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Източник: МОСВ 
 
Заглавие: Премиерът Борисов и министър Василева откриха край Велико Търново новото депо за 
отпадъци 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4598 

 
 

Текст: Премиерът Бойко Борисов и министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откриха 
Регионалната система за управление на отпадъците в регион Велико Търново. Общият размер на 
инвестицията е 33, 2 млн. лв. Изграденото край с. Шереметя със средства по Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013“ депо обезпечава третирането и обезвреждането на цялото количество битови 
отпадъци, генерирани на територията на общините Велико Търново, Лясковец, Горна Оряховица, Елена, 
Златарица и Стражица. 
„Направихме още една стъпка към екологосъобразното третиране на отпадъците. Новото съоръжение ще 
обслужва над 170 000 жители от шестте общини“, каза министър Василева. И посочи, че по ОПОС 2007-
2013 са инвестирани над 750 млн. лв. за изграждането на 18 Регионални системи за управление на 
отпадъците. 
„В новия програмен период за общините са отделени над 560 млн. лв., с които да надградят депата си. 
Защото отпадъкът не е боклук, а ресурс и може да носи икономически ползи на общините“, отбеляза 
министърът.  
На откриването присъстваха кметовете на 6-те общини, към които министър-председателят Бойко 
Борисов се обърна лично: „Искам да ви честитя. Бил съм кмет и знам какво е да ти правят криза с 
боклука“. Премиерът подчерта, че с изграждането на такива съоръжения се инвестира в най-важното – 
здравето на нацията. 
 
 
Източник: ruseinfo.net 
 

Заглавие: РИОСВ - Русе: До края на годината търговците на горива следва да монтират уреди за улавяне 
на бензиновите пари 
 

Линк: http://www.ruseinfo.net/news_152570.html 
 

 
 

Текст: Съгласно изискванията на специализирана наредба, операторите на бензиностанции следва да 
монтират устройства за улавяне на бензиновите пари при зареждане на моторни превозни средства до 
края на годината. Това е Етап II от прилагането на Директива 2009/126/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета (от 21. 10. 2009 г.). 
Това задължение се отнася само за оператори, извършващи търговия с бензини. На територията на 
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областите Русе, Разград и Силистра има 180 такива обекта.  
РИОСВ – Русе е провела информационна кампания сред по-малките обекти за разясняване на 
изискванията за специализираното законодателство.  
Контролът по изпълнение на задълженията ще се осъществява от РИОСВ – Русе на базата на информация, 
постъпила от Българския институт по метрология. 
 
 
Източник: bta.bg 
 

Заглавие: РИОСВ в Стара Загора не разреши добив на индустриални минерали край боляровско село 
 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1387231 
 

 
 

Текст: Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Стара Загора не е разрешила 
добива на индустриални минерали в землището на село Малко Шарково, община Болярово, 
информираха от Инспекцията. 
В "Решението по оценка на въздействието върху околната среда" се посочва, че най-близката част от 
находището се намира на около 800 метра от първите къщи на селото и на два километра от язовир 
"Малко Шарково", а добиването ще става чрез пробивно-взривни работи. Възможни са редица 
отрицателни последици върху здравето на хората, замърсяването на водите, застрашаването на 
биологичното разнообразие и невъзможността за развитие на земеделие и туризъм в района. 
Находището е разположено в защитените зони "Дервентски възвишения", което ще окаже негативно 
въздействие върху природните местообитания и популациите на опазваните животински и растителни 
видове и най-вече на популацията на царския орел. 
В района на "Дервентските възвишения" са установени 99 вида птици, от които 34 са включени в 
"Червената книга на България", 26 фигурират в Европейската директива за защита на дивите птици, 84 са 
включени в Закона за биоразнообразието, а 97 - в Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и 
фауна и природните местообитания, посочват специалистите от РИОСВ. 
 
