добре фирмата да побърза с работата по енергийния одит.
При подписан договор можете да вземете аванс от 40%
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е до 1.5 млн. лв. Веднага след
подписване на договора бенефициентът може да иска аванс до 40% от предвидената безвъзмездна
помощ, а когато има последващо частично изпълнение – и междинно плащане до 55%. Тези суми се
отпускат само срещу банкова гаранция. В бюджета на проекта могат да влязат също разходи за финансов
одит до 5 хил. лв. (приложимо за проекти със стойност на безвъзмездна финансова помощ над 750 хил.
евро) и разходи за публичност и визуализация до 3000 лв.
Кой има предимство с допълнителни точки
Една от новостите в новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. са бонус точките за
проекти, които приоритизират определени региони и сектори. Проекти с дейности в областите Видин,
Враца, Ловеч, Монтана и Плевен в Северозападния регион могат да получат допълнително 5 точки при
оценката на проекта. Две точки се добавят за фирмите, които имат сертификати за въведена система за
управление в предприятието съгласно стандартите ISO 50001, EMAS, ISO 14001 и ISO 9001. Микро-, малки
и средни предприятия от сектори с висока енергийна интензивност също се приоритизират. Става въпрос
за фирми от химическата промишленост, производство на стомана; производство на цимент, керамика,
стъкло и вар; производство на цветни метали; производство на хартия. За тях се добавят още 5 точки. Ако
проектът включва пречистване на отпадъчни води или рециклиране на бракувана продукция, както и
използване на рециклирани суровини, той ще получи допълнителни 5 точки.
При оценката се класират проекти с минимум 60 точки, като те са разпределени в отделни списъци
според категорията на предприятието. За финансиране се предлагат всички или част от проектите по реда
на класирането до покриване на размера на бюджета за съответната категория предприятия.

Източник: karlovobg.eu
Заглавие: Стойо Карагенски: Чистят се нерегламентирани сметища в 12 селища
Линк: http://www.karlovobg.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=9890:-12&catid=34:2009-07-15-08-58-25&Itemid=124&Itemid=86

Текст: Нерегламентирани сметища има на много места край населените места. Кметовете им не смеят да
глобяват жителите, които замърсяват. Те обаче често пишат сигнали и молби за съдействие към
общината.
Още след вдигането на снега поисках от всички кметове на населените места да напишат докладни и да
посочат местата, които подлежат на почистване, заяви пред "Марица" заместник-кметът по екология инж.
Стойо Карагенски. От всичките 25 населени места, дванадесет селища поискаха почистване на замърсени
с битови отпадъци терени. От началото на март фирма "Чистота" действа усилено по проблема в
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Карлово, Розино, Богдан, Каравелово, Христо Даново, заяви Карагенски. Само от Карлово вече са
извозени до регионалното депо за твърди битови отпадъци близо 80 тона боклуци.
Дори да се чисти непрекъснато обаче няма гаранция, че няма да последват нови замърсявания като това
в Христо Даново, ако не последва строг контрол, коментира инж. Карагенски.
Кметовете на населените места и звено "Инспекторат" трябва да бъдат безкомпромисни. Във всяко село
обаче половината жители са роднини на кмета, другата половина приятели и местните управници трудно
биха се осмелили да налагат глоби.

Източник: bnt.bg
Заглавие: Семейство живее на сметище
Линк: http://bnt.bg/bnt2-regionalni/nezakonni-smetishta/semejstvo-zhivee-na-smetishte

Текст: Голямо нерегламентирано сметище в карловското село Христо Даново застрашава здравето на

