
 
 
 
 
 
 

 

WWW.BAR-BG.ORG 

 

 

 

 

МЕДИА МОНИТОРИНГ 

                                                                      18 октомври 2016 г.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 2  

  

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: ЕК предлага между 2021 и 2030 г. България да не е длъжна да намалява годишните 
емисии на парникови газове 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4856 
 

 
 

Текст: Европейската комисия е предложила най-ниската цел за страната ни – 0%, за нивата на 
годишните емисии на парникови газове за секторите извън Европейската схема за търговия с емисии 
в периода 2021-2030 г. Това беше обсъдено на заседание на Съвета на министрите по околна среда 
на ЕС в Люксембург, в което взе участие министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. 
До 2020 г. законодателството в ЕС се урежда от сега действащия пакет „Климат-енергетика“. 
Съветът обсъди законодателните предложения на ЕК относно приноса на сектора земеползване, 
промени в земеползването и горското стопанство и секторите извън Европейската схема за търговия 
с емисии към общите усилия на ЕС за намаляване на емисиите с най-малко 40% до 2030 г. 
Проекторегламентите включват задължителни цели за държавите членки, свързани с нивата на 
годишните емисии на парникови газове в периода 2021-2030 г. за сектори като транспорт, сграден 
фонд, селско стопанство, отпадъци, земеползване и горско стопанство, които са с принос за 
действията на ЕС в областта на климата. Съгласно приетите заключения на Европейския съвет от 2014 
г., държавите членки на ЕС не могат да имат положителни стойности. Това означава, че с 
предложената цел от 0% страната ни има възможно най-ниската стойност. 
Министър Василева приветства усилията на ЕК за търсене на нови подходи за намаляване на 
емисиите на парникови газове, като определи предложената за страната цел като добра отправна 
точка за бъдещите преговори. Акцент в изказването й бе поставен и на водещата роля на горите за 
поглъщане и задържане на въглеродните емисии, като бе подчертана необходимостта да се засили 
участието на управлението на горите в предложените мерки. 
В светлината на предстоящата 13-а среща на страните по Конвенцията за биологично разнообразие и 
свързаните с нея протоколи, която ще се проведе от 4 до 17 декември в Канкун, Мексико, Съветът по 
околна среда обсъди и прие Заключения, полагащи основите на преговорната позиция на Съюза в 
рамките на срещата. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: РИОСВ: Месечни отчети за м. Септември 
 

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

 
 

