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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева даде старт на проект за разделно събиране на опасни отпадъци в 22 

общини 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=51464 

 
 

Текст: 22 общини ще събират опасните си отпадъци от бита разделно по проект на Българо-
швейцарската програма за сътрудничество на стойност 8, 8 млн. швейцарски франка. Министърът 
на околната среда и водите Ивелина Василева и посланикът на Конфедерация Швейцария Денис 
Кнобел дадоха официален старт на дейностите. 
„Това е един от най-важните проекти в областта на отпадъците“, каза  министър Василева. И 
обясни, че на територията на Созопол, Левски, Разград, Шумен и Съединение ще бъдат изградени 
центрове за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата. Със специално 
оборудвани моторни превозни средства ще се обслужват и 17 съседни общини. Така пилотната 
схема ще обхване над 360 хил. жители. 
Хората ще могат да предават стари бои, лакове, живакосъдържащи препарати, лекарства и други. В 
момента по-голямата част от тези продукти се изхвърлят в контейнерите. С реализацията на проекта 
събирането, съхраняването и третирането на опасните отпадъци ще става екологосъобразно. 
Центровете в Шумен и Разград ще бъдат големи, a в останалите три населени места – Созопол, 
Левски и Съединение, ще са по-малки. Те ще са оборудвани с контейнери, варели, бидони, кутии и 
други съдове за съхранение, както и с мотокари, везни, колички, инструменти и защитни облекла за 
работещите. Ролята на мобилни пунктове ще изпълняват специално оборудвани микробуси с общо 
тегло до 3,5 тона, в които всеки опасен отпадък ще се събира разделно. 
„Изминахме с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 
(ПУДООС) дълъг път и днес вече говорим за реализация на този проект“, каза посланикът на 
Конфедерация Швейцария Денис Кнобел. Той изрази надежда, че общините ще доразработят и 
доразвият добрите практики. 
По Българо-швейцарската програма за сътрудничество се реализира още един амбициозен проект 
– за екологосъобразно обезвреждане на пестициди с изтекъл срок на годност на стойност 23 млн. 
швейцарски франка. 
Изпълнителният директор на ПУДООС Ренета Колева подчерта, че за успеха на начинанието се 
разчита на активността на гражданите. Днес тя подписа договори с кметовете на Созопол, Левски, 
Шумен и Съединение за учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на Предприятието за 
управление на дейностите по опазване на околната среда. Върху терените, които се предоставят на 
предприятието за срок до 31 май 2019 г., ще бъдат изградени центрове за временно съхранение на 
опасни отпадъци от домакинствата. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Обявиха победителите в Националния ученически конкурс „Национален парк „Рила“ – 

познат и непознат“ 
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Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=51427 
 

 
 

