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Източник: МОСВ
Заглавие: Министър Василева ще посети Завода за механично-биологично третиране на отпадъци
Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4184

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще присъства утре (30 март 2016 г.) на
представяне на резултатите от работата на Завода за механично-биологично третиране на отпадъци на
София през първите шест месеца от откриването му.
Събитието ще се състои от 11 часа в сградата на завода на площадка „Садината“ до с.Яна.

Източник: МОСВ
Заглавие: По новата ОПОС ще се изграждат още пет ранни проекта за пречиствателни станции – в

Приморско, Тутракан, Елхово, Чирпан и Айтос

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4183

Текст: Още пет общини – Приморско , Тутракан, Елхово, Чирпан и Айтос, ще изграждат пречиствателни

станции и довеждащи колектори по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Това
съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева на годишната конференция
„Стратегическа инфраструктура и инвестиции, България в свързана Европа“. Процедурата е с бюджет 116
млн. лв. Проектите получиха положително становище от „Джаспърс“ и могат да бъдат финансирани от
ОПОС. Предстои да бъдат отправени покани към местните управи за подаване на проектни предложения.
Пречиствателните станции на Приморско, Тутракан, Елхово, Чирпан и Айтос са част от т. нар. ранни
проекти във водния сектор, които ще осъществят плавен преход от старата към новата програма. Осем
общини вече представиха предложенията си за изграждане на пречиствателни станции и ВиК. Това са
Банско, Варна, Видин, Враца, Раднево, Тервел, Шумен и Ямбол, които започнаха проектите си в първия
програмен период и сега ще ги довършат със средства от новия. Предвиденият финансов ресурс за тях е
234 млн. лв. Инвестиционните им намерения са в процес на оценка.
Одобрение чакат и проектите на 4 други общини – Добрич, Асеновград, Плевен и Пловдив. Общата им
стойност е 402 млн. лв. „Надявам се, че в рамките на тази година те ще могат да започнат изпълнението
на дейностите“, посочи министър Василева. Тя припомни, че в периода 2007-2013 г. бяха реализирани
ключови екологични политики в секторите „Води“ и „Отпадъци“. Изпълнени са 282 проекта и са
разплатени 3,452 млрд. лв. Изградени са 34 нови пречиствателни станции, а 16 са реконструирани.
Положени са над 2600 км ВиК мрежа, обслужваща над 890 000 жители.
WWW.BAR-BG.ORG | 2

Източник: mediapool.bg
Заглавие: Добиващите метали и газ фирми с най-голям дял в концесионните приходи
Линк: http://www.mediapool.bg/dobivashtite-metali-i-gaz-firmi-s-nai-golyam-dyal-v-kontsesionnite-prihodinews247387.html

Текст: Фирмите, добиващи метали и природен газ и петрол у нас, са платили най-много концесионни

