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Източник: gradat.bg 

Заглавие: Първият частен завод за рециклиране на отпадъци се строи край Ботевград 

Линк: 

http://gradat.bg/infrastructure/2014/03/04/2254588_purviiat_chasten_zavod_za_reciklirane_na_otpaduci_s

e/   

  

Текст: Проектът на община Ботевград за регионален център за рециклиране на отпадъци официално 
стартира на 13 октомври 2011 г.. Той е ПЧП между общината и българско–чешката фирма "Франком"  и е 
на стойност малко над 2, 25 млн. лева. 
Новият завод ще рециклира 25 хил. т отпадъци годишно. След изграждането на инсталацията 80% от 
общото постъпило количество ще се насочват за рециклиране и преработка и само 20% ще отиват на 
депото. 
Регионалната система за управление на отпадъците в Ботевград е първият завършен проект по ОПОС с 
размер на безвъзмездната финансова помощ 14 489 450 лв. и съфинансиране от държавния бюджет 2 173 
417 лв. Освен община Ботевград проектът обслужва още общините Етрополе и Правец. 
Изпълнител е обединение "Инфрастрой" по договор за 12.8 млн. лв., срокът на изпълнение е 660 дни. 
Оборудването за експлотация на депото и системата за автоматично измерване на отпадъка е доставено 
от обединение ЕКОСО по договор за 1.2 млн. лв. 
Депото обслужва 34 населени места. 

  

Източник: ruseinfo.net 

Заглавие: Депото за отпадъци в Бяла с разрешително за строеж  

Линк: http://www.ruseinfo.net/news_124232.html                 

  

Текст: Министерство на инвестиционното проектиране е издало разрешения за строеж на осем общински 
инфраструктурни проекти - предимно за пречиствателни станции и депа за отпадъци, в общините 
Стамболийски, Несебър, Кърджали, Бяла, Видин, Казанлък и Аксаково (Варненско) на обща стойност 179 
милиона и 400 хиляди лева. 
Изграждането на регионалното депо "Борово" в община Бяла, област Русе, бе поставено под риск заради 
спечелен търг с подправени документи. Регионалното депо е много важно, защото е предвидено да 
обслужва шест общини – Бяла, Полски Тръмбеш, Две могили, Борово, Ценово и Опака. Договорът с тях и 
ОПОС е подписан на 14 декември 2012 г. Той е на стойност 25.3 млн. лв., от които безвъзмездната помощ 
от ЕС е 22 млн. лв. Крайният срок за приключване на проекта е 14 октомври 2015 г. В изпълнението му бе 
спряно заради обжалването на търга за избор на изпълнител. 

http://gradat.bg/infrastructure/2014/03/04/2254588_purviiat_chasten_zavod_za_reciklirane_na_otpaduci_se/
http://gradat.bg/infrastructure/2014/03/04/2254588_purviiat_chasten_zavod_za_reciklirane_na_otpaduci_se/
http://www.ruseinfo.net/news_124232.html
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Източник: madan-news.com  

Заглавие: ОБЩИНА МАДАН ИЗПРАТИ НАПОМНИТЕЛНИ ПИСМА, ОТНОСНО РАЗДЕЛНОТО 

СМЕТОСЪБИРАНЕ 

Линк: http://www.madan-news.com/node/551                  

  