Текст: На официална церемония в Благоевград ДНП „Рила” и партньорите от РУО – Благоевград, 
ЦПЛР и общината връчиха дипломи и предметни награди на победителите в Третия Национален 
ученически конкурс „Национален парк „Рила”– познат и непознат. Наградите са за ученически 
рисунки в две категории – І-ІV клас и V-VІІІ клас, за разказ (V-VІІІ клас), за есе (ІХ-ХІІ клас) и за 
фотография (І-ХІІ клас). 
В първа възрастова група (І –ІV клас) за детска рисунка, директорът на Национален парк „Рила“, 
Красимир Андонов връчи първа награда на Александра Петрова, ІV кл. от ЦЛТРД „Ателие по 
керамика”, Благоевград, с ръководител Даниела Механджиева. Второто място е за Пламен 
Венелинов, ІІІ кл., СИП по „Изобразително изкуство” при СУ „Цанко Церковски”, Полски Тръмбеш, 
област Велико Търново, ръководител Маринела Иванова, а на трето място е Наталия Христова, ІV 
кл., ЦПЛР-ОДК, Детски арт-клуб „Гея”, Ловеч, ръководител Кремена Попова. Поощрителни награди 
получиха Мартин Стоянов, ІІІ кл., ІІІ ОУ „Димитър Талев”, Благоевград, с класен ръководител Славка 
Чапкънова, Николай Станоев, ІV кл., Стефан Станоев и Иван Райнов, ІV кл. от ЦПЛР – клуб „Моят 
екосвят”, Благоевград, ръководител Даниела Мавревска. 
Във втора група наградите за рисунка са за Елена Йорданова, V кл., Ателие за изобразителни 
изкуства, Търговище, Стоян Стоянов, V кл., ЦПЛР – ОДК Детски арт-клуб „Гея”, Ловеч, и Младен 
Младенов, VІІ кл., също от ЦПЛР-ОДК Детски арт-клуб „Гея”, Ловеч. С поощрителни награди са 
Александър Ганчев, VІІ кл., ПМГ „Акад. Сергей П. Корольов”, Благоевград, Велислава Дилова, VІ кл. 
и Александра Господинова, VІІІ кл. от Ателието за изобразителни изкуства в Търговище. 
В литературния конкурс наградите връчи Христина Шопова, заместник кмет по култура и 
хуманитарни дейности в община Благоевград, а първо място за есе получи Елена Таракова, ХІ кл., 
ПГИТ „Проф.Асен Златаров” в Петрич. Втора награда завоюва Найдийн Каменова – ХІІ кл., ППМГ 
„Акад. Ив. Ценов” – Враца, а третото място е за Мия Момъкова -Х кл., СУ „Георги Измирлиев” в 
Горна Оряховица. Поощрения получиха Сияна Денчева – ХІ кл., СУ „Сава Доброплодни”- Шумен, 
Мария Ботушанова – ХІ кл., ЕГ „Акад. Людмил Стоянов” Благоевград, Станислава Стефанова – Х кл., 
ПГ „П. Яворов” – Петрич и Любомира Димитрова – ІХ кл., СУ „Н. Катранов” в Свищов. За разказ 
наградените са: първо място – Радко Василев – VІ кл., ОУ „Хр. Смирненски” – Карнобат, второто 
място е Весела Малчева- VІ кл., СУ „Васил Левски” – с. Коларово, община Петрич и трето място – 
Кирил Димов – ХІ г., ОДК – Казанлък. Тук журито е определило 4 поощрения за Радостина Ангелова 
– VІ клас, ОУ „Иван Хаджийски” – Троян, Мария Каракоктова – VІІ кл., ІІІ ОУ „Димитър Талев”, 
Благоевград, и Мария Комитова – 10 г. и Йоан Иванов – 12 г., от ОДК – Казанлък. 
За фотография наградите връчи Ивайло Златанов, началник на РУО-Благоевград, а първо място 
наградата получи Цветелина Цветкова, Х кл. 134 СОУ „Димчо Дебелянов” в София, второто място е 
за Деница Узунова, ІХ кл., ППМГ „Акад. Иван Ценов” във Враца, а трето място Виктория Грозева, ХІІ 
кл., ЦПРЛ- ОДК – Кърджали. Поощрителни награди получиха Габриела Пенкова, ХІ кл., 91 Немска 
езикова гимназия в София и Виктория Узунова, ХІ кл. от СУ „Отец Паисий” в Самоков. 
В Третия национален ученически конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“ участваха 
221 ученици от І до ХІІ клас от цялата страна. Компетентно жури определи най-добрите творби от 
постъпилите общо 133 рисунки, 40 разкази и есета и 59 фотографии. 
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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Започват проверки на инсталациите за биомаса в страната 
 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=51468 

 

 
 

Текст: 592 проверки са извършили от началото на годината експертите по управление на 
отпадъците в РИОСВ – Велико Търново. От тях, 375 проверки са планови проверки на обекти за 
контрол по изпълнение на изискванията на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, на 
дружества, притежаващи разрешителен документ за дейности по третиране на отпадъци, на 
лечебни заведения, на общински администрации и общински депа за твърди битови отпадъци. 
Извънредните проверки са 217 за изпълнение на дадени предписания, по сигнали и жалби, по 
постъпили заявления за издаване на разрешения за дейности с отпадъци, по писма на други 
институции, по заповед на министъра на околната среда и водите. 
В резултат на контролната дейност са съставени 25 акта за установени административни 
нарушения, като наложените глоби и санкции са в размер на 42 000 лв. Най-често срещаните 
нарушения са неводене на отчетност по отпадъците, изхвърляне на отпадъци на неразрешени за 
това места, нерегламентирано третиране на отпадъци. 
След проверки на РИОСВ и издадени предписания до отговорните лица и институции са почистени 
повече от 20 нерегламентирани замърсявания с растителни, битови и строителни отпадъци в 
региона. В резултат на издадените предписания, дружествата привеждат своята дейност в 
съответствие със законодателството по управление на отпадъците. 
 