 
Източник: bgfactory.net 
 

Заглавие: Машина за рециклиране на плажа Макензи, Ларнака 
 

Линк: http://bgfactorcy.net/%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-
%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B0-
%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B7/ 
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Текст: Машина за рециклиране и разделно събиране на отпадъци е инсталирана на плаж Макензи в 
Ларнака. 
Според съобщение в пресата, машината е част от програмата за намаляване на твърдите битови 
отпадъци. 
Машината предлага и икономически стимул за гражданите и посетителите да участват активно в процеса 
на рециклиране. В замяна на отпадъка, който те пуснат, ще получат ваучер за един цент. 
Ваучерите, когато достигат най-малко 50 цента, могат да се обменят с билети за паркиране в общинските 
паркинги, за културни събития на общината или да бъдат дарени за други добри каузи. В края на годината 
общината ще съобщи сумата, събрана от тези дарения. 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Над 600 организации в Бразилия обединяват 40 000 души, които връщат смет за рециклиране 
 

Линк: http://bnr.bg/post/100721298/nad-600-organizacii-obedinavat-poveche-ot-40-000-dushi-v-brazilia-
koito-se-prehranvat-ot-konteinerite-za-smet 
 

 
 

Текст: Не само в България има хора, които се ровят в контейнерите за боклук с надеждата да попаднат на 
хартия или метален отпадък, за да го продадат за преработка. Събирачите на боклук чакат с нетърпение 
Олимпийските игри в Бразилия, каза за "Хоризонт" Елизабет Гримър от неправителствена организация, 
която се опитва да решава проблемите на тези хора, най-често безработни и бездомни. В Бразилия има 
600 организации на събирачите на боклук, в тях членуват над 40 000 души, обясни Гримър: 
В момента правят организация, за да стигнат до Рио. Там ще има много метал. За събирачите на 
отпадъци, най-важната суровина е алуминият, защото в Бразилия за него се плаща изключително добре. 
 
 
Източник: informo.bg 
 

Заглавие: Бойко Борисов: Най-болната нация сме, защото всичко се хвърля в земята  
Премиерът откри ново депо край Велико Търново 
 

Линк: http://www.informo.bg/2016/07/30/%d0%b1%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%be-
%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-
%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-
%d1%81%d0%bc%d0%b5-%d0%b7%d0%b0/ 
 

http://www.informo.bg/2016/07/30/%d0%b1%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%be-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%bc%d0%b5-%d0%b7%d0%b0/
http://www.informo.bg/2016/07/30/%d0%b1%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%be-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%bc%d0%b5-%d0%b7%d0%b0/
http://www.informo.bg/2016/07/30/%d0%b1%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%be-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%bc%d0%b5-%d0%b7%d0%b0/
http://www.informo.bg/2016/07/30/%d0%b1%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%be-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%bc%d0%b5-%d0%b7%d0%b0/
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Текст: „Най-болната нация сме, защото всичко се хвърля в земята и отива в подпочвените води, хората го 
дишат и го пият. Как няма да сме болни като сме наслагали бунищата в най-красивите места в България?.“ 
Това заяви премиерът Бойко Борисов във Велико Търново при откриването на новото депо край града 
Премиерът честити новото депо на кметовете на общините. „Без Господа нищо не може да се направи, а 
в този сложен свят само на неговата помощ може да се уповаваме“, добави още той. 
Премиерът обяви, че боклукът ще се събира разделно, ще се рециклира, а това което е вредно ще се 
депонира по начин, по който да бъде защитено здравето на хората. 
„Ако е било лесно и комунистите щяха да го направят навремето, нямаше да заравят в дупките боклука“, 
каза още премиерът. 
Новото депо ще обслужва 170 хиляди души от шест общини – Велико Търново, Лясковец, Горна 
Оряховица, Елена, Златарица и Стражица. Построено е на площ от 165 декара. С реализирането на 
проекта ще се преустанови експлоатацията на петте стари депа в района, които предстои да бъдат 
рекултивирани. 
По-късно с кмета на Велико Търново, Борисов инспектира реновирания участък на близо 3 километра от 
първокласния път I-4 София – Търговище, който съвпада с улица „Магистрална“ във Велико Търново. 
Инвестицията в участъка, който поема интензивния трафик по главния път, е за над 3,7 милиона лева.  
Ремонтирани са две мостови съоръжения, като изцяло е подновена и хидроизолацията им. Положена е 
нова асфалтова настилка, изцяло са подменени тротоарните конзоли и са поставени нови парапети и 
около 2,9 км предпазни огради, както и повдигнати пешеходни пътеки. 
„Ремонтът стартира на 12 април и по договор трябваше да завърши на 1 август, но изискахме от строителя 
да работи при пълна мобилизация и той успя да завърши обекта по-рано от предвиденото. Предсрочното 
завършване на ремонтните дейности значително облекчи движението в участъка през активния летен 
сезон. Към днешна дата изпълняваме всички ангажименти, които сме поели към Велико Търново. Убеден 
съм, че новите пътища ще спомогнат за още по-доброто развитие на града“, съобщава на страницата си 
във Фейсбук премиерът. 
 