Текст: В изпълнение на Закона за управление на отпадъците са изпратени писма до всички търговски 
обекти, производствени, стопански и административни сгради със следния текст: 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
при извършените проверки от служители на общинска администрация Мадан, във връзка с изискванията 
на Закона за управление на отпадъците, се констатира, че в съдовете за временно съхранение на 
битовите отпадъци (контейнери и кофи), обслужващи търговски обекти, производствени, стопански и 
административни сгради на територията на общината, масово се изхвърлят отпадъци от опаковки. 
С настоящото писмо Ви напомняме за задълженията по чл.33, ал.4 от Закона за управление на 
отпадъците, съгласно който ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и 
административни сгради, считано от 01.01.2013 год., са длъжни да събират разделно генерираните от 
дейността им отпадъци от хартия и картон, стъкло, пластмаса и метал и да ги предават на лица, 
притежаващи съответните разрешителни документи за дейности с отпадъци ( разрешение или 
регистрационен документ ), издадени по реда на Закона за управление на отпадъците. 
В тази връзка, считаме за необходимо да Ви предупредим за стриктно спазване на разпоредбите и 
изпълнение на задълженията по Закона за управление на отпадъците, като не допускатe изхвърлянето на 
отпадъците от опаковки в съдовете за битови отпадъци от обектите, които стопанисвате на територията 
на община Мадан и предприемете необходимите мерки за събирането и предаването им. 
В едномесечен срок, считано от датата на получаване на настоящото писмо, моля да представите в 
общинска администрация Мадан, ет.2, ст.215, информация за предприетите мерки от Вас, както и копие 
от сключените договори с лица, притежаващи необходимите разрешителни, издадени по реда на Закона 
за управление на отпадъците. 
Настоящото писмо да се счита за дадено предписание, при неспазването му ще бъдем принудени да 
наложим въведената санкция за нарушения от еднолични търговци и юридически лица, съгласно чл.136, 
ал.1 от Закона за управление на отпадъците, в размер от 3 000 до 10 000 лева. 
С уважение, 
ФАХРИ МОЛАЙСЕНОВ 
Кмет на община Мадан 
 
 

Източник: stroitelstvo.info 

Заглавие: Завършват депото за отпадъци "Братово – запад" до края на годината 

Линк: http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2254255&ref=rss  

  

http://www.madan-news.com/node/551
http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2254255&ref=rss
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Текст: През миналата седмица кметът на община Несебър Николай Димитров инспектира важните 
инфраструктурни проекти в общината, един от който е Претоварната станция за отпадъци  
Голяма част от подобектите на Регионалното депо за битови отпадъци "Братово–запад", както и двете 
претоварни станции в Несебър и Карнобат са в процес на строителство. Депото е компонент от проекта за 
изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас, финансиран от 
ОП"Околна среда". Общата  стойност на проекта е 43 231 121 лв., а срокът за изпълнение - 44 месеца - от 
25 август 2011 г. до 25 април 2015 г. Проектът включва проектиране и изграждане на първа клетка от 
регионално депо "Братово-запад", монтиране на съоръжения за сепариране, открито компостиране и 
рециклиране на строителни отпадъци, изграждане на склад за временно съхранение на опасни и 
специфични отпадъци от бита, изграждане на две претоварни станции в Несебър и Карнобат и 
довеждаща инфраструктура до тях, доставка на машини и съоръжения за експлоатация на регионалното 
депо и двете претоварни станции. 
 Депо "Братово–запад" 
В обхвата на регионалното депо като център за управление на отпадъците са включени за проектиране и 
изграждане на 1-ва клетка, инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци, локална станция за 
пречистване на инфилтрата и отпадъчните води, рециклиране на строителни и едрогабаритни отпадъци, 
съоръжение за възстановяване на материали, както и склад за временно съхранение на опасни и 
специфични отпадъци от бита. За колекторната система за биогаз и инсталация за оползотворяване на 
биогаза се предвижда само проектиране. Изпълнител на проектирането и строителството на депото е 
консорциум "Бургас екодепо 2012", в който влизат "Пътстрой Бургас" ЕООД, "Екокем – Палвелу" ООД и 
"Строймонтаж" ЕООД. Стойността на поръчката е 16 865 647 лв. без ДДС. 
Към момента пред  завършване е строителството на клетка 1, която е с капацитет 400 000 тона отпадъци и 
обем 450 000 куб.м. Изградена е дренажната система под дъното, обходните скатови канавки. В процес 
на оформяне е леглото на клетка 2, в процес на строителство са опорната дига, сградата за  съхранение на 
опасни отпадъци на площадката, отредена за екопарк, канализация и изгребна яма, маслоуловител 
и резервоар. Стартирано е и външното ел. захранване до обекта. Предстои обявяване на обществена 
поръчка за доставка на мобилното оборудване – машини и съоръжения за експлоатацията на депото. 
 Претоварна станция Карнобат 
Претоварната станция е разположена на площадка от 7.9 дка,  на около 4 км от гр. Карнобат. Тя ще 
обслужва общините от Карнобат и Сунгурларе с възможност да поеме и отпадъците от общините Айтос и 
Руен. Общините Карнобат и Сунгурларе са на средно разстояние по-голямо от 65 км от новото депо 
"Братово-запад" и ще се обслужват от претоварната станция на площадката на съществуващото депо в 
близост до гр. Карнобат. Разстоянието между ПСО и новото регионално депо е около 43 км. Претоварен и 
транспортен капацитет на ПСО е 10 000 тона битови отпадъци годишно и съоръжение за рециклиране на 
строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет от 10 т/час (или 10-18 хил. т/година). 
Изпълнител на инженеринга (проектиране и строителство) е ДЗЗД "Пътстрой Карнобат - консорциум", а 
стойността на договора - 3 806 750 лв. без ДДС. Изпълнението на строителството започна през юни 2013 г. 
Проектът включва проектиране и строителство на технологични съоръжения за третиране на отпадъците: 
покрита претоварната станция; площадка за рециклиране на отпадъци от строителна и строително-
ремонтна дейност и едрогабаритни отпадъци; площи за бъдещо развитие на площадки за сепариране и 
компостиране, сграден фонд -  административно-битова сграда, лаборатория, ремонтна работилница, 
гаражи колонка за дизелово гориво, площадкова и довеждаща инфраструктура. 
Предстои обявяване на обществена поръчка за доставка на техника и оборудване за обслужване на на 
дейността на претоварната станция. 
 Претоварна станция Несебър 
В края на август миналата година бе даден стартът и на изграждането на Претоварна станция за отпадъци 
(ПСО) – Несебър. Тя е разположена в землището на с. Равда, ще обслужва общините Несебър и Поморие 
и ще има претоварващ и транспортен капацитет от 15 000 тона годишно. Изграждането й включва 
съоръжение за компактиране и претоварване за транспорт до регионалното депо, техника за транспорт 
на дълги разстояния, съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци, площи за 
сепариране и компостиране, площадкова инфраструктура и оборудване. Изпълнител на инженеринга е 
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консорциум "Претоварна станция за отпадъци – Несебър", а стойността на договора – 4 946 000 лв. без 
ДДС. 
На 24 януари изтича срокът за подаване на оферти в обществената поръчка, обявена от община Несебър 
за доставка на техника и оборудване за обслужване на дейността на претоварната станция. Прогнозната и 
стойност е 1565368 лв. без ДДС. 
 
