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Източник: МОСВ 

 
Заглавие: ПУДООС инвестира 3,5 млн. лева в проекти на училища и общини в 

кампанията „За чиста околна среда“ 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/pudoos-investira-3-5-mln-leva-v-proekti-na-

uchilista-i-obstini-v-kampaniyata-za-chista-okolna-sreda/ 
 

 
 

Текст: МОСВ и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 

среда (ПУДООС) провеждат Националната кампания „За чиста околна среда“. В 

рамките на кампанията в момента протича и традиционният конкурс, който тази 

година е на тема „Обичам природата – и аз участвам”. Допустими бенефициенти са 

общини, кметства, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното 

развитие/Обединени детски комплекси. 

 

Кампанията се финансира с 3,5 млн. лева от ПУДООС. За реализиране на всеки 

класиран проект ще бъдат предоставени средства в размер до 10 000 лева (с ДДС ) 

за общини и кметства и до 5000 лева (с ДДС ) за учебни заведения. 

 

С общинските проекти се цели реновиране и създаване на нови паркови 

пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и 

възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и 

други. 

Общините и кметствата нямат право да кандидатстват за терени на училища и детски 

градини. 

Целта на проектите на учебните заведения е повишаване на екологичната култура и 

навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в 

образователния и възпитателен процес на младите хора. Допустими са разходи за 

озеленяване, спортни уреди, съоръжения за игра на открито, създаване на еко-кът, 

информационни брошури, дипляни, мултимедия, организиране на екологични 

събития, оборудване и учебни пособия, други образователни материали, свързани с 

предмета на кампанията. 

 

Проектните предложения трябва се изпращат до деловодството на ПУДООС в София 

само по пощата с обратна разписка или куриер на адрес: ПУДООС, гр. София 1000, 

ул. „Триадица“ № 4, ет. 2. Крайният срок за подаване на документите е 15 февруари 

2019 г. – за учебни заведения, и 1 март 2019 г. – за общини и кметства. 

 

Резултатите от класирането ще бъдат обявени до 12.04.2019 г. на интернет страницата 

на ПУДООС – www.pudoos.bg, в раздела на кампанията „Чиста околна среда – 2019г.“ 

с мото „Обичам природата и аз участвам“. На сайта на предприятието може да се 

намери подробна информация за участие в конкурса. 

https://www.moew.government.bg/bg/pudoos-investira-3-5-mln-leva-v-proekti-na-uchilista-i-obstini-v-kampaniyata-za-chista-okolna-sreda/
https://www.moew.government.bg/bg/pudoos-investira-3-5-mln-leva-v-proekti-na-uchilista-i-obstini-v-kampaniyata-za-chista-okolna-sreda/
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Източник: МОСВ 

Заглавие: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 4 юни 

2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по 

отпадъците, както и реда за водене на публични регистри 

 

Линк: https://financebg.com/%D0%B5%D0%BA-

%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0-

%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B

5%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B3%D0%BE%D0%B2/ 

 

 

Текст: Изменението на наредбата цели въвеждане на образци и създаване на ред за 

ежегодно докладване на количествата и видовете отпадъци, които са престанали да 

бъдат отпадъци през предходната година, както и на количествата и видовете 

странични продукти, образувани през предходната година, и дейностите, за които са 

реализирани, в съответствие с изискванията на чл. 44, ал. 9 и 10 от Закона за 

управление на отпадъците. 

 

С изменението на наредбата се въвеждат мерки на за прилагане на Регламент (ЕС) 

2017/852 на Европейския Парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. относно живака и за 

отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008, приложим от 1 януари 2018 година, в частност 

относно необходимостта от създаване на регистри от страна на операторите на 

съоръжения, извършващи временно съхранение на отпадъци от живак; операторите 

на съоръжения, извършващи преобразуване и ако е приложимо, солидифициране 

на отпадъци от живак и икономически оператори в определени промишлените 

сектори, генериращи отпадъци от живак по смисъла на Регламент (ЕС) 2017/852. 

 

С оглед отразяване на влезли в сила изменения на Наредбата за излезлите от 

употреба моторни превозни средства, с проекта на наредба се осигурява 

предоставянето на информация за излезлите от употреба моторни превозни 

средства от категориите за превоз на повече от 8 пътници и за превоз на товари над 

3,5 t (M2, M3, N2 и N3, съгласно чл. 149 от Закона за движение по пътищата). 

 

Не на последно място, изменението на наредбата цели облекчаване на 

административната тежест посредством прецизиране на разпоредбите относно 

начина на водене на отчетност, по-конкретно относно възможността за коригиране на 

данни, които вече са въведени в отчетните книги. 

 

Очакваме писмени становища по проекта от заинтересованите лица на електронен 

адрес: ya.dragotinov@eea.government.bg в срок до 04.03.2019 г. 

