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Източник: МОСВ 

Заглавие: Министър Искра Михайлова участва в Национална дискусия "Реформа в управлението на 

водите"   

Линк:  http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2502        

                           

  

Текст: Намерението на МОСВ е да разработи програма в рамките на Националната програма за устойчиво 
развитие на регионите, която да подкрепи и водния сектор 
Министър Искра Михайлова взе участие в Национална дискусия "Реформа в управлението на водите", 
която се проведе в НДК. В нея участваха и заместник-министър Атанас Костадинов, експерти от МОСВ, 
представители на Министерство на земеделието и храните, Министерство на регионалното развитие, ВиК 
сектора, Националното сдружение на общините, Българската асоциация по водите, Българска асоциация 
по подземни води, депутати и неправителствения сектор. 
По време на откриването министърът отбеляза, че за МОСВ, като отговорна институция за провеждане на 
общата национална политика по управление на водите, е изключително важно да чуе мнението на 
научните среди, бизнеса, асоциациите в управлението на водите и експертите. 
По отношение на изпълнението на ОПОС, министър Михайлова посочи, че в края на периода 
инвестициите, направени във водния сектор не са толкова много. „Броят на изградените ПСОВ е 10, а в 
строеж са 60. Основно преобладават тези, които са в изграждане в момента. Това е заради проблемите в 
изпълнението на оперативната програма. Аналогично е изпълнението на показателите за изграждане на 
реконструирана канализационна мрежа, дотук 151 км. Това, което очакваме е почти 2000 км“. 
Тя посочи, че използвайки един от малкото инструменти за инвестиции във водния сектор, в рамките на 
този планов период са постигнати скромни резултати, но ефекта ще се почувства в края на 2014 и 
началото на 2015 г. 
Министърът отбеляза, че освен инвестициите по ОПОС, които са основен инструмент за развитието на 
ВиК сектора, има още няколко инструмента. „Това са довършващите се обекти по ИСПА, които имат 
принос в изпълнението на приоритетите на страната, и от тази година използването на Националната 
програма за устойчиво развитие на регионите. В нея около 15 % от проектите, предложени от общините 
на стойност 78 млн. лева са предвидени основно за изграждане на водна инфраструктура“. 
По време на дискусията стана ясно, че намерението на МОСВ е да разработи самостоятелна програма в 
рамките на Националната програма за устойчиво развитие на регионите, която да подкрепи и водния 
сектор, за да се гарантират постоянни инвестиции не само по линия на европейските структурни фондове, 
но и чрез национален бюджет. 
В тази връзка, министерството е получило целева подкрепа за разработване на поредица от документи, 
за да продължи да провежда политиката по управление на водите и да отговори на поставените въпроси 
от ЕС във връзка със споразумението за партньорство 2014-2020 г. 
За един от инструментите в екологичната политика, каквото е ПУДООС, министър Михайлова каза, 
че  основна част от дейността й е посветена на изпълнение на проекти във водния сектор. „Тази година 
имаме увеличение на подкрепата от държавния бюджет за предприятието. Разпределихме 40 млн. лв. за 
изграждане на общински проекти за водна инфраструктура“, каза в заключение министър Михайлова. 
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Източник: capital.bg 

Заглавие: Започва изграждането на депото за отпадъци в Хасково 

Проектът е за 28.4 млн. лв. и трябва да е готов през 2015 г. 
 
