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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева ще участва в дискусия за проектите за развитието на Югоизточния регион 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4507  
 

 
 

Текст: От 11.00 ч. на 4 юли в  Експо център "Флора" в Бургас министърът на околната среда и водите 
Ивелина Василева ще участва в дискусия за приоритетни проекти за развитието на Югоизточния регион, 
който включва областите Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора. 
Преди това от  10.30 ч. министър Василева ще присъства на откриването в експозиционен център 
„Флора” на фермерски пазар с  продукция на производители от региона и страната. 
  
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Консултации на МОСВ с обществеността 
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на 
подземните води 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4507  
 

 
 

Текст: Проектът на Наредба е разработен на основание § 62, ал.2 от ЗИД на Закона за водите, обн. ДВ, 
бр.58 от 2015 г. и има за цел въвеждане в националното законодателство на изискванията на Директива 
2014/80/ЕС, както и за изпълнение на поетия ангажимент в отговорите на България по EU Pilot 
7328/15/CLIM. Постига се привеждането на наредбата в съответствие със Закона за водите, включително 
измененията и допълненията на Закона от 2015 г. Осигурява се координирана процедура за оценката за 
въздействието върху околната среда и оценката за влошаване на състоянието на водите в съответствие с 
Рамковата директива за водите, съгласно изискванията на Директива 2014/52/ЕС. 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следния електронен адрес: 
aberova@moew.government.bg 
Крайна дата за получаване на становища по проекта - 22.07.2016 г. 
Проектът на наредба може да се види ТУК. 
Таблицата за съответствие на проекта с Директива 2014/80/ЕС може да се види ТУК. 
 
 
 
 

mailto:aberova@moew.government.bg
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/2016/Naredba_1_za_prouchvane_polzvane_i_opazvane_na_podzemnite_vodi.docx
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2016/Tablica_saotvetstvie_podzeni_vodi_Direktiva_2014-80-3.docx
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Източник: greentech.bg  
 

Заглавие: Великобритания си постави цел: 57% намаление на CO2 до 2030 г. 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/66985 
 

 
 

Текст: Като се има предвид какъв хаос настана в британската политика в последните дни, много от 
еколозите и природозащитниците са загрижени, не без основание, за въздействието на случващото се 
върху дългосрочните проекти за намаляване на въглеродните емисии и развитието на зелената енергия. 
Ето една добра новина все пак, за която наскоро съобщи Гардиън: 
Британците са приели своя „пети въглероден бюджет“, който включва амбициозната цел за намаляване 
на емисиите на парникови газове с 57% до 2030 г. – в сравнение с нивата от 1990 г. Това е цел, 
значително по-строга от намалението в размер на 40%, което Великобритания си беше поставила като 
част от своето (вече ограничено във времето) в ЕС. 
Разбира се, целите са едно нещо, а постигането на реални резултати по тях е съвсем друго нещо. И все 
пак е окуражаващо да се види, че правителството на страната се стреми да успокои еколозите и 
инвеститорите, особено в такъв смутен момент. Важно е да стане ясно, че ще има дългосрочна 
стабилност и предвидимост, когато става въпрос за политиките за изменението на климата и 
намаляването на емисиите. Според Би Би Си, дори и енергийни компании са щастливи от нов бюджет, 
тъй като, в края на краищата, те трябва да знаят по какъв начин ще се ръководи страната и трябва да 
могат да планират. 
 
 
Източник: citybuild.bg 
 

Заглавие: Предстои курс за изискванията към фирмите за надзор при управление на строителните 
отпадъци 
 

Линк: http://www.citybuild.bg/news/predstoi-iziskvaniiata-nadzor/32244 
 

 
 

Текст: Курсът "Управление на строителни отпадъци и влагане на рециклирани материали - 
предизвикателства пред консултантите в инвестиционния процес" е организиран от Българската 
асоциация на архитектите и инженерите - консултанти /БААИК/. Той ще бъде воден от доц. д-р инж. 
Румяна Захариева - кат. "Строителни материали и изолации" - УАСГ, член на работния колектив, 
подготвящ изменения и допълнения към наредбата. 
ЦЕЛИ НА КУРСА: 