 

 

https://financebg.com/%D0%B5%D0%BA-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B3%D0%BE%D0%B2/
https://financebg.com/%D0%B5%D0%BA-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B3%D0%BE%D0%B2/
https://financebg.com/%D0%B5%D0%BA-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B3%D0%BE%D0%B2/
https://financebg.com/%D0%B5%D0%BA-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B3%D0%BE%D0%B2/
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Източник: Burgasnews.com 

Заглавие: Финансовото състояние на асеновградското депо за отпадъци 

 

Линк: https://tvsatcom.bg/novini/asenovgrad/finansovoto-sastoyanie-na-

asenovgradskoto-depo-za-otpadatsi/ 

 

 

Текст: Общият приход за едногодишен период /до 31.12. 2018г./ на асеновградското 

депо за битови отпадъци е 827 672 лв., от които 824 824 лв. от такси депониране на 

битови отпадъци и 2 848 лв. от такси депониране на строителни отпадъци. Това показва 

актуалната справка за финансовото състояние на депото край Асеновград. 

Предприятието отчита намаление на прихода спрямо 2017г. е с 129 327 лева или 15,6 

%, но за това има логично обяснение, категорични са от градската управа. 

„Когато се сравняват двата аналогични периода – 2017 и 2018 г., ние сме направили 

следните изводи: намалението на приходите се дължи на намаление на приетите 

отпадъци от всичките общини и фирми, както и на преустановеното приемането на 

смесен битов отпадък от фирми, поради предстоящо запълва на клетка 1 /неопасни 

отпадъци/ от 01.09.2018г.”, обясни кметът д-р Емил Караиванов. 

 

За 2017 г. са приети 37 398.900 т. отпадъци, за 2018 г. са приети 35 607,380 т. отпадъци. 

Има намаление на приетите отпадъци с 1 791,520 т. през 2018г., сочат данните на 

Общината. 

За 2017 г. е утвърдена цена за смесен битов отпадък от 20,80 лева/тон за общините, 

членове на Регионалното сдружение, за фирми, членове на Регионалното сдружение 

– 27 лева/тон и 28 лева/тон на фирми извън Сдружението. През 2018г. има промяна в 

такси депониране, т.е. увеличение на цените за смесен битов отпадък за фирмите, 

членове на Регионалното сдружение – 32.00 лева/тон и 36.40 лева/тон на фирми извън 

Сдружението. 

В същото време Предприятието реализира допълнителни приходи от собствена 

дейност през 2017г. на стойност от 4 731 лв. от предадени за рециклиране пластмаса 

и масла и от транспортни услуги и други услуги. 

Като цяло приходите за предприятието общо през 2017г. възлизат на 961 730 лв. А тези 

от 2018г. възлизат на 830 269 лв. 

 

Общите разходи за 2018 г. възлизат на 576 821 лв. 

 

„В крайна сметка експертите ни са категорични, че приходите и разходите на 

предприятието са устойчиви и съобразени с дейността на РЦ за ТБО. Когато стане 

възможно да възстановим максималния капацитет на депото, тогава със сигурност 

ще отчитаме и далеч по-добри приходи от дейността”, съобщи още градоначалникът. 

По отношение на натрупаните отчисления по сметка в РИОСВ /за община Асеновград 

и останалите общини в регионалното сдружение/ – за 2017 година те са били 1 493 

433.84 лв. , а за 2018 – 1 602 332.10 лв. 

https://tvsatcom.bg/novini/asenovgrad/finansovoto-sastoyanie-na-asenovgradskoto-depo-za-otpadatsi/
https://tvsatcom.bg/novini/asenovgrad/finansovoto-sastoyanie-na-asenovgradskoto-depo-za-otpadatsi/
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„Като извод за дейността на ОП „ТДБСО” гр. Асеновград се налага и фактът, че се 

забелязва тенденция на намаляване на приетите количества отпадъци в сравнение с 

предходния период, но това не е повлияло съществено на финансовите приходи на 

предприятието. И все пак, ако тази тенденция се запази и през 2019 г., един от 

вариантите е да се наложи преизчисляване на такса депониране през 2020 г., за да 

се покриват разходите на предприятието. Но добрата новина е, че общината вече е в 

етап на реална инвестиция по разширяване на регионалното депо с изграждане на 

втора клетка и така очакванията ни са за далеч повече приходи, а и гаранция за 

екологично безопасна експлоатация на депото. Още повече предвид и проекта ни за 

компостираща и сепарираща инсталация там.”, обобщи кметът.  
 

Източник: Днес 

 
Заглавие: "Топлофикация Русе" и Община Русе обединиха усилия за намаляване на 

битовите отпадъци на града 

 

Сепариращата инсталация ще работи седем дни в седмицата на двусменен режим 

 
Линк: https://dnes.dir.bg/obshtestvo/toplofikatsiya-ruse-i-obshtina-ruse-obediniha-usiliya-

za-namalyavane-na-bitovite-otpadatsi-na-grada 

 

 
 

Текст: Преди два месеца в Русе заработи специализирана инсталация за 

сепариране на твърди битови отпадъци, която е проект плод на публично-частно 

партньорство между Община Русе и "Топлофикация Русе" ЕАД. Идеята на частното 

Дружество е освен да реши проблема с депонирането на отпадъците на района, е 

да отделя тази част от тях, които са подходящи за изгаряне в котлите му и съответно 

сепарираните отпадъци да се превърнат в част от енергийния микс на Дружеството, 

чрез който се произвежда електро-и топлоенергия. 