Текст: За месец септември 2016 г. от експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и 
водите (РИОСВ) са извършени 1 919 бр. проверки на 1 711 бр. обекта. За отстраняване на 
констатирани нарушения са дадени 955 бр. предписания. Съставени са 58 бр. актове, от които 9 бр. са 
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за констатирано неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 90 бр. наказателни 
постановления (НП) на обща стойност 814 300 лв., постъпилите суми (ПУДООС) от наложени 
имуществени санкции и глоби са 87 291 лв. За периода са предприети действия по 467 бр. 
регистрирани сигнали/жалби. Експертите на РИОСВ са участвали в 52 ДПК. 
За констатирано увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или 
неспазване на емисионните норми и ограничения са наложени 17 бр. санкции по чл. 69 от ЗООС. 
Постъпилите суми по наложени текущи и еднократни санкции са 108 722 лв. 
Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност 
Основните акценти в контролната дейност на РИОСВ през септември са: 
Контрол на действащи ВЕЦ-ове; 
Контрол по компонент „въздух“ -  проверки на бензиностанции за привеждането им към 
изискванията на Наредба № 16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения 
при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини; 
Контрол за спазване на режимите в защитените зони;  
Контрол по спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО); 
Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената 
контролна дейност 
През месец септември продължиха проверките, съвместно с басейновите дирекции, на водно-
електрически централи (ВЕЦ), за спазване изискванията на екологичното законодателство. Във 
връзка с получени сигнали за замърсяване на река Ботуня, вследствие изпускане на дънна утайка от 
водохващането на МВЕЦ „Луна“, е извършена проверка от експерти на РИОСВ Враца и БДДР-Плевен. 
Установено е, че замърсяването на реката е в резултат от отваряне на дънния савак на централата, в 
резултат на което огромно количество тиня, натрупана във водното огледало над ВЕЦ-а се е изляла в 
реката и е причинила задушаване на рибата. За констатираното нарушение от РИОСВ Враца е 
стартирала административно наказателна процедура спрямо „Ботуня Енерджи“ АД, гр. Мездра. АУАН 
е съставен на „Руно-Казанлък“ ЕАД (оператор на ВЕЦ „Фалковец“)  за това, че дружеството не е 
информирало, на най-ранен етап, за своето инвестиционно предложение компетентния орган - 
РИОСВ Монтана.  
Акцент в контролната дейност по компонент „води“ през месеца бяха и проверките за спазване на 
индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), определени в разрешителните за заустване на 
отпадъчни води. За констатирано превишение на ИЕО от РИОСВ Смолян е наложена имуществена 
санкции, в размер на 2 000 лв., на „Персенски“ ООД, с. Жълтуша, община Ардино. За същото 
нарушение от екоинспекциите във Варна, Плевен, Стара Загора и Смолян, с по 1 000 лв., са 
санкционирани: „Манекс сън“ АД, „ВиК Добрич“ АД, „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа, „Аглика“ АД, 
гр. Твърдица и „Рудметал“ АД, гр. Рудозем.  
От РИОСВ Бургас, Велико Търново, Враца, Плевен, Пловдив, Стара Загора и Смолян са наложени 
санкции по реда на чл. 69 от ЗООС на: община Царево - за канализационна система на с. Лозенец - 
1 267 лв.; „ВиК Бургас“ ЕАД - за канализационна система гр. Китен-гр. Приморско - 10 060 лв.; „Би Си 
Си Хандел“ ООД, за обект предприятие за преработка на сурово мляко в гр. Елена - 4 693.09 лв.; 
„АПЕ-2001“, мелница в с. Галиче, община Бяла Слатина – 89.58 лв.; „Ракита-Р“ ЕООД – 3 973 лв.; 
„Белла България“ АД – 1 133.19 лв.; „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора - 1 770 лв. и ”Лъки Инвест-
Джурково” ЕООД, за обект рудник „Джурково“ - 11 856 лв. (еднократна санкция). 
За неподдържане в експлоатационна и техническа изправност на ЛПСОВ от РИОСВ Пазарджик е 
