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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Наредба определя реда за ползване на утайките от пречиствателните станции в 
земеделието 
 

Линк: 
http://www.klassa.bg/News/Read/article/270676_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
%D0%B5+%D1%81%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%
BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0+%
D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87 
 

 
 

Текст: Утайките от пречиствателните станции могат да се използват от земеделските стопани, само 
след предварителното им третиране. Това предвижда приетата от Министерски съвет Наредба  за 
реда и начина на оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата 
им в земеделието. 
Утайките от ПСОВ съдържат ценни хранителни вещества, които могат да се използват за подобряване 
на почвите. Те обаче трябва да отговарят на строго определени изисквания, за да не бъдат заплаха за 
човешкото здраве и околната среда. Наредбата забранява внасянето им в ливади и пасища, ако в тях 
ще пашуват животни в срок по-кратък от 45 дни от торенето. Не се разрешава и използването в 
площи, върху които се отглеждат плодни храсти, зеленчукови култури и лозя, както край реките и в 
защитените територии. Не се допуска и оползотворяване на утаечна маса, която има по-висока 
концентрация на тежки метали от разрешеното. 
С проекта на Наредбата се запазват реда и начина за издаване на разрешителни за дейности по 
оползотворяване на утайки чрез употребата им в земеделието от БАБХ, съгласно Закона за опазване 
на земеделските земи и РИОСВ, съгласно ЗУО. 
Извършена е и промяна на стойностите на максимално допустими концентрации (МДК) на тежки 
метали в почвата. Те са съобразени с нивата, заложени в действащата европейска директива 
(86/278/ЕИО) от 12 юни 1986 г. за опазване на околната среда, и по-специално на почвата, при 
използване на утайки от отпадъчни води в земеделието. 
С наредбата се въвеждат разпоредби, свързани с прилагане на Директива (86/278/ЕИО) на Съвета от 
12 юни 1986 г. за опазване на околната среда, и по-специално на почвата, при използване на утайки 
от отпадъчни води в земеделието. 
 
 

Източник: economic.bg 
 

Заглавие: Държавата спря схема за източване на НЕК 
Има ли начин да си върнем парите? 
 

Линк: http://www.economic.bg/bg/news/7/darzhavata-sprya-shema-za-iztochvane-na-nek.html 
 

http://www.economic.bg/bg/news/7/darzhavata-sprya-shema-za-iztochvane-na-nek.html
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Текст: Държавата прекрати схема за източване на НЕК, след като спря притока на средства за ВЕЦ-
овете „Пасарел“ и „Кокаляне“, собственост на "Сентрал хидроелектрик  дьо Бюлгари", във връзка с 
одобрени плащания за компенсиране на разходи за обекти, представляващи критична 
инфраструктура.  
Френската компания, собственик на двата ВЕЦ-а, в началото на 2016г. подава заявление за 
компенсиране на разходи за следващия ценови период, след като през 2013 и 2014г. е поличавала 
неправомерно средства от българската държава. С решение на КЕВР от 2016 г. е отказано 
признаването на въпросните средства с основанието, че дружеството не е било в списъка на 
предприятията, представляващи критична инфраструктура. 
Не става ясно как двата ВЕЦ-а попадат в този списък, но е ясно едно – това е поредната кражба от 
джоба на българския данъкоплатец. И тук идва въпросът „може ли държавата да си върне 
получените от френската компания неоснователно суми?“. 
Според чл. 80, ал. 7 от Закона за енергетиката, Министърът на енергетиката може да поиска от 
Агенцията за държавна финансова инспекция да извърши проверка по конкретния случай. Органите 
на Агенцията за държавна финансова инспекция осъществяват последващ контрол на енергийните 
предприятия, осъществяващи дейности при регулирани, включително при преференциални цени на 
електрическа енергия.  
Междувременно френската компания отчита ръст в приходите от продажби спрямо предходната 
година, който се дължи на необичайно по-високото производство през 2015 г., показва Решение № 
Ц-27 на Министерство на енергетиката от 31.07.2015 г., съгласно което приходите от продажби 
надхвърлят стойностите, използвани при калкулациите.  
Поради ограниченията на МОСВ и НС ЕАД, средногодишната използваемост на централите е сведена 
до около един календарен месец, който не позволява на „Сентрал хидроелектрик дьо Бюлгари“ да 
реализира достатъчно приходи за покриване на разходите на централите.  
Държавата търси начини да запуши дупката в НЕК и предприема различни мерки, които да 
гарантират, че в дружеството ще влязат средства. В момента НЕК не сключва още договори с 
централи, тъй като е достигнала капацитета си. Нови ВЕИ могат да се присъединяват, но НЕК няма 
ангажимент към тях задължително да изкупува произведената енергия.  
Economic.bg изпрати въпроси до КЕВР и Минситерство на енергетиката, "Сентрал хидроелектрик дьо 
Бюлгари" и "С.И.И.Ф енерджис мекамиди", дружеството, чрез което са купени централите. Очакваме 
техните отговори и продължаваме да следим темата.  
 