 
 

Източник: 24chasa.bg 

Заглавие: Екопроекти за почти 180 млн. лв. ще строят осем общини 

Линк: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=3511007   

  

Текст: Осем общини ще строят инфраструктурни проекти - предимно за пречиствателни станции и депа за 
отпадъци, след разрешение на Министерство на инвестиционното проектиране (МИП). Проектите на 
обща стойност 179 милиона и 400 хиляди лева са в общините Стамболийски, Несебър, Кърджали, Бяла, 
Видин, Казанлък и Аксаково (Варненско), съобщиха от ведомството. 
През януари Европейската комисия съобщи, че предава България на Съда на ЕС заради незаконни депа за 
отпадъци. Комисията изрази загриженост, че нашата страна не защитава своите граждани от последиците 
от лошото управление на отпадъците. На извънредна пресконференция тогава министърът на околната 
среда и водите Искра Михайлова заяви, че докато не построим новите депа, няма къде да се депонира 
отпадък и допълни, че трябва в най-спешни срокове да се преодолеят закъснененията, трупани в 
последните години. 
От МИП съобщават, че в момента се разглежда и документацията на още три проекта - за 
реконструкцията на Централна гара София, на пречиствателна станция във Видин и трети обект на 
Несебър по водния цикъл. В ход е и нова инициатива на МИП и общините за съвместно представяне на 
проекти на изложения в Западна Европа. Проектите са за индустриални зони, а в инициативата вече са се 
включили общините Айтос и Радилово. 
Експерти на министерството подготвят критериите, по които ще се разпределят определените 6.3 млн. 
лева от Държавния фонд за развитие на регионите. Идеята е да се стимулират социално значими за 
общините проекти и такива, свързани с благоустройството на малки общини. 
От МИП посочват като предизвикателство инициирането и създаването на система от закони в целия 
строителен бранш - проектиране, строителство, реализация, контрол, с която да се гарантират сигурността 
и предвидимостта на инвестиционния процес и да се стимулира развитието на регионите. 
 