 

Директорът на сепариращата инсталация Йордан Георгиев сподели, че предстои 

допълнително разрастване на съоръжението и с цел осигуряване на максималния 

планиран работен капацитет на инсталацията за сепариране на твърди битови 

отпадъци от Дружеството планират да осъществят редица допълнителни дейности по 

нейното доразвиване и "дострояване". Той разясни, че част от тях включват създаване 

на допълнителни работни места и предприемане на мероприятия по оптимизиране 

на работния процес. 

 

"Планираме и да осъществим някои допълнителни модификации и подобрения, които 

ще ни позволяват да увеличим капацитета на захранване. 

В проекта ни е заложено и в най-скоро време да изградим и монтираме 

специализирано видеонаблюдение на територията на целия обект" - разказва 

Георгиев. 

https://dnes.dir.bg/obshtestvo/toplofikatsiya-ruse-i-obshtina-ruse-obediniha-usiliya-za-namalyavane-na-bitovite-otpadatsi-na-grada
https://dnes.dir.bg/obshtestvo/toplofikatsiya-ruse-i-obshtina-ruse-obediniha-usiliya-za-namalyavane-na-bitovite-otpadatsi-na-grada


 

WWW.BAR-BG.ORG I 6 

 

 

Ръководителят на сепариращата инсталация за твърди битови отпадъци заяви, че в 

момента на работа към нея са назначени около половината от планирания персонал. 

До сега се работи на петдневна работна седмица в едносменен режим на работа, 

но съгласно договореното между община Русе и "Топлофикация Русе" ЕАД при 

достигане на пълния капацитет на инсталацията трябва да се премине към 

седемдневна работна седмица и двусменен режим на работа. 

 

Източник: Novini.bg 

 
Заглавие: "Зелена светлина" - енергия от дървесинни отпадъци 

 
Линк: https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/519779 

 

 
 

Текст: Енергия от дървесинни остатъци. Или по-точно от ненужните остатъчни 

материали, които се получават при производството на хартия. Технология, родена в 

лабораториите на шведския университет Лунд. 

 

Кристиян Хултеберг, специалист по инженерна химия: Ето, започваме с този 

материал. Той е остатъчен продукт от производството на хартия. От него извличаме 

органичните елементи, тоест - лигнина. Следват различни етапи и филтрации, за да 

може да отговаря на специфичните изискванията при преработка. 

 

Защо от дървесинни остатъци? Защото в Швеция има много. Но не става въпрос за 

безразборно изсичане за горите, а за използване на естествените материали, които 

се явяват ненужни за природата.  

 

Кристиян Хултеберг, специалист по инженерна химия: В този случая технологията е 

много важна, защото тя позволява да се използват например клонки и корени от 

гората за производството на енергия. 

 

Повече от 10 години Кристиян Хултеберг проучва как биогоривата могат да заменят 

фосилните. 

 

Кристиян Хултеберг, специалист по инженерна химия: Около производството на 

етанол има много противоречия и те са свързани със суровините, защото те могат да 

се използват за храна. Това не е нашата цел, затова ние използваме дървесина или 

по-точно остатъците от дървесина при производството на хартия. 

 

Лигнинът като енергийна суровина - професорът от университета в Лунд е решил да 

открие докъде се простират енергийните му възможности. Плановете му са, че от 2012 

г. автомобилите в Швеция ще могат да зареждат от бензиностанциите гориво от 

растителни остатъци. Засега това гориво не може да измести бензина и дизела, 

https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/519779
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защото е далеч от промишлената конкуренция. Само че алтернативата вече 

съществува и доказано работи. Въпрос на време и инвестиции е тя да премине от 

научно на пазарно ниво. 

 

Източник:Buegas24.bg 

 
Заглавие: Полицията разби нелегален мобилен пункт за цветни метали 

 
Линк: https://www.burgas24.bg/novini/regionalni/Policiyata-razbi-nelegalen-mobilen-

punkt-za-cvetni-metali-845225 
 

 
 

Текст: Служители от Районно управление – Созопол спрели за проверка в село 

Зидарово л.а. "Опел Кадет", с ямболска регистрация, управляван от 24- годишен 

криминално проявен мъж от село Жребино, с който се придвижвали 55-годишната му 

майка и 29-годишният му брат, също криминално проявени от Жребино.  

 

Върху покрива на автомобила и в купето са открити множество черни и цветни метали 

с различни размери с общо тегло около 400 кг, изкупени от различни хора в Зидарово, 

без семейството да притежава лиценз за подобен вид дейност. За проверка в същото 

село е спрян и т.а. "Форд Транзит", с ямболска регистрация, управляван от 47-годишен 

криминално проявен мъж от село Завой. С автомобила се придвижвали и още двама 

криминално проявени мъже от село Завой – на 36 и 56 години. В багажника на 

автомобила са открити множество черни и цветни метали с различни размери с 

общо тегло 300 кг, изкупени от различни хора в село Габър, общ. Созопол, без 

съответното разрешително.  

 

Работата по случаите продължава от служители на Районно управление – Созопол. 
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