 

Източник: varnahot.bg 
 

Заглавие: Зеленият мазут – горивото на бъдещето? 
 

Линк: http://varnahot.com/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-
%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%82-
%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE/ 

http://varnahot.com/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%bc%d0%b0%d0%b7%d1%83%d1%82-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%b4%d0%b5%d1%89%d0%b5%d1%82%d0%be/
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Текст: Създаденият в България продукт, сертифициран като зелено нано клъстерно гориво за 
енергийни инсталации, с търговско име „Зелен мазут“, е повече от нефта. Причините – не се добива, 
а се произвежда;технологията за производство е чиста; газовите емисии при изгарянето му са 
сравними само с тези на природния газ; не изисква изграждане на нови мощности, а може да замени 
проектното гориво (въглища, газ, мазут, дизел) на всяка работеща ТЕЦ; по-калорично е от нефта; 
себестойността е по джоба на всяка централа; съответства на директивите за намаляне употребата на 
фосилни горива и климатичните промени. Това обяснява Пеню Донев от „Грийн Енержи Проект”, 
създатели на иновативното гориво Зелен мазут (BlackGreenOil). Тези твърдения навярно не са новост 
нито за държавните органи и институции, нито за част от представителите на енергийния отрасъл. 
Екипът предлага „ТЕЦ Варна“ да пробва замяната на въглищата със Зелен мазут, като промишлените 
изпитания ще са безплатни. Според създателите на иновативното гориво замяната на „мръсните“ 
въглища с чисто гориво е възможна, газовите емисии ще са в нормите, а енергията от ТЕЦ-а ще е 
конкурентна на свободния пазар. Но отговор е получават, а вече 2 години централата е затворена. 
Според изчисленията на екипа създал Зеления мазут, ако „Топлофикация София“ премине на 
иновативното гориво, само от разхода за природен газ ще пести 200 млн. лева годишно. За за пет 
години предложенията са останалио без отзвук. 
Българският енергиен пазар е силно деформиран, смята Донев. Енергийните компании са на върха 
по активи и доходи, а по печалби – последни. Енергетиката ни, с каквито и програми да се въоръжи, 
гледа само назад – как да погаси стари задължения, загуби, глоби, щети. Предстои да изгубим още 
десетки мегавати мощности за производството на електричество, а колкото и да ни останат, те 
отдавна не са конкурентоспособни дори на съседните ни пазари. Само иновациите ще позволят 
страната да преодолее енергийната бедност, хронично небалансираните разходи за производство на 
електричество с цените за потребителите и експорта, да си осигури независимост от вноса на 
енергоносители. 
България си има свой нов енергоносител. А това вече си е иновационен пробив. Защото: 
–          Може да бъде произвеждан там, където има нужда от него, което си е чиста енергийна 
независимост; 
–          Може да замени конвенционалните горива без инвестици в ТЕЦ, а това отменя вноса на 
енергоносители – особено висококалорийните въглища и газ; 
–          Специализирани лаборатории на университети, БАН и МОСВ, съпровождат с изследванията си 
създаването на Зеления мазут и са документирали качествата му и чистотата на газовите емисии 
(десетки,дори стотици пъти под европейските норми), което прави ненужни инвестициите в екология 
за ТЕЦ в страната, според МЕ възлизащи на 840 млн. евро за сероочистките; 
–          СО2 емисиите ще намалеят чувствително на фона на очаквания ръст в цените на закупуваните 
квоти; 
–          Електроенергията, произведена от Зелен мазут, би била по-конкурентоспособна от тази на 
газовите централи, даже при сегашните цени, което ще гарантира на отрасъла значим дял в експорт; 
–          Правата на интелектуална собственост и спестените емисии могат да се превърнат във 
финансов актив. 
Енергийното богатство и независимост не се коренят в спестовността и самоограниченията, а в шанса 
да изпитваме откритията и да впрегнем силата на иновациите, веднага, когато са попаднали в ума и 
ръцете ни, казва Донев. И това не е провокация, а пожелание, защото иновациите няма да ни чакат 
да узреем за тях. Особено във време, в което  по света всички търсят алтернативи в енергетиката и 
чистите горива. 
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Зеленият мазут не е последната дума на групата „Грийн Енержи Проект”. През декември м.г. негова 
модификация бе внедрена и  работи в дизелов генератор за ток в централа на НЕК. Този успех 
накарал един от колегите на Донев да напълни резервоара на джипа си с dGBO (дизелов Зелен 
Мазут). Резултатът? Колата е в движение, даже филтър не е сменян, но създателите на горивото не 
смятат, че то утре ще е по бензиностанциите. Предстои  доста изследователска и развойна работа с 
производители на двигатели за транспорта и енергетиката, докато се появи на бензоколонките. А за 
екипът, създал Зеления мазут,  ще е чест, ако горивото тръгне на пазара от България, а  използването 
му у нас бъде част от бъдещата рентабилност на енергетиката ни. 
  