https://greentech.bg/archives/66985
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 Да запознаят консултантите (вкл. упражняващи строителен надзор) в инвестиционния процес с 
основните положения и особеностите на законодателството и произтичащите от него задължения. Да се 
дискутират някои предизвикателства при приложението на законодателството. Да се запознаят 
участниците в курса с предложенията за промени в законодателната уредба. 
 РЕЗУЛТАТИ: 
 Знания за изискванията на нормативната уредба и задълженията на участниците в строително-
инвестиционния процес, за процедурите по прилагането й, за особеностите на СО и възможностите за 
тяхното материално оползотворяване и за  приложенията на рециклираните материали в 
строителството, за сегашното състояние на управлението на СО у нас и др. 
 Умения за прилагането на Наредбата за управление на строителните отпадъци и влагане на 
рециклирани материали (НУСОВРМ) - изготвяне/оценка/изпълнение на План за управление на СО 
(ПУСО), водене на отчетност и докладване на дейности, свързани с управление на СО и влагане на 
рециклирани материали. 
 Изисквания към участниците:  Предварително запознаване в детайли с НУСОВРМ. 
 Документ при завършване на курса:  Сертификат, издаден от БААИК 
 Подробности - тук. 
 
 
Източник: novini.bg 
 

Заглавие: Този индиец направи бизнес от рециклирането на щатски чаршафи 
 

Линк: http://www.novini.bg/news/362035-%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B8-
%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D1%86-
%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-
%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BE%D1%82-
%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%
D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-
%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%84%D0%B8.html 
 

 
 
Текст: На фона на растящата все повече планина от ненужни текстилни изделия, изхвърлени от САЩ и 
други богати държави, индиецът Джейдий Садждех вижда възможност да създаде бизнес, който да 
помага на околната среда, да създава работа за нискоквалифицирани работници в Индия и да го 
направи богат.Пренасищането с използвани дрехи в световен мащаб свали цените на рециклираните 
текстилни изделия с 50% в последната година.Цената за тон текстилни изделия от САЩ, Канада и други 
държави е паднала толкова много, че износителите на практика ги подаряват, като ги продават срещу 
покриване на транспортните разходи. Търсенето от страна на Африка и Индия е намаляло сериозно и те 
не могат да поемат нарастващото предлагане, генерирано отчасти от компаниите за облекла.  

 
Източник: starozagorci.com 
 

Заглавие: Обраха пункт за изкупуване на метали в Стара Загора 
 

Линк: http://www.starozagorci.com/news-21141.html 

http://bacea-bg.org/bg/blog/kurs-za-aktualnite-normativni-iziskvaniya-kum-firmite-za-stroitelen-nadzor-pri-upravlenie-na-stroitelnite-otpadutsi-organizira-baaik-na-28-yuli


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 5  

  

 

 
 

Текст: Във второ РУ – Стара Загора 27-годишен старозагорец е сигнализирал за кражба от пункт за 
изкупуване на метали.След като използвал подбран или подправен ключ, проникнал във фургон, 
разположен в пункт за изкупуване на черни и цветни метали на ул.”Калояновско шосе” в  Стара Загора, и 
извършил кражба на аудиосистема, телевизор, сумата от 150лв. и 100кг метали. 
Образувано е досъдебно производство.  
 
 
Източник: blitz.bg 
 

Заглавие: Купили "Химко" със заем от "Инвестбанк", почват да го режат за скрап 
Високотехнологични компании ще заменят остарелите мощности на торовия завод 
 

Линк: http://www.blitz.bg/news/article/425105 
 

 
 