съставен АУАН на „ПМБ Индъстрис“ ООД, а от РИОСВ Смолян са наложени имуществени санкции, 
всяка по 500 лв., на „Ке-Ри“ ЕООД, с. Борино и „Рожен Милк“ ООД, с. Гълъбово, община Баните.  
За заустване на отпадъчни води, без издадено разрешително по реда на Закона за водите, от РИОСВ 
Русе е съставен АУАН на „Булмилк 2010“ ЕООД, с. Самуил, а от РИОСВ Пловдив са санкционирани 
„Тополово Агрокомерс“ ООД, с. Тополово – 5 000 лв. и „Биона газ“ ООД, с. Цалапица – 2 000 лв. За 
непроведен собствен мониторинг на отпадъчни води от РИОСВ Плевен е наложена имуществена 
санкция, в размер на 500 лв., на „Асет Мениджмънт България“ ЕООД, а за неуведомяване за 
изпускане на отпадъчни води. За неизпълнение на условия, определени в Разрешителното за 
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канализационната система на с. Манолич, РИОСВ Бургас е санкционирала с 2 000 лв. община 
Сунгурларе. 
Акцент през отчетния период (по компонент „въздух“) са проверките на бензиностанции за 
изпълнение на изискванията Наредба № 16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични 
съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини, относно Фаза II - 
система за улавяне на бензиновите пари при зареждане на МПС и връщането им в резервоарите на 
бензиностанцията. При извършените проверки не са установени нарушения и са заверени 
дневниците за състоянието на системата, съответстваща на Етап II на улавянето на бензиновите пари.  
Извършени са проверки и по спазване на  изискванията на Наредбата за ограничаване на емисии на 
летливи органични съединения при употреба на органични разтворители в определени бои, лакове и 
авторепаратурни продукти. За констатирано непредоставяне на информация в РИОСВ за пуснати на 
пазара за пръв път продукти, включени в Приложение № 1 към Наредбата, от РИОСВ София са 
наложени имуществени санкции, всяка по 1 000 лв., на „Карсистем БГ” ООД и „Строймикс” ООД. Със 
същата сума РИОСВ Плевен е санкционирала „Данимекс“ ООД - предприятие за производство на 
маси и столове от масивна дървесина в гр. Троян, за неподадено заявление за вписване в публичния 
регистър на инсталациите, работещи с разтворители. Дружество „Данимекс“ ООД е допуснало и 
неорганизирано изпускане в атмосферния въздух на емисии от работата на лакови кабини за 
нанасяне на покрития върху мебелни детайли, за което от РИОСВ Плевен е наложена имуществена 
санкция на стойност 500 лв. 
За неизвършени СПИ (за две последователни календарни години) на концентрацията на вредни 
вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от котли на твърдо гориво от РИОСВ 
Благоевград е издадено наказателно постановление, в размер на 2 000 лв., на „АБ Кафтанови“ ООД, 
гр. Сандански. При извършени контролни измервания е установено превишение на нормите за 
допустими емисии на концентрациите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 
неподвижен източник, от РИОСВ Пловдив е  наложена текуща месечна санкция в размер на 598.75 
лв. За неуведомяване на компетентния орган за промени в технологичния процес на 
пречиствателното съоръжение, което може да доведе до изменение на условията и изискванията за 
осигуряване качеството на атмосферния въздух от РИОСВ Смолян е наложена имуществена санкция, 
на стойност 500 лв., на „Родопа Трейс” ЕАД, гр. Смолян. 
От РИОСВ София са наложени имуществени санкции на: „Архидея България” ЕООД – 15 000 лв., за 
непредставяне на план за управление на разтворители и на „Ем Пи Ен” ООД – 2 000 лв. за 
неизпълнено предписание по компонент „въздух“. 
Акцент през месец септември са проверките на регионалните депа за неопасни отпадъци. За 
установено депониране на депо за неопасни отпадъци на нетретирани смесени битови отпадъци, от 
РИОСВ Варна е наложена санкция, в размер на 10 000 лв., на община Провадия. От РИОСВ Шумен, 