 

Източник: infobusiness.bcci.bg 
 

Заглавие: Техническата индустрия - нов основен сектор за развитие и внедряване на стандартите 
GS1 
 

Линк: http://www.infobusiness.bcci.bg/bcci1-26-7-16.html   
 

 
 

Текст: Отбрана, енергиен сектор, машиностроене и автомобилостроене са във фокуса на 
новообособения сектор за внедряване на стандартите GS1: ТЕХНИЧЕСКА ИНДУСТРИЯ. 
Представителите на упоменатите индустрии са изправени пред нуждата от оптимизиране на 
разходите, борба с фалшифицирането и дигитализиране на физическия свят. Постигането на 
прозрачност по веригите за доставка, значително повишаване на производителността, подобрено 
управление на наличностите от (резервни) части и завършени продукти по време на целия жизнен 
цикъл на продукта - от неговия дизайн до пласирането му, са възможни със стандартите GS1 за 
идентификация (в т.ч. на отделни детайли или завършени продукти, бизнес локации и други), 
обхващане и споделяне на информация GS1. 
Повече за интелигентните решения, които осигуряват стандартите, може да научите от страницата на 
GS1, раздел индустрии http://www.gs1.org/industries/technical-industries 
Като се фокусират върху конкретни операции и бизнес процеси, между които: 
управление на резервни части, автоматизирано попълване на запаси; 
сериализация и директно маркиране на детайли; 
поддръжка и ремонт, вкл. превантивна поддръжка и 
дигитална фабрика и персонализация 
стандартите GS1 позволяват навременна проверка на автентичността на дадена част, проследимост и 
откриване на фалшиви детайли. 
В специализирана брошура са представени ползите от прозрачността по веригата на доставки и това, 
как стандартите GS1 дават възможност за преход към „дигитална фабрика”, благодарение на 
опростени „вътрешни логистични“ процеси и уникалното идентифициране на „обекти“ в Internet of 
Things (IoT). 
Световни лидери в Техническата индустрия, като ATE Continental, MBDA, Schaeffler и Lenzeса, са 
избрали стандартите GS1, за да опростят и оптимизират изходящите потоци в световен мащаб, и да 
постигнат по-добра ефективност по отношение на безопасността и поддръжката. (виж 
http://www.gs1.org/industries/technical-industries/case-studies ) 
За повече информация: GS1 България, тел.: 02 811 74 39. 
 

http://www.infobusiness.bcci.bg/bcci1-26-7-16.html
http://www.gs1.org/industries/technical-industries
http://www.gs1.org/industries/technical-industries/case-studies
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Източник: accent.bg 
 

Заглавие: Наредба определя реда на ползване на утайки от пречиствателните станции в 

земеделието 

Линк: http://www.akcent.bg/?&i=29533  

 
 

Текст:  Утайките от пречиствателните станции могат да се използват от земеделските стопани само 
след предварителното им третиране. Това предвижда приетата от Министерския съвет Наредба за 
реда и начина на оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчните води чрез употребата 
им в земеделието. 
Утайките от ПСОВ съдържат ценни хранителни вещества, които могат де се използват за подобряване 
на почвите. Те обаче трябва да отговарят на строги определени изисквания, за де не бъдат заплаха за 
човешкото здраве и околна среда. Наредбата забранява внасянето им в ливади и пасища, ако в тях 
ще пашуват животни в срок, по-кратък от 45 дни от торенето. Не се разрешава и използването на 
площи, върху които се отглеждат плодни храсти, зеленчукови култури и лозя, както край реките и в 
защитени територии. Не се допуска и оползотворяването на утаечна маса, която има по-висока 
концентрация на тежки метали от разрешеното. 
В наредбата са коригирани текстовете, отнасящи се за задълженията и отговорностите на 
компетентните органи (МОСВ и МЗХ), както и ангажиментите на потребителите на утайки. Извършена 
е и подмяна на стойностите на максимално допустими концентрации на тежки метали в почвата. Те 
са съобразени с нивата, заложени в действащата европейски директива 86/278/ЕИО за опазване на 
околната среда, и по специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в 
земеделието. 
С наредбата се въвеждат разпоредби, свързани с прилагане на Директива 86/278/ЕИО. 
 