Текст: Високотехнологични компании ще заменят остарелите мощности на торовия завод "Химко" край 
Враца, които от над 10 години са извън строя. Това е само една от идеите за развитието на бившата 
гордост на социализма, заяви Иван Жиров, единият от новите собственици на завода, пише 
bulnews.bg.Чужди компании за производство на автомобилни части и на врати за еърбъси са проявили 
интерес да отворят свои бази във Враца, коментираха консултантски компании. 
Торовият завод във Враца беше продаден при четвъртия опит за малко над 11.7 млн. лв. Сделката с 
новите собственици "Метахим Импекс" е финализирана, съобщи през седмицата синдикът на 
предприятието Росица Томова. Купувачът е превел парите седмица след като мина търгът. Сделката е 
финансирана със заем от "Инвестбанк" в размер на 9 млн. евро. Остатъкът от парите ще бъде използван 
за оборотни средства за развитието на предприятието, каза Жиров. 
С равни дялове собственици на "Метахим Импекс" са Иван Жиров, чийто бизнес е с вторични суровини, 
и дружеството "Фертекс България" на кредитния милионер Георги Пиримов, бивш шеф на фалиралата 
Частна земеделска и инвестиционна банка през 90-те години на миналия век. 
В момента се прави пълен оглед на състоянието на мощностите на завода със специалисти. Те трябва да 
кажат дали е възможно да бъде възстановено част от производството, каза Иван Жиров. 
По думите му това, което не може да бъде възстановено, ще бъде демонтирано и предадено за скрап. 
За освободените площадки имаме идеи за развитието им като логистичен или индустриален парк, но 
всичко зависи от преговорите с бъдещите наематели, коментира Иван Жиров. 
След три неуспешни опита. Близо две години бяха необходими на синдика да намери купувач, като 
цената на предприятието падна повече от два пъти. 
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Източник: infrastructure.bg  
 

Заглавие: Заводът за отпадъци в София е преработил близо 148 хил. тона боклук за 10 месеца 
 

Линк: 
http://infrastructure.bg/news/2016/07/01/2787952_zavodut_za_otpaduci_v_sofiia_e_prerabotil_blizo_14/ 
 

 
 

Текст: От началото на експлоатацията на Завода за механично-биологично третиране на битовите 
отпадъци на София до 25 юни 2016 г. на площадката на съоръжението са постъпили 147 222 тона 
смесени битови отпадъци от територията на Столична община. 
Това стана ясно от проверката на кмета на София Йорданка Фандъкова на съоръжението тази седмица. 
За 10-те месеца са обработени 141 280 тона отпадъци, като от тях са извлечени 5 307 тона, подлежащи 
на рециклиране. Най-голямо е количеството на стъклото - 2731 тона и черните метали – 2112 тона. 
Отделената пластмаса е 195 тона, а цветните метали и хартията съответно са -173 тона и 94 тона. 
Складираното количество в Депото за неопасни отпадъци е 20 553 тона, а за същия период са 
произведени 71 014 тона RDF гориво. 
Данните показват няколко тенденции: увеличаване на произведеното количество RDF гориво, което е за 
сметка на намаляващото количество депонирани отпадъци и увеличаване на отделените от началото на 
експлоатацията на завода до края на юни 2016 г. материали, които подлежат на рециклиране. 
По данни на Столична община в Инсталация за биологично третиране - ,, Хан Богоров‘‘ от началото на 
2016 г. са постъпили 11646 тона биоотпадъци. Произведеният компост възлиза на 2124 тона, от който 
раздаденият компост е приблизително 12 тона, а продаденият – 1946 тона. Произведената 
електроенергия за 2016 г. е 1073 MWh. 
Заводът за механично-биологично третиране на битовите отпадъци на София беше въведен в 
експлоатация на 12 септември 2015 г. Според договора за строителство изпълнителят ДЗЗД "Актор АД – 
Хелектор АД" има задължението в рамките на 1 година от експлоатацията на инсталацията да докаже, 
че предвидените по проект технически и технологични показатели са достигнати. 
Заводът за механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци с производство на RDF- гориво на 
площадка "Садината" е втора фаза на проекта "Изграждане на интегрирана система от съоръжения за 
третиране на битовите отпадъци на СО". Финансирането от 213 462 194 лв.за е осигурено чрез 
Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 г. и заем от Европейската инвестиционна банка.  
 
 
Източник: fakti.bg 
 

Заглавие: Над 500 незаконни площадки изкупуват крадени метали 
БАР подкрепя промените в НК, които предвиждат затвор до 10 г. за кражба на метали и до 5 г. за 
търговия с тях 
 