 

Източник: cross.bg 

Заглавие: Строителството на завода за боклук на София започва през май 

 

Линк: http://www.cross.bg/obshtinata-zavoda-boklyk-1399338.html#ixzz2v4dCLymW 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=3511007
http://www.cross.bg/obshtinata-zavoda-boklyk-1399338.html#ixzz2v4dCLymW
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Текст: /КРОСС/Строителството на завода за боклук на София, за който се говори от десетилетие, ще 
започне в края на април или началото на май. В момента са в ход последни уточнения на техническите 
детайли между експертите на общината и представителите на изпълнителя - гръцкият консорциум 
"Актор-Хелектор". Синхронизират се техническите параметри на съоръжението, така че произведеното от 
преработката на отпадъка гориво да е напълно съвместимо с инсталацията за изгаряне, която ще бъде 
изградена в "Топлофикация София". Предстои съгласуване на проекта с регионалната екоинспекция, 
пожарната и общинската дирекция "Архитектура и градоустройство". Процедурите най-вероятно ще 
отнемат месец и половина - два. Така реалното строителство ще може да започне до края на май. 
Предприятието за преработка на сметта е един от най-големите проекти у нас и ще струва около 213 млн. 
лв. Безвъзмездното финансиране е осигурено от фондове на ЕС. Преработката на тон отпадък ще струва 
на общината 60,69 лева. Според договора, подписан в края на декември 2013 г. между общината и 
"Актор-Хелектор", срокът за проектиране и строителство е 19 месеца. Това означава, че заводът трябва да 
е готов до юли 2015 г. Срокът за усвояване на средствата от ЕС изтича в края на 2015 г., припомня clubz.bg. 
Има реални шансове обаче изграждането на предприятието да приключи по-бързо, тъй като по график 
само проектирането трябваше да отнеме 9 месеца, а реално ще бъде извършено за 5. Най-вероятно 
общината няма да организира ритуал за първа копка на строежа. Това бе направено още през 2009 г. от 
тогавашния кмет Бойко Борисов. 
Първите тонове компост вече са произведени от инсталацията за преработка на хранителни и растителни 
отпадъци. Съоръжението е част от завода за боклука и заработи в началото на януари. Общината ще 
използва биотора в парковете. Интерес за покупка на компост имало и от страна на частни фирми. 
Заводът за боклук е част от цялостната система за обезвреждане на софийските отпадъци за 346 млн. лв. 
От тях 84.26% е безвъзмездната помощ от ЕС, а останалите финансиране от Столична община. Другите два 
компонента на системата са депото в местността "Садината", което вече е построено, и компостиращата 
инсталация в Хан Богров, която трябва да е готова до края на годината. 
 

 

Източник: blitz.bg 

Заглавие: Кражба на 15 милиона е в основата на депото в Ямбол 

Слави Бинев подаде сигнал до ЕК и Съвета за нарушенията на европейските норми в изграждането на 

депото за отпадъци край града 

Линк: http://www.blitz.bg/news/article/253823  

  

Текст: Кражба на 15 милиона е в основата на незаконното изграденото сметище в Ямбол. Това заяви 
представителят на НФСБ в Европарламента Слави Бинев в Страсбург. Бинев подаде сигнал до ЕК и 
Съвета за нарушенията на европейските норми в изграждането на депото за отпадъци край град 
Ямбол.„Освен че е в разрез с европейските закони, изграждането на депото край Ямбол застрашава и 
здравето на хората. Сметището е разположено на едва 200 метра от къщите на хората. Няма как да не 
направи впечатление и цената на депото - 15 милиона евро, а изграждането му дори няма да доведе до 
трайно решение на проблема с отпадъците” – заяви Бинев и допълни, че целта е да този терен да бъде 

http://www.blitz.bg/news/article/253823
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прочистен от живущите там хора и откупен на много ниска цена, защото става дума за едно от най-
хубавите места в град Ямбол. Бинев обясни, че случая в Ямбол не е единичен, а подобни проблеми се 
наблюдават и край селата Баня и Джерман. 
Само преди месец евродепутатът Слави Бинев и представители от НФСБ бяха на среща с инициативните 
комитети на село Баня именно по въпроса със сметището. В отговор на запитването на Бинев за грубите 
нарушения на европейското законодателство комисарят за околната среда Янез Поточник изпрати 
официално писмо, че европейската комисия ще продължи разследването. Подобни сметища трябва да са 
последната опция за справяне с боклука и поради тази причина европейските политики целят да намалят 
използването на сметища само за остатъчни отпадъци, пише Поточник. 
 