такси в бюджета през 2013 г., сочи доклад на министъра на енергетиката Теменужка Петкова, одобрен от
правителството в сряда.
Общият размер на приходите от отдаването на държавна собственост на частно управление през 2013 г. е
87.6 млн. лв., което е с почти сто милиона лева по-малко спрямо предходната година. Това обаче се
дължи на внесеният през 2012 г. еднократен бонус от 48 млн. евро от консорциума между френската
"Тотал", австрийската "О Ем Ви" и испанската "Репсол" заради това, че бе избран да проучва за нефт и газ
в дълбоките води на Черно море.
Спрямо 2011 г. увеличението на постъпленията от концесии през 2013 г. е с над 20 млн. лв. повече.
С най-голям относителен дял на приходите от концесионни възнаграждения през 2013 г. е фирмата
"Дънди Прешъс Металс Челопеч". На добиващата злато и мед компания се падат 15.95 на сто от всички
постъпления от концесии. Делът на "Елаците мед“ в плащането на тези такси е 13.03%. На трето място с
11.79 на сто е "Петрокелтик“ ООД, която добива природен газ от находището "Галата", следвана от
медодобивната "Асарел медет“ (7.8%) и "Проучване и добив на нефт и газ“ с дял от 3.5%) и други.
От общата сума 71.5 млн. лв. са приходи от концесионни плащания, а останалата част – ДДС, бонуси при
подписване на договори за търсене и проучване на полезни изкопаеми, лихви и неустойки и други.
Към 31 декември 2013 г. в България действат общо 485 концесии за добив на подземни богатства. От тях
19 са за метални полезни изкопаеми, 71 – за неметални полезни изкопаеми (индустриални минерали), 17
– за нефт и природен газ, 18 – за твърди горива, и 360 – за строителни и скалнооблицовъчни материали.
През годината са сключени 27 нови концесионни договора и са предоставени 12 нови концесии за добив.
Половината от концесионните такси по закон се предоставят на общините, на чиято територия са
разработваните находища.
Междувременно правителството продължава да предоставя нови разрешителни за търсене на полезни
изкопаеми, чиято цел е да прераснат в концесии за добив.
В сряда кабинетът одобри още две разрешения за проучване на възможностите за добив на подземни
богатства и една концесия за добив на варовик.
Фирмата "Лацио Коструционе“ ЕООД ще проучва в продължение на две години минни отпадъци в площта
"Баритна мина Стара Загора“, разположена в землището на Стара Загора. В дейностите по търсене ще
бъдат вложени минимум 45 060 лв. а за опазване на околната среда - 4125 лв.
За срок от една година "Интерпром“ ЕООД получава правото за търси строителни материали в площта
"Логодаж” край едноименното благоевградско село. За целта ще бъдат инвестирани минимум 68 550 лв.
и 3000 лв. за опазване на околната среда.
35-годишна концесия за добив на варовик от кариера в землищата на селата Върбешница и Горна
Кремена в община Мездра получи ЕТ "Алекс-Ко-Алексанър Койчев“. Хазната очаква над 1 142 064 лв. (без
ДДС) за срока на концесията. За производствената дейност дружеството ще инвестира 429 232 лв.
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Източник: capital.bg
Заглавие: Годишната производствена дефлация се задълбочава

Поевтинява производството на основни метали и химически продукти

Линк:

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/03/30/2733331_godishnata_proizvodstvena_def
laciia_se_zadulbochava/

Текст: Производствената дефлация в страната се задълбочава, като през януари общият индекс на цените
на производител е спаднал с 0.5% на месечна база и 5.2% на годишна база. Най-много спадат цените в
добивната промишленост, най-малко – в производството и разпределението на електрическа и
топлоенергия и газ (както спрямо предходната година, така и спрямо предишния месец). Намалението в
добивната промишленост се дължи основно на по-ниските цени на основни метали, както и на тези при
производството на химични продукти. Прави впечатление, че цените при производството на цигари
скачат на годишна база с 5.5%, както и тези при производството на машини, оборудване и електроника.
Годишна производствена дефлация
Показателят измерва средното изменение на цените на промишлените продукти, произвеждани и
продавани от български предприятия в страната и в чужбина, като може да се ползва и за ранен
измерител на потребителската инфлация. Така вероятно през март може да се очаква отново дефлация.
По принцип евентуалните причини за намаляването на производствените цени биха могли да бъдат
забавяне на ръста на икономиката, свито търсене на промишлени стоки или спад в цените на суровините.
В случая трайно установилата се тенденция на понижаване на производствените цени не е изненада, тъй
като горивата и суровините остават с ниски цени през последните месеци. По-ниските ценови нива на
петрола и суровините на международните пазари бяха и основните фактори за това, че България отбеляза
две поредни години (2014 и 2015) с дефлация.
На годишна база спадът в производствените цени е най-видим при добива на метални руди, докато този
при въглищата и неметалните суровини е съвсем минимален. В преработващата промишленост на
практика повечето цени са се повишили, макар и с малко, за една година, но общият спад за целия сектор
се дължи на по-същественото поевтиняване при производството на основните метали (9.9%),
химическите продукти (2.4%) и това на електрически съоръжения (1.5%). В графата "основни метали"
влизат такива като стомана, чугун, олово, цинк, мед. Големият ръст на цените определено се вижда при
производството на тютюневи изделия (4.8%).
Месечни изменения
Данните на НСИ показват производствена дефлация и на месечна база, макар че тя е по-ниска от
годишната. Отново причината е в по-същественото намаление на цените в производството на метални
руди, химически продукти, както и в това при обработката на кожи. Прави впечатление, че цените при
производството на основни метали все пак нараства – с 0.6% спрямо януари. Лек ръст (с 0.3%) има и при
производството на облекло. На месечна база няма изменение при производството и разпределението на
електрическа и топлоенергия.