 

Източник: mediapool.bg 
 

Заглавие: Само обработени утайки от пречистени отпадни води ще се ползват за наторяване 
 

Линк: http://www.mediapool.bg/samo-obraboteni-utaiki-ot-prechisteni-otpadni-vodi-shte-se-polzvat-
za-natoryavane-news252460.html 
 

 
 

http://www.akcent.bg/?&i=29533
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Текст: За да се използват за наторяване, утайките от пречиствателните станции за отпадни води ще 
трябва да са допълнително третирани, предвижда приета от правителството наредба, която 
регламентира употребата на остатъците от пречистването на отпадните води в земеделието. 
Те съдържат ценни хранителни вещества, които могат де се използват за подобряване на почвите, но 
също така ако не са допълнително обработени може да имат обратен ефект и затова трябва да 
отговарят на строги определени изисквания, за де не бъдат заплаха за човешкото здраве и околна 
среда. 
Наредбата забранява паша на животни за 45 дни след наторяването на ливади и пасища с утайки. Не 
се разрешава и използването им на площи, върху които се отглеждат плодни храсти, зеленчукови 
култури и лозя, както край реките и в защитени територии. Не се допуска и оползотворяването на 
утаечна маса, която има по-висока концентрация на тежки метали от разрешеното. 
В наредбата са коригирани текстовете, отнасящи се за задълженията и отговорностите на 
земеделското министерство и и ековедомството. Извършена е и подмяна на стойностите на 
максимално допустими концентрации на тежки метали в почвата. Те са съобразени с нивата, 
заложени в действащата европейски директива 86/278/ЕИО за опазване на околната среда, и по-
специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в земеделието. 
 
 

Източник: haskovo.info 

Заглавие: Харманли и Свиленград правят инсталации за зелени отпадъци 
 

Линк: 
http://haskovo.info/40208/%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B8-
%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-
%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0/  
 

 
 

Текст: Община Харманли да изгради инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и 
биоразградими отпадъци с капацитет 2500 т., а община Свиленград – 2400 т. Това е решението на 
последното общо събрание на Регионалното сдружение на общините Харманли, Свиленград, 
Симеоновград, Стамболово, Маджарово, Тополовград и Любимец, които са включени в 
регионалното депо Харманли. 
Двете общини ще търсят финансови средства за изграждането по Оперативната програма „Околна 
среда“. Технологията, която ще се прилага, гарантира производство на висококачествен компост, 
който се използва за обогатяване на почви. Резултатът от компостирането от екологична гледна точка 
е намаляване на количеството отпадъци и превръщането им в суровина, а от санитарно-хигиенна 
гледна точна е стабилизиране и обеззаразяване на отпадъците. В останалите общини, които членуват 
в сдружението ще се въвежда домашно компостиране. 
Директивата на Европейския съюз за депониране на отпадъци поставя конкретни изисквания за 
намаляване на количеството биоразградими отпадъци и у нас. В съответствие с нея 7-те общини от 
сдружението планират до 2020 г да намалят количествата на биоразградими отпадъци, 
предназначени за депониране, до 35 % от количествата, събрани през 1995 г. 
Според статистиката в потока твърди битови отпадъци, които генерираме постоянно, средно 40-50% 
са биоразградими, като техният състав варира в зависимост от населеното място и сезона. Ако тази 

http://haskovo.info/40208/%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0/
http://haskovo.info/40208/%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0/
http://haskovo.info/40208/%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0/
http://haskovo.info/40208/%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0/
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фракция се преработи, оползотвори и рециклира, количеството битови отпадъци за депониране ще 
намалее значителнo. 
 
 

Източник: dnesbg.com 
 

Заглавие: Миниcтъpът нa oкoлнaтa cpeдa и вoдитe Ивeлинa Вacилeвa: “В Бългapия ce peциклиpaт 30 
% oт изхвъpлeнитe oтпaдъци” 
 

Линк: http://www.dnesbg.com/pari-i-vlast/ministarat-na-okolnata-sreda-i-vodite-ivelina-vasileva-vv-
balgariya-se-retsiklirat-30-ot-izhvarlenite-otpadatsiv.html 
 

 
 