със същата сума, е санкциониран „Титан БКС” ООД, гр. Шумен, за това, че като оператор на 
регионално депо за неопасни отпадъци е допуснал запалване на отпадъците в депото. От РИОСВ 
Хасково е издадено НП, с което на община Хасково е наложена санкция, в размер на 5 000 лв., за 
това, че дейностите по закриване на депото за неопасни отпадъци не са започнати в установения в 
ЗУО срок. 
За извършване на дейности с отпадъци, без издаден документ по реда на ЗУО, са наложени 
имуществени санкции на: „Хермес карс груп” ЕООД – 7 000 лв. и физическо лице – 2 000 лв. (РИОСВ 
Перник) и „Дав – Транс” ООД, гр. Русе – 7 000 лв. (РИОСВ Русе).  
През отчетния период продължи контрола на РИОСВ относно воденето на отчетност за генерираните 
отпадъци. Във връзка с констатирани нарушения (неправилна отчетност  и некоректно и невярно 
водене на отчетност) са наложени имуществени санкции, всяка по 2 000 лв., на: „Бодро 2010” ЕООД, 
гр. Асеновград и „Сънкарс” ЕООД, гр. Карлово   (РИОСВ Пловдив); „Яйца и птици“ АД, площадка гр. 
Козлодуй (РИОСВ Враца); „Ивонс метал” ЕООД, гр. Димитровград (РИОСВ Хасково) и на 
“Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград (РИОСВ Шумен).   
За нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на неразрешени места, от РИОСВ Шумен са издадени 
НП на "Трансмат Андреев” ЕООД, гр.Шумен (4 000 лв.) и на физическо лице (3 000 лв.).  
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За неизпълнение на предписания, дадени по реда на ЗУО са наложени имуществени санкции на „Еви 
и Бети” ЕООД, гр. Благоевград - 5 000 лв. (РИОСВ Благоевград) и „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. 
Разград - 2 000 лв. (РИОСВ Шумен).  
Основен акцент в дейността на РИОСВ през отчетния период са извършените проверки по опазване 
на защитените зони. Във връзка с установено разораване и обработване на земя-пасище в защитени 
зони по Натура 2000 от РИОСВ Стара Загора са издадени 15 бр. наказателни постановления за 
нарушения в ЗЗ „Западна Странджа” и ЗЗ „Сакар“, на: ЕТ „Сияна-Янка Жекова“, гр. Средец – 200 лв., 
физическо лице – 100 лв., „М-Солар – 2“ ЕООД, с. Българска поляна – 200 лв., „Валсиня“ ЕООД, с. 
Българска поляна – 5 бр. санкции, всяка по 200 лв., „Деми – Ай“ ЕООД, гр. Пловдив – 7 бр. санкции по 
200 лв. всяка. От РИОСВ Хасково за същото нарушение са глобени, с по 100 лв., три физически лица и 
е наложена имуществена санкция от 200 лв. на  „Аграплам“ ЕООД, с. Стамболово. От РИОСВ Хасково 
са наложени имуществени санкции на ЕТ ,,Анчос-Ангел Христов“, гр.Крумовград – 2000 лв. за 
неизвършено  запълване, възстановяване и рекултивация с местна растителност на мястото на 
опитния добив след вземане на технологичната проба и на ОП „ОГС Бряст лес“, Минерални бани – 
1000 лв. за извеждане на сечи в Натура 2000 без съгласуване по ЗБР и е глобено със 100 лв. 
физическо лице за засаждане на слънчоглед, в нарушение на забраните по ЗБР. От РИОСВ Варна и 
Шумен, с по 200 лв., са глобени четири физически лица за нарушение на Закона за лечебните 
растения. За констатирани нарушения, свързани с препарирани екземпляри от защитени видове, 
включени в Приложение № 3 от ЗБР от РИОСВ Плевен е наложена имуществена санкция, в размер на 
500 лв., на ЕТ ”Пенка Иванова-ЦИВ-Станимир Петров”, а от РИОСВ София, със 100 лв., е глобено 
физическо лице.  
Извършени са 6 бр. проверки по сигнали за нападение на мечка над селскостопанско имущество и 
домашни животни в землището на гр. Смолян, с. Широка лъка, с. Славейно, землищната граница 
между селата Кремене и Турян, община Смолян и с. Стояново, община Ардино. При проверките е 
установено, че пет от щетите са нанесени от кафява мечка.   
През месец септември продължи засилената контролна дейност на операторите с издадени 
комплексни разрешителни (КР). За констатирано неизпълнение на условия от комплексните 
разрешителни от екоинспекциите във Варна, Перник, Русе и София са наложени 8 бр. имуществени 