Източник: dnesbg.com 
 
Заглавие: Хванаха двама мъже, изкупували незаконно метални отпадъци 

 
Линк: http://www.dnesbg.com/krimi/hvanaha-dvama-mazhe-izkupuvali-nezakonno-metalni-otpadatsi.html   
                           

  

Текст: Полицейски служители установиха двама мъже, изкупували незаконно отпадъци от черни и 
цветни метали. В петък, патрул на РУП – Горна Оряховица, извършил проверка по предварително 
получен сигнал в с. Джулюница. Полицаите спрели лек автомобил “Нисан”, управляван от 49-годишния И. 
К. от с. Драганово. Настояли да извършат оглед на возилото и се натъкнали на около 600 кг метални 
отпадъци. В хода на започнатото разследване се изяснило, че те са купени от от жители на селото в същия 
ден. Полицаите поискали от водача да представи лиценз за тази дейност, но се оказало, че И. К. няма. 
Мъжът е задържан за 24 часа по ЗМВР и срещу него е образувано бързо производство. Металните 
отпадъци са иззети. 
Същия ден в Сухиндол полицаи спрели за проверка товарен бус, управляван от 34-годишния Г. С. от 
ямболското село Миладиновци. В карго отделението имало около 200 кг отпадъчни железа и ламарини. 
Шофьорът признал, че ги е купил от двамата граждани в Сухиндол, но не представил лиценз. Мъжът е 
задържан, а стоката е иззета. Г. С. е известен на органите на реда и е осъждан за престъпления от общ 
характер. Срещу него е започнато наказателно производство. 

 

Източник: posredniknews.com 
 
Заглавие: 3-МА НЕПЪЛНОЛЕТНИ ИЗВЪРШИЛИ КРАЖБА НА ЛАМАРИНА 

 
Линк: http://www.posredniknews.com/site/obshtestvo/politziya/46993-3-ma-nepalnoletni-izvarshili-
krazhba-na-lamarina   
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Текст: В хода на специализирана операция за противодействие и превенция на битовата престъпност на 
3 март 2014 година около 16 часа в индустриалната зона на Червен бряг в близост до пункт за изкупуване 
на черни и цветни метали е спрян конски впряг. В каруцата са пътували 24-годишен, 18-годишен, двама 
16-годишни и 14-годишен, местни жители. Установило се е, че те транспортират 10 листа от ламарина с 
различни размери и дебелина, открадната от стопански навес за подслон на животни, намиращ се 
местността "Ежов връх". По информация на потървешия – 55 годишен собственик, кражбата е извършена 
за времето от 13 часа до 14.00 часа на 3 март. Ламарината е предадена с протокол и се съхранява в 
полицията. По случая е образувано бързо производство по чл.194 , ал.1 във връзка с чл.20, ал.2 от НК, 
водено от разседващ полицай. 
 
 

Източник: haskovo.info 
 
Заглавие: Спипаха крадци на скрап, болнични пружини и цигари 

 
Линк: http://haskovo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=26754&Itemid=2   
                           

  

Текст: Двама мъже и четири жени са задържани за кражба на черни метали, съобщават от 
пресслужбата на полицията. Харманлийците на възраст от 21 до 47 г. са заловени при полицейска 
операция в района на бившия свинекомплекс в землището на село Преславец. Полицаите са забелязали 
и използваните от тях леки коли за натоварване на скрапа - "Опел", "Форд" и "Фолксваген". В багажните 
отделения на автомобилите са намерени и иззети общо 840 кг. скрап. Образувано е досъдебно 
производство. 
Четирима свиленградчани са задържани за кражба. Местните криминалисти са установили, че мъжете 
на възраст 33, 20, 21 и 26 г. са откраднали 30 пружини на легла от гараж на МБАЛ-Свиленград. 
Свиленградчаните, познати с подобните си прояви са задържани до 24 часа по образуваното досъдебно 
производство. 
……………………… 
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