Източник: investor.bg
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Заглавие: От 1 април 100% от битовите отпадъци на София ще се преработват

Към момента в завода се преработват 90% от сметта на столичани и се приемат около 1000
тона отпадъци на ден

Линк: http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/ot-1-april-100-ot-bitovite-otpadyci-na-sofiia-shtese-prerabotvat--214112/

Текст: Очакваме от 1 април в завода за отпадъци на София да се преработват 100% от общите битови

отпадъци в града. Това каза столичният кмет Йорданка Фандъкова пред журналисти при представянето
на резултатите от първите шест месеца от работата на завода, предаде БТА.
Към момента в завода се преработват 90% от сметта на столичани и се приемат около 1000 тона отпадъци
на ден.
„Нашата инсталация не отстъпва на европейските, наоколо не се усеща неприятна миризма“, коментира
днес Йорданка Фандъкова.
По думите й избраната технология дава възможност отпадъците да се превръщат и в ресурси. Досега са
отделени 510 тона черни метали, 76 тона хартия, 28 тона цветни метали, 28 тона пластмаса, 102 тона
найлон, 833 тона стъкло. Те се продават и от тях се произвеждат различни продукти, посочи столичният
кмет.
Строителството и монтажът на оборудването на завода приключи през август миналата година. За
изграждането му бяха предвидени 345 млн. лв., от които по-голямата част – еврофинансиране от
оперативна програма „Околна среда" 2007-2013.
Столична община започва предпроектните проучвания за промяна на модела за управление на
отпадъците през 2007 г., а кандидатства по оперативната програма през 2011 г. ЕК одобрява двата етапа
на системата за отпадъци през 2011 и 2012 г.

Източник: monitor.bg
Заглавие: Софиянци взимат тор срещу платена такса смет
Линк: http://www.monitor.bg/a/view/38801-

%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82/
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Текст: Софиянци могат да получат по 10 кг тор, ако са си платили такса смет. Досега от общината са

раздали над 15 000 кг висококачествен компост на 1500 души, които си носели бележка за платения
налог. Торът се получава от дърветата и клоните, които са изпопадали по улиците и се преработва в
инсталацията в Хан Богоров. Това стана ясно от отчета за първите 6 месеца, в които работи Заводът за
боклук.
От петък съоръжението ще заработи на пълна мощност и ще преработва 100% от сметта на столицата,
след като през последния месец беше изтеглено сепарирането на отпадъците от двете софийски бази в
кварталите „Требич” и „Филиповци”, обясни кметът Йорданка Фандъкова. Той гълта по 1000 тона боклуци
на ден, като плановете са тази цифра да достигне 1300 т на ден. За 6 месеца там са отишли общо 56 829
тона. От тях в депото за неопасни отпадъци „Садината” са били депонирани 8764 т. От преработката на
останалия боклук са били получени 27 935 т RDF гориво и са били рециклирани общо 2861 т отпадъци.
Машините са отделили 510 т черни метали, 76 т хартия, 28 т цветни метали, 28 т пластмаса, 102 т найлон и
833 т стъкло.
До 3 години на площадката на ТЕЦ София ще бъде изградена с 135 млн. евро, където ще се използва
полученото RDF гориво. Така ще се произвежда ток и топло за 30 000 домакинства. Това ще даде
възможност да се намали с 10% употребата на газ и да поевтинее цената на парното.