 
Източник: bloombergtv.bg 
 

Заглавие: Графика на деня: Кои метали сияят напук на отслабващото рали 
Техният възход продължава дори и при вече започналото отстъпление при металите 
 

Линк: http://www.bloombergtv.bg/grafika-na-denya/2016-07-30/grafika-na-denya-koi-metali-siyayat-
napuk-na-otslabvashtoto-rali 
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Текст: Бичият пазар, който започна миналият месец, вече показва знаци на задъхване. На фона на тази 
меланхолична картина, среброто и цинкът са звездите в суровинния индекс на Bloomberg. Те, противно 
на всички останали, продължават с повишенията си. 
Затягащото се снабдяване поддържа високото ниво на двата метала. Така те не биват засегнати от 
опасенията за търсенето, които прекършиха инерцията при другите суровини. 
Добивът на сребро от мините ще спадне за първи път от 2001 тази година, според CPM Group. 
Същевременно, анализаторите очакват производството на цинк в общи линии да се движи в ход с 
търсенето. 
 
 
Източник: focus-radio.net 
 

Заглавие: Кюстендил: Община Дупница организира кампания за предаване на разделно събрани 
отпадъци от домакинствата  
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2016/07/31/2276565/kyustendil-obshtina-dupnitsa-organizira-
kampaniya-za-predavane-na-razdelno-sabrani-otpadatsi-ot-domakinstvata.html 
 

 
 

Текст: Община Дупница организира кампания за предаване на разделно събрани отпадъци от 
домакинствата, съобщиха от пресцентъра на Община Дупница. Отпадъците могат да включват хартия, 
стъкло, пластмаса, найлон, черни и цветни метали, едрогабаритни отпадъци и опасни отпадъци, негодни 
за употреба батерии и акумулатори. Кампанията ще се проведе в 5 поредни дни за периода от 
01.08.2016г. до 05.08.2016г. включително. Черните и цветни метали ще бъдат изкупувани по установен 
ценоразпис от фирмата изпълнител. Пунктът за събиране на отпадъци се намира до Авторемонтния 
завод. В края на кампанията ще бъдат оповестени количествата събрани отпадъци от домакинствата. 
Община Дупница приканва всички граждани с будна съвест да се включат в кампанията за по-чиста 
околна среда в нашата община. 
 
 
Източник: expert.bg 
 

Заглавие: НСИ: Понижение на цените в добивната промишленост 
 

Линк: http://www.expert.bg/nsi-ponijenie-na-cenite-v-dobivnata-promishlenost-553594.html 
 

 
 

Текст: Понижение на цените с 2.5% през месец юни 2016 година е регистрирано при добивната 
промишленост, докато в преработващата има повишение с 1%. Общият индекс на цените на 

http://www.focus-news.net/news/2016/07/31/2276565/kyustendil-obshtina-dupnitsa-organizira-kampaniya-za-predavane-na-razdelno-sabrani-otpadatsi-ot-domakinstvata.html
http://www.focus-news.net/news/2016/07/31/2276565/kyustendil-obshtina-dupnitsa-organizira-kampaniya-za-predavane-na-razdelno-sabrani-otpadatsi-ot-domakinstvata.html
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производител за същия период нараства с 0.6 на сто. Това съобщиха от Националния статистически 
институт (НСИ). 
Ръст на цените в преработващата промишленост се наблюдава в сферите на автомобилостроенето с 1.3%, 
при производството на основни метали - с 1.2 на сто, а спад отчитат производителите на химични 
продукти (1.1%) и на дървен материал и изделия от него с 0.5 на сто. 
Общият индекс на цените на производител през юни 2016 г. намалява с 4.5% на годишна база. По-
съществено намаление се наблюдава при производството на основни метали - с 9.0%, на хартия, картон и 
изделия от хартия и картон - с 3. 1процента, а увеличение е регистрирано при ремонта и инсталирането 
на машини и оборудване - с 3.2% и при производството на тютюневи изделия - с 2.5 на сто. 
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни 2016 г. е с 0.4% над равнището в 
сравнение с предходния месец. С 0.7 процента са нараснали цените в преработващата промишленост, а в 
добивната - с 0.1%. 
В преработващата промишленост увеличение на цените спрямо предходния месец се наблюдава при 
производството на основни метали - с 3.2%, и при производството на напитки - с 0.7 на сто, а намаление - 
при производството на химични продукти (2.1%). 
На годишна база индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни 2016 г. спада с 4.2%. 
Значителен спад има при добивната промишленост – с 8.9% и при производството и разпределението на 
електрическа и топлоенергия и газ понижението - с 5.3%. 
По-ниски цени в преработващата промишленост спрямо юни 2015 г. са отчетени при: производството на 
основни метали - с 9.5%, производството на химични продукти - с 3.2 процента и производството на 
електрически съоръжения - с 2.1%. Нарастване за периода се наблюдава при: производството на 
компютърна техника, електронни и оптични продукти - по 3.7% и производството на тютюневи изделия - с 
2.4 на сто. 
По-съществено увеличение в преработващата промишленост спрямо предходния месец се наблюдава 
при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 1.7%, и при производството на 
основни метали - с 0.7 процента. 
На годишна база преработващата промишленост отчитат спад в размер на 5.3 процента. Намаление на 
цените е регистрирано при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 9.4% и при 
производството на основни метали - с 8.8 процента. Нарастване на цените се наблюдава при 
производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 5.2 на сто, производството на 
тютюневи изделия - 2.6% и др. 
Индексът на цените на производител на международния пазар през юни 2016 г. намалява с 5.0% в 
сравнение със същия месец на 2015 година. 
 