санкции, на обща стойност 671 382 лв., на: „Агрополихим” АД, гр. Девня – 100 000 лв., „Топлофикация 
Перник“ АД – 20 000 лв., „Биовет“ АД, клон Разград – 11 382 лв., „Монтюпе” ЕООД, гр. Русе – 500 000 
лв., „Топлофикация Русе” ЕАД, гр. Русе – 10 000 лв., „Г.М.” ЕООД, гр. София – 30 000 лв.  
За неуведомяване на компетентния орган, на най-ранен етап, за инвестиционно намерение, са 
наложени  имуществени санкции на: “Никтеа” ООД, гр. Попово и “Заря - Зараево” ЕООД, гр. Попово - 
по 10 000 лв. всяка и “Млечна промишленост Маноя” ЕООД, гр.Велико Търново - 5 000 лв. (РИОСВ 
Шумен) и „Руно-Казанлък“ ЕАД, оператор на ВЕЦ „Фалковец“  - 5 000 лв. (РИОСВ Монтана). 
За неизпълнение на предписания, дадени по реда на ЗООС са санкционирани, с по 2 000 лв., „Фобос“ 
ЕООД, гр. Монтана (РИОСВ Монтана) и кмета на с. Чорбаджийско, община Кирково (РИОСВ Хасково). 
За недопускане на служители на контролния орган на територията на проверяван обект от РИОСВ 
Пловдив е наложена имуществена санкция на „Мона БГ” ЕООД, с. Куртово Конаре, в размер на 2 000 
лв. 
През месец септември са извършени и планираните проверки по спазване на изискванията на Закона 
за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС). При извършени 
проверки на „Вратица-Враца“ АД, гр. Враца и „Нова Варова Компания“ ЕООД, гр. Мездра, от РИОСВ 
Враца, са дадени предписания за представяне  инспекцията на информационни листове за 
безопасност на химичните вещества. За неправилно съхранение на опасни химични вещества от 
РИОСВ Пловдив е съставен АУАН на „Ваки Хим“ ООД, гр. Пловдив, а от РИОСВ Хасково  е наложена 
имуществена санкция, от 1000 лв., на "Випера химикал" ЕООД, гр. Димитровград за неизпълнение на 
предписание, дадено по реда на ЗЗВВХВС. 
През месец септември са издадени Заповеди за прилагане на принудителни административни мерки 
(ПАМ) за спиране на производствената дейност на: Петролна база за приемане, съхранение и 
експедиция на моторни горива и масла, с оператор „Сервез Канект“ ООД, с. Момина клисура, 
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община Белово (РИОСВ Благоевград); депо за неопасни отпадъци на община Стражица и депо за 
неопасни отпадъци на община Горна Оряховица (РИОСВ Велико Търново); „Петролна база Сомовит“, 
с. Сомовит и „Петролна база Левски“, гр. Левски, с оператор „Литекс“ АД, гр. София (РИОСВ Плевен) и 
млекопреработвателно предприятие, собственост на „Интер ЕС 2000“ ЕООД, с. Ситово (РИОСВ Русе); 
ограничаване на дейността в хале № 3 на площадката на „Монтюпе” ЕООД, гр. Русе;  спиране на 
експлоатацията на част от резервоарите за съхранение на опасни химични вещества, разположени на 
площадката „Полисан” АД, гр. Русе; спиране на почвообработката на имот, с цел опазване на 
природно местообитание в границите на ЗЗ BG0002051 „Калиакра“. 
Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и 
обществеността от осъществената контролна дейност. 
В резултат на предприетите от РИОСВ действия е преустановено замърсяването на водни обекти, 
както следва: след прекратено пренасочване на рудничните отпадъчни води от рудник „Върба“ към 
ХХ „Рудозем – 2“, е преустановено заустването на отпадъчни води в р. Голяма; преустановено е 
замърсяването на воден обект  Кору дере с отпадъчни води от свинеферма в с. Кърнаре; прекратено 
е заустването на непречистени битови и производствени отпадни води в р. Марица от дейността на 
„Климатех“ АД, гр. Димитровград. 
Почистени са 5 броя нерегламентирани замърсявания с отпадъци в област Враца и е  закрито 
нерегламентирано сметище в землището на с. Малко градище, община Любимец. 
През месец септември се проведе кампанията Европейска седмица на мобилността „Град без коли!“. 
Регионалните инспекции се включиха в мероприятията на Европейската седмица на мобилността 
чрез провеждане на открити уроци, беседи, конкурси, изложби, акции, екопоходи. 
  