Източник: focus-news.bg
Заглавие: Йорданка Фандъкова: Цената на преработен тон отпадък в Завода за механично-биологично
третиране на отпадъци е чувствително по-ниска от заложената

Линк: http://focus-news.bg/news/2016/03/30/2217183/yordanka-fandakova-tsenata-na-preraboten-tonotpadak-v-zavoda-za-mehanichno-biologichno-tretirane-na-otpadatsi-e-chuvstvitelno-po-niska-otzalozhenata.html

Текст: Отчетите показват, че заводът работи по план, постепенно се натоварва и изпълнява заложените

параметри, като е важно да подчертаем, че цената на преработен тон отпадък е чувствително по-ниска от
заложената и очакваната, което означава, че предприятието работи ефективно. Това каза кметът на
София Йорданка Фандъкова пред журналисти след представянето на резултатите от работата на Завода
за механично-биологично третиране на отпадъци в село Яна, район "Кремиковци" през първите шест
месеца след откриването му, предаде репортер на Агенция "Фокус". "Работата в завода е напълно
автоматизирана. Целта на цялата интегрирана система беше да постигнем показателите, заложени от
Европейския съюз и Министерството на околната среда и водите и от българското законодателство, а
именно максимален процент на рециклиране на отпадъците, за да можем да разчитаме на отпадъка като
ресурс", посочи кметът. "Важно е да се отчитат публично приходите и разходите, за да може софиянци
как се използват средствата, които те плащат от таксата и как екологично се третират отпадъците", заяви
Йорданка Фандъкова.

Източник: focus-news.net
Заглавие: Бургас: 540 куб. м отпадъци са събрани от началото на пролетното почистване в общината
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Линк: http://focus-news.net/news/2016/03/29/2216782/burgas-540-kub-m-otpadatsi-sa-sabrani-otnachaloto-na-proletnoto-pochistvane-v-obshtinata.html

Текст: 540 куб. м отпадъци са събрани от началото на пролетното почистване в община Бургас. Това каза

в предаването „Часът на Бургас” на Радио „Фокус” – Бургас Павлин Михов, директор на дирекция “Околна
среда” в Община Бургас. По неговите думи, от старта на кампанията от 21 март до 25 март е почистена
основно територията на ТД „Възраждане” или това е к-с „Меден рудник”. „Екипите извършиха почистване
на основните пътища, по които се движи транспортът с една малка забележка”, уточни Михов. Той
допълни, че е останала непочистена отсечката от първия светофар на бул. „Захари Стоянов” до голям
магазин за материали за дома. „Това изисква отцепване на една от лентите за движение, както знаете
там то е много натоварено. През тази седмица ще бъде организирано и извършено”, допълни той. По
неговите думи, пролетното почистване в общината върви много добре. По отношение на съставните
селища и квартали е приключило почистването в кв. „Банево”, в с. Изворище, приключва и в кв. „Рудник”.
„Екипите от там ще се преместят в кв. „Черно море”. А екипите в Бургас ще се преместят в к-с „Изгрев”. За
тази седмица от територията на к-с „Меден рудник” са събрани 204 куб. м отпадъци и 336 куб. м, събрани
по съставните селища и квартали. Извършено е и почистване на замърсени територии около пътните
отсечки Бургас-Горно Езерово-Братово, Бургас – парк „Росенец”, отсечката към кв. „Ветрен”, към кв.
„Сарафово”. Екипите ще продължат да почистват замърсените райони около пътищата”, каза още Михов.
Почистването на територията на град Бургас ще продължи в ТД „Изгрев” от 28 март до 1 април,
включително. Това предвижда основно почистване на контейнерни площадки и измиване на улиците.
„Може би към края на седмицата екипът от кв. „Черно море” ще се премести в селата Миролюбово и
Драганово”, допълни Михов. „Преди пролетното почистване извършихме проверка с цел локализиране
на местата, които трябва да бъдат почистени. Тя показа най-сериозно замърсяване в районите, в които
живее компактно ромско население. Такъв отрицателен пример е кв. „Рудник”, изключително замърсен.
Почти цяла седмица се налага там да работи екип”, посочи той. „Преди осем години, когато започнахме
ежегодно да извършваме пролетно почистване на територията на община Бургас, първите разходи, които
направихме, особено за почистване на съставни селища и квартали, бяха в размер на 280 000 лева. През
последните години, а надявам се и тази, да не надхвърлят 50-60 хиляди лева. Намаляването на тези
разходи показва и намаляване на количеството отпадъци, защото почистването няма как да бъде
извършено без пари”, посочи Михов. По неговите думи, Бургас е привлекателен за заселване на групи
роми от други райони на страната. „Общинска администрация много успешно провежда кампания за
премахване на такива незаконни заселвания на ромски групи и ликвидиране на техните биваци, палатки,
бараки. Това всичко е свързано с оставяне на значително количество отпадъци след тях, които се събират
и извозват в рамките на деня, в който са били премахнати”, каза още Михов.