Линк: http://fakti.bg/bulgaria/192181-nad-500-nezakonni-ploshtadki-izkupuvat-kradeni-metali 
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Текст: През последните години броят на местата, където онези, които крадат забранените за търговия 
кабели и елементи от пътната и жп инфраструктурата, могат да предадат откраднатото, непрекъснато 
нараства. Незаконните площадки вече са над 550 в цялата страна, съобщиха от Българската асоциация 
по рециклиране (БАР). 
Площадките работят като автоморги, като пунктове, които търгуват само с пластмаса и хартия и затова 
собствениците им не плащат банкова гаранция както регистрираните площадки. Има и много незаконни 
площадки, които работят без каквото и да било разрешение в сферата на рециклирането, намират се в 
жилищни сгради и не са означени по никакъв начин. Именно така престъпната схема може да продължи 
и БАР смята, че строгите мерки, които трябва да се гласуват в Наказателния кодекс, ще изиграят 
превантивна роля за намаляване и премахване на тези престъпления. 
Кражбите на пътни съоръжения са донесли щети за 1 950 000 лв. през последните 3 години, както обяви 
министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова. Най-често се посяга на пътни знаци и табели, 
ограничителни системи, шумозащитни огради и мрежи за птици, парапети и мантинели. 
Въпреки уверенията, че АПИ взима своевременни мерки, а именно приоритетно възстановяване на 
магистрали, пътища от 1- ви, 2-ри и 3-ти клас, докато поправките в Наказателния кодекс не бъдат 
приети, кражбите на пътни съоръжения трудно ще спрат. 
Българската асоциация по рециклиране подкрепя изцяло внесения в Народното събрание проектозакон 
за промени в Наказателния кодекс, който предвижда по-тежки наказания за онези, които незаконно 
изкупуват скрап от черни и цветни метали. 
Проектът за промяна в НК е в посока на борба с незаконното приемане или съхраняване на отпадъци от 
черни и цветни метали без физическото лице или фирмата да притежават регистрация или разрешение 
по закон. За това престъпление трябва да се носи наказателна отговорност чрез лишаване от свобода от 
1 до 5 години и глоба от 5000 лв. до 30 000 лв. 
Промените предвиждат и още по-тежко наказание - лишаване от свобода от 1 до 10 години за кражба 
на кабели, електропроводи, елементи на съобщителната инфраструктура, уредби на електропреносната 
или топлопреносната мрежа, части от подвижния железопътен състав или пристанищни, 
сигнализационни съоръжения, мантинели, пътни знаци, метални капаци от шахти и др. 
Тези престъпления рефлектират не само върху обществения интерес, но сериозно застрашават живота и 
здравето на хората, причиняват имуществени и неимуществени вреди на много голям кръг от граждани, 
и не на последно място, нанасят щети за стотици милиони годишно на държавни и частни компании. 
Българската асоциация по рециклиране нееднократно е заявявала своята позиция за още по-активно 
противодействие на незаконната търговия със скрап и нелегалните площадки. 
 


	Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4507
	Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4507
	Заглавие: Великобритания си постави цел: 57% намаление на CO2 до 2030 г.

	Линк: http://www.citybuild.bg/news/predstoi-iziskvaniiata-nadzor/32244
	Заглавие: Този индиец направи бизнес от рециклирането на щатски чаршафи
	Линк: http://www.novini.bg/news/362035-%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D1%86-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0...
	Текст: На фона на растящата все повече планина от ненужни текстилни изделия, изхвърлени от САЩ и други богати държави, индиецът Джейдий Садждех вижда възможност да създаде бизнес, който да помага на околната среда, да създава работа за нискоквалифицир...
	Линк: http://www.starozagorci.com/news-21141.html
	Текст: Във второ РУ – Стара Загора 27-годишен старозагорец е сигнализирал за кражба от пункт за изкупуване на метали.След като използвал подбран или подправен ключ, проникнал във фургон, разположен в пункт за изкупуване на черни и цветни метали на ул....
	Заглавие: Купили "Химко" със заем от "Инвестбанк", почват да го режат за скрап
	Линк: http://www.blitz.bg/news/article/425105
	Линк: http://infrastructure.bg/news/2016/07/01/2787952_zavodut_za_otpaduci_v_sofiia_e_prerabotil_blizo_14/
	Текст: От началото на експлоатацията на Завода за механично-биологично третиране на битовите отпадъци на София до 25 юни 2016 г. на площадката на съоръжението са постъпили 147 222 тона смесени битови отпадъци от територията на Столична община. Това ст...
	Линк: http://fakti.bg/bulgaria/192181-nad-500-nezakonni-ploshtadki-izkupuvat-kradeni-metali
	Текст: През последните години броят на местата, където онези, които крадат забранените за търговия кабели и елементи от пътната и жп инфраструктурата, могат да предадат откраднатото, непрекъснато нараства. Незаконните площадки вече са над 550 в цялата...