 

Източник: tvsatcom.bg 
 

Заглавие: По Оперативна програма „Околна среда“ ще има пари и за ремонт на общински язовири 
 

Линк: http://www.tvsatcom.bg/news/item/11956-%D0%BF%D0%BE-
%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-
%E2%80%9E%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%E2%80%9C-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-
%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-
%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8 
 

 
 

Текст: Общините ще могат да кандидатстват за средства по Оперативна програма „Околна среда 
2014-2020 г.“ за подобряване на техническото състояние на язовирите, които стопанисват. Това 
съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева на заседание на парламентарната 
комисия по околна среда и води. 
 „Обмисляме да отправим покана към общините до края на годината. Процедурата ще е в размер на 
20 млн. лв. и е в рамките на новата ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ 
. Бенефициенти ще могат да са общини, които са получили предписание от компетентния орган - 
ДАМТН, че хидротехническите им съоръжения се нуждаят от укрепване или ремонт.  Другото условие 
е  язовирите да не са дадени на концесия“, обясни министър Василева. 
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Тя информира депутатите и за хода на ранните ВиК проекти по Оперативна програма „Околна среда 
2014-2020 г.“ Предстои подписване на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ за водните цикли на Асеновград, Плевен, Пловдив и Добрич. Оценката на проектните 
предложения вече приключва. Предстои подписване и на последния от фазираните проекти – с 
община Враца, а договорите с Банско, Варна-„Златни пясъци“, Видин, Раднево, Тервел и Ямбол са  в 
изпълнение. МОСВ може да се похвали с първия успешно приключил инфраструктурен проект от 
новия програмен период  – пречиствателната станция на Шумен, която беше открита преди дни. 
В края на септември бяха подадени предложения и от общините Приморско, Айтос, Тутракан, Чирпан 
и Елхово. Те също ще изпълняват ранни проекти за ВиК инфраструктура с бюджет 116 млн. лв. 
 
 

Източник: bloombergtv.bg 
 

Заглавие: Обемът на петролния пазар е в пъти по-голям от всички пазари на метали взети заедно 
 

Линк: http://www.bloombergtv.bg/analizi/2016-10-17/obemat-na-petrolniya-pazar-e-v-pati-po-
golyam-ot-obemat-na-vsichki-pazari-na-metali-vzeti-zaedno 
 

 
 

Текст: От създаването на двигателя с вътрешно горене петролът е една от най-важните суровини на 
Земята. Без него модерният транспорт, такъв, какъвто го познаваме, не би бил възможен. А 
индустрии като авиационната, автомобилната, морската и военната щяха да изглеждат по съвсем 
различен начин, пише Visual Capitalist. 
В момента въпреки изместването на фокуса към възобновяемите енергийни източници, все още 
потребяваме по 94 млн. барела петрол дневно. В резултат енергийната индустрия продължава да 
има сериозно влияние върху нашия живот. Свързаните с нея лица имат влияние на местно ниво. А 
страни като Саудитска Арабия и Русия получават допълнителна геополитическа и икономическа власт 
заради това, че разполагат с ресурси. Петролът е сочен и като една от причините за войните в 
Близкия Изток и намесите в страни като Либия и Сирия. 
Бърз поглед върху обема на петролния пазар обаче показва защо той е от такова значение за 
страните и пазарите. Петролният пазар е по-голям по обем в сравнение с всички пазари на метали 
взети заедно. 
Петролното производство възлиза на 34 млн. барела годишно, а в парично изражение обемът на 
пазара достига $1,7 трилиона за същия период. За сравнение най-големите по обем пазари на 
метали са тези на златото ($170 млрд.), желязото ($115 млрд.) и медта ($91 млрд.). Общият обем на 
пазарите на метали достига $660 млрд. - почти 3 пъти по-малко в сравнение с обема на петролния 
пазар. 
 