Източник: agro.bg
Заглавие: Административно-наказателни мерки срещу депото за неопасни отпадъци край Ямбол
Санкциите се предприемат след поредната проверка на депото
Линк: http://agro.bg/news/article58258.html

WWW.BAR-BG.ORG | 7

Текст: Административно-наказателни мерки пoдготвя Регионалната инспекция по околната среда и

водите в Стара Загора за констатирани нарушения в депото за неопасни отпадъци край Ямбол. Мерките
се предприемат след поредната проверка на депото, предизвикана заради измирането на близо тон риба
в един от близките водоеми в началото на март.
Експертите от РИОСВ констатират, че формираните инфилтратни води от депото се отвеждат в
ретензионен басейн, а за недопускане на преливане, операторът извозва инфилтрата в изсушителните
полета на пречиствателната станция на една от производствените фирми край града. От екосдружение
ДЕН, които години наред водят съдебни дела срещу изграждането на регионалното депо, смятат, че това
е поредното сериозно нарушение на комплексното разрешително.
Проверен е и операторът на депото. След преглед на наличните документи е установено нарушение на
екологичната нормативната база и ще бъдат предприети административно-наказателни мерки, се твърди
в становището на РИОСВ. На оператора „Регионално депо Ямбол“ е дадено предписание за представяне
на всички документи, свързани с предаването, транспортирането и съхранението на инфилтратните води.
Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите ще продължат да осъществяват текущ
и оперативен контрол на Регионалното депо край Ямбол за спазването на екологичното законодателство.

Източник: rodopismolian.blogspot.bg
Заглавие: Рудозем харчи 170 бона за опита „Хвърляйте отпадъци разделно!“
Линк: http://rodopismolian.blogspot.bg/2016/03/170.html

Текст: Община Рудозем ще похарчи 170 000 лева в опит да въведе успешно разделно събиране на

отпадъци. Идеята на кмета Румен Пехливанов бе приета от Общинския съвет в града на последното
редовно заседание на разпоредителния орган. Средствата за проекта ще са от събраните отчисления на
общината към РИОСВ-Смолян на база депонирания отпадък в сметището в село Бърчево. Предвижда се
да бъдат закупени 1200 нови контейнери на стойност до 100 000 лева, както и хидравлична машина за
пресоване и балиране на отпадъците. Ще трябва да бъдат изградени и площадки за разполагане на
необходимите съдове за разделното събиране на отпадъците.
Според кмета Пехливанов въпреки, че за жителите на общината подобен способ за изхвърляне на
битовите отпадъци е нов, то той е единствен ранният за намаляване на такса „Смет".