 

Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Глоби за 42 хил.лв. наложи РИОСВ – В.Търново 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1625706 
 

 
 

Текст: Глоби за лошо управление на отпадъците за 42 хил .лв. наложиха екоинспекторите от 
Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите във Велико Търново. 592 
проверки са извършили специалистите от началото на годината до момента. 375 от тях са планови 
проверки на обекти за контрол по изпълнение на изискванията на Наредбата за опаковките и 
отпадъците от опаковки, на дружества, които притежават разрешителен документ за дейности по 
третиране на отпадъци, на лечебни заведения, на общински администрации и общински депа за 
твърди битови отпадъци. 217 са извънредните проверки  за изпълнение на дадени предписания, по 
сигнали и жалби, по постъпили заявления за издаване на разрешения за дейности с отпадъци, по 
писма на други институции, по заповед на министъра на околната среда и водите, съобщиха от 
пресцентъра на институцията. 
 

https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1625706
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Съставени са 25 акта  за установени административни нарушения. Най-често срещаните нарушения 
са неводене на отчетност по отпадъците, изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места, 
нерегламентирано третиране на отпадъци. 
Повече от 20 нерегламентирани замърсявания с растителни, битови и строителни отпадъци са 
почистени след проверките на екоинспекторите.  На отговорните лица и институции са издадени 
предписания. В резултат на това, дружествата привеждат своята дейност в съответствие със 
законодателството по управление на отпадъците. 
 
 

Източник: konkurent.bg 

Заглавие: РИОСВ – Монтана консултира по зелените проекти 

Линк: http://konkurent.bg/article/86632/riosv-montana-konsultira-po-zelenite-proekti 

 
 

Текст: Монтанската екоинспекция е сред шестте в страната, които ще предоставят информация и 
консултации на желаещите да кандидатстват с проекти по програма LIFE на Европейският съюз. 
Останалите са в Благоевград, Бургас, Плевен, Пловдив и Русе. 
С цел кандидатстващите по програма LIFE да имат по-лесен достъп, министърът на околната среда и 
водите Ивелина Василева издаде заповед за създаването на шест регионални звена за контакт. 
Служителите, които пряко ще бъдат ангажирани със задачата, вече се обучават. Те ще бъдат 
компетентни да дават подробна информация на кандидатстващите, както и да им оказват 
техническа помощ. Екоинспекцията ще организира много информационни срещи с различни 
заинтересовани страни. 
По LIFE се финансират предложения, свързани с опазването на околната среда и с ограничаването 
на изменението на климата. “Зелената” програма има структури във всяка страна на ЕС, като за 
целта са създадени така наречените Национални звена за контакт. За България това е дирекция 
“Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“ на МСОВ. 
С последната покана през тази година България кандидатства с 25 проекта на стойност над 48 млн. 
евро, от които 27 млн. евро е финансирането от страна на ЕС. Очаква през май 2017 г. да бъде 
обявена нова процедура за набиране на предложения. 
Проектът “Завръщането на лешоядите” на неправителствената организация “Зелени Балкани” е 
финансиран от програмата. 
 

 
Източник: cross.bg 
 

Заглавие: Създават центрове за опасни битови отпадъци в пет общини у нас 
 

Линк: http://www.cross.bg/otpadutzi-obshtini-bitovi-1526970.html#.WD0utknr2mQ 
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Текст: В пет общини у нас ще бъдат създадени центрове за временно съхранение на опасни битови 
отпадъци. Други 17 общини ще бъдат партньори по проекта и така обслужваното население ще 
достигне 360 хил. жители. Това заяви министърът на околната среда и водите в оставка Ивелина 
Василева. За реализацията са необходими близо 8,8 млн. швейцарски франка, като 80% от 
средствата се поемат от Швейцария, останалите пари ще дойдат от националното съфинансиране. 
Със създаването на тези центрове, опасните битови отпадъци ще могат да бъдат събирани и 
обезвреждани, посочи екоминистърът в оставка Ивелина Василева. 
"Хората и домакинствата си имат такива отпадъци, като стари лекарства, лакове, бои. Когато те 
отиват директно на депото за битови отпадъци, би могло да се получи замърсяване на останалите 
отпадъци и това да възпрепятства последващата им обработка и рециклиране. Идеята на този 
проект е да се изградят пет площадки за временно съхранение в пет общини, които от своя страна 
ще обслужват още 17 общини. Те ще поемат ангажимента чрез мобилните станции, които отново 
ще бъдат финансирани със средства от проекта, да събират на определени места в населените 
места такъв тип отпадъци", каза Василева. 
 