 

Линк: 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/04/07/2277112_zapochva_izgrajdaneto_na_dep

oto_za_otpaduci_v_haskovo/                                              

  

Текст: Община Хасково започна изпълнението на проект за управлението на отпадъците и запазване на 
чистотата на три града. Стойността му е 28.4 млн. лв., а във вторник ще бъде направена първата копка 
край село Гарваново. Съоръжението ще обслужва общините Хасково, Димитровград и Минерални бани, 
на чиято територия има общо 76 населени места с над 153 хил. жители. Проектът се финансира от 
оперативна програма "Околна среда", а договорът между трите общини и управляващия орган на 
европрограмата беше подписан в началото на миналата година. Срокът за изпълнение на строителните 
дейности е до 14 месеца, което означава, че през  2015 г. депото трябва да функционира. 
С европейски средства 
Общата стойност на инфраструктурния проект е 28.4 млн. лв., от които 26.9 млн. са безвъзмездна 
финансова помощ от "Околна среда". Останалата част от сумата в размер на 1.4 млн. лв. се осигурява от 
общината. Строителството ще се извърши от обединение "Хасково Басура", в което влизат "Екотрадекс 
груп", Гимекспорт" и "Сити път", като стойността на договора е 22.1 млн. лв. Останалите средства от 
общата сума ще бъдат за доставка на машини и съоръжения, за които предстои провеждане на 
обществени поръчки, строителен надзор и техническа помощ за организацията и управление на проекта. 
Екологично управление 
Регионалният център за третиране на неопасни отпадъци ще се намира в землището на село Гарваново 
върху площ от 229 дка. Ще разполага с три клетки, като строителството на първата от тях ще бъде 
изпълнена по сегашния проект, а за останалите общината ще кандидатства за допълнително финансиране 
през новия програмен период. Общината прогнозира, че след построяването на трите клетки те ще могат 
да се използват поетапно за срок от 19 години. До изграждането на новото депо общините ще депонират 
отпадъци на старото сметище, което след това ще бъде закрито. 
На новия обект ще има инсталация за сепариране на отпадъци с производство на енергия и гориво, 
инсталация за компостиране на зелени отпадъци и пречиствателна станция за отпадни води. В новото 
сметище ще може да се депонират и растителни отпадъци, а капацитетът ще е до 1700 т компост. Очаква 
се с новата система да бъде осигурено екологично обезвреждане на отпадъците и да се въведе 
ефективна система за управление на боклука. 
 

 

Източник: infomreja.bg 

Заглавие: Задържаха четирима крадци на метали от гробищен парк и фирмен офис 

Линк: http://infomreja.bg/zadyrjaha-chetirima-kradci-na-metali-ot-grobishten-park-i-firmen-ofis-16647.html                                            
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Текст: Кюстендилски криминалисти са установили извършители на кражби на метални предмети от 2 
обекта. 

От фирмени помещения в с. Коняво са отнети асфалтосмесител, дробилно-сортировъчна инсталация, 
ел.двигатели, от траурния парк в Кюстендил са откраднати метални листове от метални маси, монтирани 
на гробове. 

Откраднатите предмети от първия обект вече са били продадени на пункт за изкупуване на метали в 
Пернишко, иззети са от пункта. 

Откраднатите метали от втория обект са установени, докато крадецът ги превозвал за продаване. 
Срещу 4-мата извършители на кражбите са започнати досъдебни производства в РУП - Кюстендил. Те са 
известни на полицията като извършители и на други кражби, осъждани са и са възраст между 23 и 54 
години. 

 

 

Източник: mirogled.com 

 
Заглавие: Опитаха да издадат предпазни заграждения за скрап 

 

Линк: http://mirogled.com/2014/04/07/%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B0-

%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8-

%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4/    

  

Текст: Пернишки полицаи задържаха трима за кражба на метални заграждения. 
 
Трима непълнолетни са задържани в момент на предаване в пункт за вторични суровини на метални 
предпазни платна. Две 16-годишни момчета и техен 17-годишен приятел срязали загражденията от пътен 
възел „Хумни дол” и решили да ги предадат за старо желязо в изкупвателен пункт. Точно в този момент 
белезниците щракнали около ръцете им и били задържани за срок от 24 ч. с полицейска заповед. 
Двама от тийнейджърите са криминално проявени, познати на полицията с кражби. Платната са иззети и 
по случая е образувано досъдебно производство. 
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