Източник: bager.bg
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Заглавие: Сливен ще кандидатства за инсталация за биоотпадъци по ОПОС
Линк: http://bager.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-

%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D1%89%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81-news513.html

Текст: Община Сливен ще кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по обявената от

Управляващия орган на ОП "Околна среда 2014-2020" процедура за проектиране и изграждане на
компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци. Съгласно
националните цели, заложени в законодателството ни, количеството разделно събрани и оползотворени
биоотпадъци следва да се увеличи до 2020 г. с над 50% спрямо 2014 г.
Община Сливен вече обяви открита процедура по ЗОП за техническа помощ при подготовката на
инвестиционен проект за изграждане на инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци.
Прогнозната стойност на поръчката е 400 000 лв. без ДДС.
В нея се предвижда изпълнение на следните основни дейности:
Дейност 1. Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци и анализ на инфраструктурата за управление
на отпадъците.
Дейност 2. Изготвяне на проучване за нагласите на населението към разделното събиране на
биоразградимите отпадъци и употребата на компост от отпадъци.
Дейност 3. Изготвяне на прединвестиционни проучвания (ПИП) и идеен проект за компостиращата
инсталация и съпътстващата я инфраструктура
Дейност 4. Изработване на план за използване компоста, схема за контрол качеството на компоста и на
план за третиране на остатъчния отпадък.
Дейност 5. Изготвяне на анализ разходи-ползи.
Дейност 6. Предоставяне на експертна помощ в хода на подготовка на проектното предложение.
Дейност 7. Подготовка на формуляр за кандидатстване по ОПОС и други релевантни документи.
Дейност 8. Подготовка на тръжни документи за възлагане строителство на инженеринг на компостираща
инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци и за строителство на
съпътстващата я инфраструктура, както и за доставка на техническо оборудване.
Срокът за изпълнение на поръчката е 4 месеца от датата на подписване на договора, но не по-късно от 31
юли 2016 г.
Община Сливен участва като партньор на община Ямбол по проекта, финансиран от ОПОС 2007-2013 г. за
изграждане на модерно регионално депо за битовите отпадъци, което влезе в експлоатация в края на
2015 г. Общината е въвела и система за разделно събиране на отпадъците от опаковки и тяхното
последващо сортиране и предаване за рециклиране в сътрудничество с организация за оползотворяване
на отпадъци от опаковки.
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Все още, обаче, община Сливен няма система за разделно събиране на зелени и/или биоразградими
отпадъци и инсталация за преработването им, каквито са изискванията на Наредбата за разделно
събиране на биоотпадъците.

Източник: ecology-bulgaria.com
Заглавие: Български фирми с възможност за участие в изложението WasteExpo в Лас Вегас
Линк: http://ecology-bulgaria.com/article/2073-balgarski-firmi-s-vazmojnost-za-uchastie-v-izlojenietowasteexpo-v-las-vegas

Текст: Търговското представителство към посолството на САЩ в България организира бизнес делегация

за посещение на изложението WasteExpo 2016, което ще се проведе от 6 до 9 юни т. г. в Лас Вегас.
WasteExpo e най-голямото търговско изложение в Северна Америка за управление на твърди битови
отпадъци, рециклиране на отпадъци, строителство на сметища и управление на медицински отпадъци. В
предишното издание на форума са взели участие над 600 изложители от цял свят. Събитието е насочено
към специалисти от публичния и частния сектор с интерес към технологии, оборудване и услуги за
управление на отпадъци.
Участниците в делегацията, организирана от американското посолство, са освободени от такса за участие.
Крайният срок за регистрация и включване е 31 март т. г. Допълнителна информация може да намерите
тук.
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