 

Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Цените на новото депо за отпадъци в Плевен са сред най-ниските в страната 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1615291  
 

http://www.bloombergtv.bg/analizi/2016-10-17/obemat-na-petrolniya-pazar-e-v-pati-po-golyam-ot-obemat-na-vsichki-pazari-na-metali-vzeti-zaedno
http://www.bloombergtv.bg/analizi/2016-10-17/obemat-na-petrolniya-pazar-e-v-pati-po-golyam-ot-obemat-na-vsichki-pazari-na-metali-vzeti-zaedno
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Текст: „Всички, които ползват услугите на новото депо за битови отпадъци, включително Община 
Плевен, плащат по едни и същи цени. Няма причина фирмите да искат по-ниска от установената от 
оператора цена, с която той е участвал и спечелил поръчката", това коментира кметът Георг 
Спартански по повод отправени към него питания от фирми. 
Георг Спартански направи и сравнение с цените на други регионални депа в страната. Тук цената за 
сепариране на тон отпадъци е 18.90 лв., за депониране - 14.80 лв., за компостиране - 14.60 лв. за тон. 
На депото в Санадиново, например, се заплаща по 29 лв. за сепариране, над 24 лв. за депониране и 
21.80 лв. за компостиране. По-високи са цените и в Ловеч, Велико Търново, Перник, Костинброд и др.  
С апел се обърна за пореден път към фирми и граждани кметът. „Призовавам всички да не изхвърлят 
отпадъци - както битови, така и строителни, на нерегламентирани места. Така Община Плевен ще 
чисти с парите на всички боклуците на един, вместо да използва парите за строеж на нови детски 
площадки или за оформяне на градинки", апелира г-н Спартански. 
  
 

Източник: m.sliven.topnovni.bg 
 

Заглавие: Изграждат площадка за разделно събиране на строителни отпадъци край Сливен 
 

Линк: http://m.sliven.topnovini.bg/node/733484   
 

 
 

Текст: Площадка за разделно събиране и третиране на строителни отпадъци ще бъде изградена край 
Сливен, съобщи Николай Бакърджиев, началник отдел „Екология" в Общината. Издадено  е 
строителното разрешение за изграждане на площадката, приключени са и необходимите процедури. 
Фирмата-стопанин има всички разрешителни документи, съгласувани с РИОСВ Стара Загора и 
лицензи, не само за сепариране, но и за транспортиране на строителни отпадъци. 
„Това е една от добрите придобивки за Общината, тъй като по Закона за управление на отпадъците 
всяка община трябва да има такава площадка за строителни отпадъци. И по всяка вероятност ще се 
сключват Споразумения с частни инвеститори. Така общините ще бъдат облекчени финансово", каза 
още Николай Бакърджиев. 
Нерегламентирано сметище от земни маси и строителни отпадъци е установено в местността 
„Рамануша". До края на годината незаконното сметище ще бъде почистено, увери Бакърджиев. Той 
призова гражданите да подават сигнали за нарушения на тел. 044/ 611 263. Според Наредбата за 
управление на отпадъците максималната глоба за нарушителите е 2000 лв. 
 
 

Източник: perniknews.com 
 

Заглавие: Двама перничани са задържани за кражба 
 

Линк: http://perniknews.com/news/read/dvama-pernichani-sa-zad-rzhani-za-krazhba- 
 

http://m.sliven.topnovini.bg/node/733484


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 9  

  

 
 

Текст: На 14 октомври, във Второ РУ – Перник бил подаден сигнал от 54-годишен жител на с. 
Кладница, че е задържал две момчета на 22 години, опитали се да оберат недовършен строеж негова 
собственост. Това станало около 19, 30 ч., когато А.В. и П.К. проникнали в сграда, намираща се в 
местността „Селимица“. Младежите опитали да откраднат кабели, но били изненадани от 
собственика. Пристигналите на място полицаи задържали двамата за срок от 24 часа. А.В. е познат с 
шофиране на автомобил след употреба на алкохол, а П.К. с кражба и нанасяне на телесна 
повреда.Започнато е досъдебно производство и работата продължава. 