 

Източник: economic.bg 
 

Заглавие: Цветните метали поскъпнаха до рекордно ниво 
Ноември ще е най-добрият месец за медта от десетилетие насам 
 

Линк: http://www.economic.bg/bg/news/7/tsvetnite-metali-poskapnaha-do-rekordno-nivo.html 
 

 
 

Текст: Цената на цинка скочи до 9-годишен връх по време на търговията в Лондон в понеделник, 
докато стойността на оловото се повиши до максимум от 5 години насам. Увеличението на цените 
на суровините се дължи на очакваното увеличаване на търсенето на метали, съобщава MetalMiner. 
Като цяло цените на цветните метали нараснаха с почти 30% от началото на 2016 г. след три години 
отрицателна динамика, а стойността на цинка се покачи с повече от 80%. Ралито на цените се 
поддържа от новините за стабилизация на китайската икономика, обещанията на новоизбрания 
президент на САЩ Доналд Тръмп за инвестиции в инфраструктура, а също и закриването на редица 
добивни предприятия.  
Котировките на цинка за доставка след три месеца на Лондонската борса за метали (LME) в 
понеделник скочиха с 5.4% до 2970 долара за тон, след което увеличението се забави до 4.8%. 
Ръстът в стойността на оловото достигна до 7.2% и после се забави до 3.4%. 
Медта на борсата поскъпна с 2.1%, издигайки цената си до 6000 долара за тон. Както се очакваше 
ноември ще стане най-добрият месец за този метал от повече от десетилетие насам. 
 
 
 
 

http://www.economic.bg/bg/news/7/tsvetnite-metali-poskapnaha-do-rekordno-nivo.html
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Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Само Богомил Белчев гласува против продажбата на 20 тона мед от тролейбусната 
мрежа 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1625629  
 

 
 

Текст: Общинският съвет даде съгласие да се продадат чрез търг с явно наддаване 20 тона мед от 
контактната мрежа на тролейбусният транспорт, собственост на Общински пътнически транспорт - 
Габрово, на последното си заседание. Тази новина разпространява днес вестник вестник „100 
вести". 
Управителят на дружеството Екатерина Караколева представи данни за стойността на метала, 
направената оценка от лицензиран оценител, както и последните борсови цени на пазара. В 
изпълнение на предишно решение на ОбС средствата от продадения метал ще се използват за по- 
криването на дълговете на транспортното дружество. Караколева представи и състава на 
Комисията, която ще провежда търга. 
Предложението беше прието само с един отрицателен вот - на Богомил Белчев, общински съветник 
от БСП и кмет на Габрово в периода 1999 г. - 2007 г. Вероятно това предложение ще бъде една от 
темите на разширената дискусия за състоянието на Общински пътнически транспорт, която Община 
Габрово възнамерява да организира през месец декември. 
Олимпийският шампион от Москва`80 Асен Златев, олимпийският шампион от Сеул`88 Севдалин 
Маринов и вицешампионът от същите игри Стефан Топуров бяха сред гостите, които уважиха XIII-то 
издание на традиционния турнир по вдигане на тежести в памет на габровската спортна легенда 
Михаил Петров. 
Информация от това събитие публикува в челната си статия вестник „100 вести". 
Състезанието, организирано от едноименния местен клуб и Община Габрово, се проведе в зала 
„Орловец“, с участието на 34 млади таланти на българската тежка атлетика от шест клуба, 
разделени в три възрастови групи. Надпреварата беше открита официално от кмета Таня Христова, 
която пожела на участниците успех, силен спортен дух и мъжество. 
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