Текст: Общинитe мoгaт дa кaндидaтcтвaт зa 560 млн. лв. пo пpoгpaмa “Окoлнa cpeдa”  
зa нaдгpaждaнe нa cиcтeмитe зa yпpaвлeниe нa peгиoнaлнитe дeпa 
– Миниcтъp Вacилeвa, кaквa e вaшaтa oцeнкa пo изпълнeниeтo нa пpoeктa зa изгpaждaнe нa 
Рeгиoнaлнaтa cиcтeмa зa yпpaвлeниe нa oтпaдъцитe във Вeликo Tъpнoвo, кoятo oткpихтe зaeднo c 
пpeмиepa Бoйкo Бopиcoв? 
– Дaвaм мнoгo дoбpa oцeнкa. Toвa, кoeтo виждaм, e дoбъp пpимep зa мoдepни cъopъжeния, 
пpeдвидeни дa пpepaбoтвaт oтпaдъцитe, кoитo ce гeнepиpaт нa тepитopиятa нa шecт oбщини. Близo 
180 000 житeли щe бъдaт oбcлyжвaни oт тaзи cиcтeмa, кoятo ocигypявa кoмпocтиpaнe, включитeлнo 
нa зeлeнитe oтпaдъци, a cъщo и paздeлнo тpeтиpaнe, дeпoниpaнe нa кpaйния пpoдyкт c вcички 
гapaнции зa зaщитa нa oкoлнaтa cpeдa. Нямa pиcкoвe зa зaмъpcявaнe нa пoчвaтa, вoдитe, въздyхa, 
инфилтpaтът ce пpeчиcтвa в пpeчиcтвaтeлнa cтaнция. Мaкcимaлнo ce нaмaлявa oтпaдъкът, кoйтo 
oтивa нa дeпoтo, извличaт ce вcички пoлeзни кoмпoнeнти, кoитo ce пpepaбoтвaт. Toвa ca нoвитe 
тeндeнции и cмиcълът нa пoлитикaтa зa възпpиeмaнe нa oтпaдъкa кaтo pecypc. 
В Бългapия ce peциклиpaт 30 пpoцeнтa oт изхвъpлeнитe oтпaдъци. В тaзи вpъзкa paздeлнoтo 
cъбиpaнe имa дoбpи пoкaзaтeли и мaкap дa нe e нaй-дoбpoтo, кaтo в дpyгитe cтpaни, имa нaпpeдък 
пpeз пocлeднитe гoдини. Нo имaмe cepиoзeн aнгaжимeнт дa пpoмeним зaкoнoдaтeлcтвoтo тaкa, чe 
дa пocтигнeм пo-виcoки ycпeхи пpи peциклиpaнeтo. Зa цeлтa пpeдocтaвямe 560 лв. нa oбщинитe, 
кoитo дa кaндидaтcтвaт c пpoeкти пo ОП “Окoлнa cpeдa 2014-2020” зa пoдoбpявaнe нa мecтнитe 
cиcтeми зa yпpaвлeниe нa oтпaдъцитe. Щe ce cтpeмим oтпaдъцитe дa ce пpepaбoтвaт и 
oпoлзoтвopявaт нa мяcтo, къдeтo ce гeнepиpaт. Кpaйнaтa цeл e гeнepиpaнe нa нyлeви oтпaдъци, нo 
тoвa eвpoпeйcкo зaкoнoдaтeлcтвo пpeдcтoи тeпъpвa дa бъдe paзглeдaнo y нac. Акцeнтът oбaчe щe 
бъдe нacoчeн към кoмпocтиpaнeтo нa хpaнитeлнитe и зeлeнитe oтпaдъци. Пpи пpepaбoтвaнeтo им ce 
пoлyчaвa кoмпocт, c кoйтo щe ce нaтopявaт зeлeнитe плoщи. Оcигypявa ce тoзи пълeн цикъл, кoйтo ce 
нapичa кpъгoвa икoнoмикa. А тя e в пoлитикaтa нa вcички cтpaни oт Евpocьюзa. Дo 1 aвгycт 2016 г. 
oчaквaмe oбщинитe дa пpeдcтaвят cвoитe пpoeкти зa изгpaждaнe нa кoмпocтиpaщи cиcтeми, зa кoeтo 
нa пъpвo вpeмe им пpeдocтaвямe 98 млн.лв. Пpoeктитe щe бъдaт нa кoнкypeнтeн пpинцип. 
Дo кpaя нa гoдинaтa 
щe oбявим oщe тpи пoкaни зa пpoeкти 
Еднaтa e зa кoмбиниpaни кoмпocтиpaщи инcтaлaции c пpeдвapитeлнo тpeтиpaнe, a ocтaнaлитe двe – 
зa aнaepoбнo тpeтиpaнe, къдeтo имa възмoжнocти зa oбeдинявaнe нa някoлкo paйoнa и диpeктни 
бeнeфициeнти щe бъдaт oбщинитe. Taкa чe cмe ce oтвopили мaкcимaлнo към oбщинитe, зa дa cи 
изгpaдят кoмпocтиpaщи cиcтeми. 
– Пpeди пoвeчe oт eднa гoдинa пoдпиcaхтe cпopaзyмeниe пo Бългapo-швeйцapcкaтa пpoгpaмa зa 
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cътpyдничecтвo, кoeтo зacягa финaнcиpaнeтo нa двa пpoeктa – oбeзвpeждaнe нa зaлeжaлитe 