 
Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Плевенското депо за отпадъци е неизползваемо заради свлачище и пропукан път 
 

Линк: 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2016/07/25/2801060_plevenskoto_depo_za_otpaduci_e_neizpolzvaemo_z
aradi/ 
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Текст: Регионалната система за депониране на отпадъци в Плевен, която бе открита миналата година, 
все още не се използва. Причината са пукнатини по асфалтовия път към единствената изградена засега 
клетка, които са се появили по осевата му линия, както и образувалото се свлачище в долната част на 
ретензионния резервоар за отпадни води, съобщава в. "Сега". 
Предвидено е депото да обслужва още 5 съседни на Плевен общини - Гулянци, Долна Митрополия, 
Долни Дъбник, Искър и Пордим. Проектът бе отчетен като един от най-мащабните за града, а лентата му 
преряза министърът на екологията Ивелина Василева. 
"Асфалтовият път вече е изцяло неизползваем. По тези въпроси е трябвало да се мисли, когато е било 
проектирано на това място сметището, за да не си говорим сега защо има свлачище и 28 млн. лева 
европейски пари са тръгнали по нанадолнището", каза кметът на града Георг Спартански. 
В момента се изготвя план за аварийно укрепване на района на новото депо. След като планът бъде 
готов, той ще бъде внесен в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за да се 
получат средства за спешно, аварийно укрепване по линия бедствия и аварии. Дотогава боклукът на 
Плевен ще бъде депониран на старото сметище. "Така влизаме в извънредни разходи за охрана и 
обработка", допълни кметът. 
Тази седмица ще бъде проведен експертен съвет, който да реши в какъв размер ще бъдат исканите 
средства от регионалното министерство. Все още е рано да се търси отговорност от фирмата изпълнител и 
специалистите, провели проучването, казват от общината. 
 
 
Източник: monitor.bg 
 

Заглавие: 6 месеца затвор за кюстендилец отмъкнал ламарина от покрива на храм 
 

Линк: http://www.monitor.bg/a/view/12326-6-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BA%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%86-
%D0%BE%D1%82%D0%BC%D1%8A%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%BB-
%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-
%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC/ 
 

 
 

Текст: 6 месеца „лишаване от свобода“ получи кюстендилецът Емил Димитров, който отмъкна 
ламарината от покрива на храма „Св. Великомъченик Мина“. Мъжът е многократно осъждан за 
извършени от него престъпления от общ характер. През лятото на 2015 г. започнал ремонт на покрива на 
храма, който е собственост на Църковното настоятелство на Софийската Света Митрополия. Поради тази 
причина от северната му страна било изградено скеле. Минавайки покрай сградата, Емил видял скелето и 
решил да се облагодетелства като извърши кражба. Катерейки се по скелето, подсъдимият успял да се 
качи на покрива на храма и там с ръце издърпал няколко листа медна ламарина. Впоследствие я скрил 
близо до животинския пазар в ромския квартал „Изток“ в Кюстендил. Не стигнало това, но Емил продал 
на пункт за изкупуване на цветни и черни метали откраднатата ламарина, която била12 кв.м. на стойност 
586 лв. 
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