шестмесечно бебе. Родителите му настояват то да бъде почистено в най-кратки срокове и Oбщината да
предприеме строги мерки към тези, които изхвърлят отпадъците.
Нерегламентираното сметище се намира в непосредствена близост до дома на Мариян Николов и при
всеки вятър и дъжд боклуците влизат в двора му. Той е притеснен, че със затоплянето на времето могат
да тръгнат зарази, които са опасни за здравето на новороденото му дете.
“Жена ми беше излязла с детето отвън на двора и изведнъж духна един вятър и всичките найлони от тука
хвръкнаха към нас. То се вижда даже. Напече ли, почва да мирише, всичко се усеща. Притесняваме се и
то много от тези зарази, защото тръгнат ли, няма спиране”, сподели Мариян Николов.
Опасното сметище съществува повече от 10 години в източната част на селото. Кметът каза, че от края на
миналата годината досега два пъти е търсил съдействието на Общината за почистването му.
“От как съм постъпил като кмет, имам една докладна записка, която съм я пуснал преди нова година и
втора, която съм пуснал преди две седмици за това нерегламентирано сметище”, обясни кметът на
Христо Даново Акиф Каратабан.
Общината вече е създала организация за почистване на нерегламентираното сметище. Заместник-кметът
обаче отчита слабости в досегашния контрол към тези, които замърсяват.
“Имаме и наредби, имаме и закон, който регламентира – Законът за управление на отпадъците. Имаме и
глоби, които трябва да се налагат на тези, които замърсяват. Много от кметовете заобикалят контрола с
глобяването, защото половината село са роднини и всеки прави една друга сметка, че ще дойде време за
избори и тези хора отново трябва да гласуват за него”, каза Стойо Карагенски – заместник-кмет на
Община Карлово.
Кметът на Христо Даново заяви, че е готов да започне да глобява. От Общината се ангажираха да изчистят
сметището до края на седмицата. Ако обаче това не се случи, хората ще информират Министерството на
околната среда и водите.

Източник: duma.bg
Заглавие: Боклукът се превърна в политическо препятствие номер едно в Ливан
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Линк: http://www.duma.bg/node/119562

Текст: Огромни сметища сред ливанската природа бяха заснети с помощта на дрон от гражданско

обединение, което опитва да мобилизира обществото срещу кризата с боклука, израз на политическата
безпътица в страната. Обединението "Вие смърдите" е родено от големите демонстрации преди осем
месеца срещу безхаберието на правителството по въпроса с отпадъците. Клипът е отговор на клип на
Министерството на туризма, който се хвали със съкровищата на ливанската природа, заснети от въздуха.
Видеото на гражданското обединение, разпространено в социалните мрежи, показва панорамни изгледи
на планините с боклук, разпрострели се върху стотици метри като реки насред горите, в долините или
под мостовете. Огромни купчини отпадъци са заснети и край морето.
"Вие смърдите" призовава в клипа към демонстрация в столицата Бейрут в събота. Това би била първата
от месеци насам подобна проява.
Това е "пародия на кампанията на Министерството на туризма, озаглавена "Полет над Ливан", обяснява
обединението на страницата си във фейсбук, разкривайки "скандала". Филмчето е със заглавие "Полет
над политическите боклуци на Ливан" по повод на неспособността на правителството да намери
разрешение на кризата с отпадъците, която царува от затварянето на главното депо Нааме южно от
Бейрут на 14 юли. Оттогава отпадъците на столицата и централната част на страната се изхвърлят на
незаконни сметища из цялата страна. В Бейрут боклуци не се виждат, но те са в непосредствените му
околности.
Призивите на гражданското общество и лекарите, сочещи опасностите за околната среда и здравето, се
игнорират. Борците за граждански права яростно критикуват политическата класа в Ливан, която иска
според тях да получи част от печалбите, които носи огромният пазар на преработката на отпадъци.
Министерският съвет на Ливан се събира многократно, без да бъде в състояние да вземе решение.
Премиерът Тамам Салам дори заплаши с оставката си. "Кой ще отиде на сметището първи - боклукът или
правителството?", питат в заглавия два ежедневника в Ливан.
Без президент от близо две години, Ливан е парализиран от политическа криза, породена от войната в
съседна Сирия, която разделя дълбоко политическата класа между симпатизанти и врагове на режима на
Башар ал Асад

Източник: focus-radio.net
Заглавие: Надя Иванова, кмет на село Дреновец: Предстои почистване на коритото на река Лом,
преминаваща през селото
Линк: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=914877
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Текст: Преди три години е почиствана река Лом, преминаваща през село Дреновец, Община Ружинци,

каза за Радио “Фокус” - Видин Надя Иванова, кмет на населеното място. Тя посочи, че в кметството е
стартирала програма за младежка заетост, по която безработни младежи до 29 години ще бъдат наети на
работа, като част от тях ще имат задачата да почистят речното корито на Лом. „При хубаво време ще
обиколим реката, за да видим има ли проблемни участъци и да установим къде са нерегламентираните
сметища”, коментира Надя Иванова. Според нея до този момент такъв обход не е правен, поради лошото
време. По думите на кмета Надя Иванова, опасност от преливане на реката няма и за момента нивото ѝ
се е повишило много малко.
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