пecтициди oт минaлoтo, cклaдиpaни из cтpaнaтa, и cъбиpaнe и cъхpaнeниe нa oпacнитe oтпaдъци oт 
битa. Кaквo ce cлyчвa c тeзи пилoтни мoдeли? 
– Общo двaтa пpoeктa ca зa 27,4 млн. швeйцapcки фpaнкa. Щo ce oтнacя дo пecтицидитe, зa кoитo ca 
oпpeдeлeни 23 млн., пpoeктът e cтapтиpaл и имa oбявeнa oбщecтвeнa пopъчкa зa изпълнитeл. Зa 
жaлocт, въpвят oбжaлвaния oт yчacтници в тъpгa, зapaди кoитo вeчe зaкъcнявaмe c тpи мeceцa. 
Нaдявaм ce cъдът дa ce пpoизнece cкopo. 
Пpи втopия пpoeкт зa cъхpaнeниe нa oпacнитe битoви oтпaдъци ce пpeдвиждa изгpaждaнeтo нa 
пилoтни мoдeли в пeт oбщини, кoитo щe oбcлyжвaт 17 нaceлeни мecтa. И двaтa пpoeктa тpябвa дa 
бъдaт зaвъpшeни дo кpaя нa 2019 г. Нo швeйцapcкaтa пpoгpaмa e зa 85 млн. швeйцapcки фpaнкa и тя 
финaнcиpa пpoeкти пo cигypнocттa, coциaлнaтa cфepa и дp. 
Иcкaм дa кaжa oщe, чe вeчe e гoтoв зaкoнoпpoeктът зa paтификaциятa нa Кoнвeнциятa Минaмaтa зa 
живaкa, c кoятo цeлим дa зaщитим чoвeшкoтo здpaвe и oкoлнaтa cpeдa oт тoкcичния мeтaл. Toзи 
дoкyмeнт нocи имeтo нa япoнcкия гpaд Минaмaтa, къдeтo изхвъpлянeтo нa тeзи тoкcични oтпaдъци 
пpeз минaлия вeк e пpeдизвикaлo cмъpттa нa хиляди хopa. 
– Зa кaквa зaщитa гoвopим, кaтo зъбoлeкapи в cтpaнaтa oщe пpaвят плoмби oт дeнтaлнa aмaлгaмa, 
кoитo ca пo-eвтини? 
– Имeннo c пoeтaпнoтo пpилaгaнe нa Кoнвeнциятa тeзи кoнcyмaтиви щe бъдaт oгpaничeни и cпpeни 
oт yпoтpeбa. Щe ce зaмeнят c бeзживaчни мaтepиaли. 
– Кaкви мepки пpeдпpиeмa Екoминиcтepcтвoтo зa пpeдoтвpaтявaнe нa нaвoднeниятa, нa кoитo вce 
пo-чecтo cмe cвидeтeли. И вcякa гoдинa ce oкaзвaмe вce нeпoдгoтвeни? 
– Нaшият ocнoвeн фoкyc e пpeвeнциятa нa нaвoднeниятa, иcкaмe дa yчacтвaмe зaeднo c ocтaнaлитe 
миниcтepcтвa и дa кoopдиниpaмe тoзи пpoцec. Пpeди ceдмицa ниe пoдпиcaхмe дoгoвop зa 
бeзвъзмeзднo финaнcиpaнe, кaтo пpeдocтaвихмe pecypc oт 39 млн. лв. нa Глaвнa диpeкция зa 
пoжapнa бeзoпacнocт и зaщитa нa нaceлeниeтo. 
Щe бъдaт изгpaдeни 6  
peгиoнaлни бeдcтвeни цeнтъpa в cтpaнaтa 
Сpoкът e 60 мeceцa. В тях щe бъдaт oбyчaвaни oбщинcки cлyжитeли, дoбpoвoлци и дeцa кaк дa ce 
cпpaвят c нaвoднeниятa и цeлтa e пpeз тях дa пpeминaт нaд 90 000 дyши, oт кoитo 78 000 дeцa. Зa 
вaшия peгиoн тoзи цeнтъp щe бъдe в Гaбpoвo. Taм имa бaзa нa Глaвнa диpeкция зa пoжapнa 
бeзoпacнocт и тя щe бъдe oбнoвeнa изцялo. Оcтaнaлитe ca в Шyмeн, Вpaцa, Бypгac, Пaзapджик и 
Сoфия. Общo в тeзи бeдcтвeни бaзи щe ce извъpшвaт cимyлaциoнни yчeния. 20 млн. лв. oт pecypca ca 
зaдeлeни зa caмoтo oбyчeниe, кoeтo щe ce извъpши oт 700 пpeпoдaвaтeли, ocнoвнo oт МВР 
aкaдeмиятa. 
Пpeз минaлия пpoгpaмeн пepиoд бяхa oтдeлeни 195 млн. лв. пo линия нa ОП “Окoлнa cpeдa”, зa дa 
oбeзпeчим cлyжбитe c тeхникa, виcoкoпpoхoдими aвтoмoбили, пpeдпaзни cpeдcтвa, пoнтoнни 
cъopъжeния, фypгoни и дp. Бяхa зaкyпeни 400 кoмплeктa лични пpeдпaзни cpeдcтвa, 201 пoжapни 
кoли, 70 aвтoмoбили c виcoкa пpoхoдимocт и дp. 
Отдeлнo oт тoвa paбoтим мнoгo aктивнo пo плaнoвeтe зa yпpaвлeниe нa pиcкa oт нaвoднeния. Toвa ca 
пък cтpaтeгичecкитe дoкyмeнти, кoитo oпpeдeлят мepкитe, кoитo дa взeмaт вcички, зa дa ce ocигypи 
пpeвeнциятa и зaщитaтa oт eвeнтyaлни pиcкoвe. 
– Зapaди пpoмeни в Зaкoнa зa вoдитe фиpми зa дoбив нa инepтни мaтepиaли ви пoиcкaхa ocтaвкaтa. 
– Дa, oбявихмe, чe зa тaзи дeйнocт тe тpябвa дa ce явят нa тъpг пo oбявeнa oбщecтвeнa пopъчкa, a тe 
нe гo иcкaт. Tpябвa дa cпpaт кpaжбитe нa тeзи мaтepиaли и пocлe дa ce пpoдaвaт. Зapaди 
бeзкoнтpoлния дoбив дopи имaшe пpoпaдaнe нa мocтoвe пo peкитe Мecтa и Стpyмa, я cъщo и нa 
пътищa. Сeгa oблacтнитe yпpaвитeли имaт зaдaчaтa дa възлaгaт дoбивa нa инepтни мaтepиaли в 
peкитe, и тo caмo зa ocигypявaнe нa пpoвoдимocт нa peчнитe pycлa. Te щe oбикaлят peкитe, щe 
мapкиpaт кpитичнитe зoни, къдeтo в тeзи мecтa щe ce paзpeшaвa иззeмвaнe нa нaнocнитe 
нaтpyпвaния. Кмeтoвeтe пък щe oтгoвapят зa тaзи дeйнocт в paмкитe нa peгyлиpaнaтa oт тях 
тepитopия. Te тpябвa дa cлeдвaт вcички зaкoнoви мeхaнизми, зaлoжeни в зaкoнитe зa oбщecтвeнитe 
пopъчки и зa Дъpжaвния бюджeт. 
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Нo c пpoмeнитe в Зaкoнa зa вoдитe имa и мepки зa пpeвeнция нa нaвoднeниятa. 
Дъpжaвнaтa aгeнция пo мeтpoлoгия и тeхничecки нaдзop e oпpeдeлeнa зa кoмпeтeнтeн opгaн пo 
yпpaжнявaнe нa кoнтpoлa въpхy хидpoтeхничecкитe cъopъжeния и oт 1 янyapи тaзи гoдинa тя пoe тeзи 
фyнкции. Вeчe имa aдминиcтpaтивeн кaпaцитeт, извъpшвaт ce пpoвepки нa язoвиpитe, дигитe и дp. 
Пpи нapyшeния дaвaт пpeдпиcaния и aкo coбcтвeникът нe пpeдпpиeмe дeйcтвиe дa ги oтcтpaни, имa 
caнкции. 
– Бpюкceл вoди cpeщy нac 10 нaкaзaтeлни дeлa пo oтнoшeниe нa eкoлoгиятa? 
– Toвa ca пpoцeдypи пpи нeпълнo тpaнcпoниpaнe и нeпълнo пpилaгaнe нa зaкoнoдaтeлcтвoтo, зapaди 
кoитo ЕК имa пpaвo дa възбyди нaкaзaтeлнa пpoцeдypa cpeщy cъoтвeтнaтa дъpжaвa. Нo в тaзи вpъзкa 
Бългapия пocтигнa cepиoзeн нaпpeдък, тъй кaтo пpeз 2010 г. имaхмe 35 нaкaзaтeлни пpoцeдypи в 
eкoлoгичнaтa cфepa. Сaмo минaлaтa гoдинa бяхa пpeкpaтeни някoлкo нaкaзaтeлни пpoцeдypи. Имaмe 
cepиoзнo пpeдизвикaтeлcтвo cpeщy нeзaкoннитe cмeтищa и ceгa oткpихмe нoвaтa cиcтeмa зa 
yпpaвлeниe във Вeликo Tъpнoвo, кaтo eднoвpeмeннo c тoвa щe зaкpиeм 5 cтapи дeпa, кoитo нe 
oтгoвapят нa изиcквaниятa. Te ca в cтapaтa cтoлицa, Гopнa Оpяхoвицa, Елeнa, Стpaжицa и Tвъpдицa. 
Имeннo зapaди тoвa ЕК зaмpaзи нaкaзaтeлнaтa пpoцeдypa пo oтнoшeниe нa oтпaдъцитe. 
В Бългapия вeчe имa изгpaдeни 57 peгиoнaлни cиcтeми зa yпpaвлeниe нa oтпaдъцитe. Нa днeвeн peд 
ca cиcтeмитe в Рaзлoг, Сaмoкoв и Бялa, къдeтo пъpвият пpoeкт бeшe нeycпeшeн, ceгa ce пoдгoтвя 
втopи. Оcтaвaт Блaгoeвгpaд, кoйтo вeчe e пpeдcтaвил пpoeктa cи, Дyпницa, къдeтo ce oбжaлвa втopa 
гoдинa oцeнкaтa пo въздeйcтвиe нa oкoлнaтa cpeдa, и Пpoвaдия, къдeтo oщe нямa peшeниe зa нoвo 
дeпo. Общинитe тpябвa дa пoбъpзaт, тъй кaтo тaкca cмeт нapacтвa зa хopaтa зapaди липcaтa нa 
мoдepни cъopъжeния зa yпpaвлeниe нa oтпaдъцитe. 
 
 

Източник: borbabg.com 
 

Заглавие: 31-годишният Мариян Папудов от Лесичери с 13 присъди и 35 регистрации 
 

Линк: http://www.borbabg.com/2016/08/03/31-
%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-
%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD-
%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-
%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8/  
 

 
 

Текст: 31–годишен опитен крадец, подпалвач и с присъда за закана с убийство остава зад решетките, 
реши съдът във В. Търново. Мариян Папудов от Лесичери има 13 влезли в сила присъди и 35 
регистрации до момента. Въпреки адресната си регистрация той няма постоянен покрив и е скитник. 
Сега остава зад решетките заради кражба на кабели за 732 лв. от мазе на ул. „Черни връх“, които 
после обгори, за да ги продаде, и подпали екопътеката към Картала.  
 
 

Източник: 24chasa.bg 
 

Заглавие: Няма оферти на търга за завод на Иво Прокопиев  

 

Линк: https://www.24chasa.bg/novini/article/5689706  

http://www.borbabg.com/2016/08/03/31-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8/
http://www.borbabg.com/2016/08/03/31-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8/
http://www.borbabg.com/2016/08/03/31-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8/
http://www.borbabg.com/2016/08/03/31-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8/
http://www.borbabg.com/2016/08/03/31-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8/
https://www.24chasa.bg/novini/article/5689706
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Текст: Първият търг за завода за фотоволтаични панели “Солапро”, който е собственост на 
бизнесмена и издател на “Капитал” и “Капитал дейли” Иво Прокопиев, е неуспешен, установи 
проверка на “24 часа” в НАП. Данъчните го продават заради непогасени задължения на собственика. 
Поисканата цена бе 1 456 977 лева.“Соларпро” имаше планове да изгради серия от соларни паркове 
с обща мощност над 100 мегавата до края на 2012 г. По-късно обаче стана ясно, че предприятието 
вече няма да прави панели в България, а се пренасочва към изработката на друг вид в Китай. 20 
имота на длъжници продава пък на търг столичната НАП. Сред тях има две еднофамилни жилищни 
сгради в София за общо 2 млн. лв. Единият имот е двуетажна къща с двор в район “Витоша”, чиято 
стартова цена е 1 065 290. Малко под милион - 905 610 лв., ще се търсят на търга за двуетажна 
еднофамилна сграда в кв. “Манастирски ливади”. В края на август ще се проведат и 10 търга за 
спортни и детски обувки, облекла и аксесоари - общо за 82 000 лв. Данъчните търсят купувач и за 115 
велоергометъра, оценени на 17 250 лв. Търговете са тайни, за участие в тях се изисква депозит в 
размер на 20% от обявената цена. Ако оферираната сума е над 30 000 лв., се изисква и декларация за 
произхода на парите, припомнят от столичната НАП.  
 


