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Източник: МОСВ 

Заглавие: Заместник-министър Атанас Костадинов ще участва в неформален Съвет на министрите по 
околна среда на ЕС  
Той ще се проведе на 14 май 2014 г. в Атина 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2532                                                           

  

Текст: Заместник-министър Атанас Костадинов ще участва в неформален Съвет на министрите по околна 

среда на ЕС. Той ще се проведе на 14 май 2014 г. в Атина . 

 В рамките на заседанието ще бъдат дискутирани следните теми : морската околна среда като основа за 
устойчив син растеж и подготовката за следващите министерски срещи на Рамковата конвенция на ООН 
за изменение на климата и обсъждане на рамката за политиките по климат и енергетика до 2030 г.  
Заместник-министър Костадинов на 13 май  ще участва и в министерска среща на Съюз за 
Средиземноморието по теми за околната среда и изменението на климата. Тя се провежда също в Атина 
и е организирана по инициатива на Янез Поточник, еврокомисар по околна среда, Кони Хедегор, 
еврокомисар по действия за климата и министърът на околната среда на Кралство Йордания.  
На нея ще се обсъждат настоящата ситуация и бъдещото сътрудничество във връзка с околната среда и 
изменението на климата. В рамките на срещата се планира подписване на декларация за политическа 
подкрепа на сътрудничеството. 

 

 

 

Източник: infrastructure.bg 

Заглавие: МОСВ закрива част от депата за битови отпадъци 

Линк:  http://infrastructure.bg/show.php?storyid=2293572                                                          

  

Текст: Министерството на околната среда и водите работи по рекултивация на депата  за твърди битови 
отпадъци, разположени на различни места в страната. Отворени към момента са няколко процедури за 
избор на изпълнители на дейностите по затварянето на депата в град Килифарево, Община Велико 
Търново, Поморие и Ботевград. Времето, определено за извършване на дейностите е 44 месеца, считано 
от сключването на договорите с избраните изпълнители. 
1."Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на град Килифарево, Община Велико 
Търново". 
Срокът за получаване на оферти е 30 май. 
2. "Закриване и рекултивация на депо за отпадъци на територията на Община Поморие". 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2532
http://infrastructure.bg/show.php?storyid=2293572
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=602076&newver=2
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=602073&newver=2
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Обявената стойност за изпълнение на поръчката е 1,24 млн. лв. без ДДС. 
Срокът за получаване на оферти е 30 май. 
3. "Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци /ТБО/ на град Ботевград" 
Индикативната стойност на дейностите е 1, 7 млн лв. без ДДС. 
Оферти се приемат най-късно до 26 май. 

 

Източник: burgas.topnovini.bg 

Заглавие: Наливат близо 10 млн. лева в спецоборудване на сметището край Братово и ПСО Карнобат 

Линк: http://burgas.topnovini.bg/node/513098                                                             

  

Текст: 7 001 415 лева /без ДДС/ ще бъдат вложени в доставка и поддръжка на оборудване за новото 
депо за отпадъци „Братово – запад” и за претоварната станция в Карнобат. Това е една от най-големите 
обществени поръчки за Бургас в последните дни. 
За огромната сума ще бъдат доставени превозни средства за отпадъци и отпадни води, система за 
пресоване на събираните битови отпадъци, устройства за пресоване на битови отпадъци, както и на 
контейнери за отпадъци. Кандидатите могат да подават офертите си до 27 юни, а продължителността на 
поръчката е 180 дни. Ще бъде избрана икономически най-изгодната оферта с оглед на техническа 
характеристика с тежест 80 %. Депото в Братово е част от проекта за изграждане на Регионална система за 
управление на отпадъците в регион Бургас, финансиран от ОП "Околна среда". Общата  му стойност 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. 
Стойността на депото е близо 17 млн. лева без ДДС. 
Претоварната станция е разположена на площадка от 7.9 дка, на около 4 км. от Карнобат. Тя ще обслужва 
общините от Карнобат и Сунгурларе, както ще има възможност да поеме и отпадъците от общините Айтос 
и Руен. 

 

Източник: tribali.info 

Заглавие: Обсъдиха управлението на отпадъците във Видин 

Линк: http://www.tribali.info/bg/obsadiha-sistemata-za-upravlenie-na-otpadatsite/                                                        

  

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=602023&newver=2
http://burgas.topnovini.bg/node/513098
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=603308&newver=2
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=603308&newver=2
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Текст: Областният експертен съвет по закона за устройство на територията прие днес решения, свързани 
с изпълнението на проект „Регионална система за управление на отпадъците в регион Видин”. 
„Тези решения са важни за навременното и качествено изпълнение на обекта”, каза областният 
управител инж. Кръстьо Спасов на свиканото от него заседание на съвета.  
Гласувано беше решение да се изработи подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП/ПП) на 
обект „Външна пътна връзка” към регионалното депо. 
„Това ще осигури транспортната връзка с републиканския път на влизащите и излизащите от депото 
сметоизвозващи коли и техника”, каза инж. Николай Банчев, представител на изпълнителя на обекта - 
„Главболгарстрой Холдинг” АД.  
Членовете на областният експертен съвет по ЗУТ одобриха ПУП/ПП за линеен обект „Площадково ВиК – 
довеждащ водопровод за техническа вода”, както и за 20 киловолта кабелна линия към основния обект.  
Проект „Регионална система за управление на отпадъците в регион Видин“ се изпълнява по приоритетна 
ос 2 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Общата му стойност е 20 515 302 лева, като 
безвъзмездната финансова помощ, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие възлиза 
на 19 427 991 лева. Депото е с 20 годишен ефективен експлоатационен капацитет и възможност за 
депониране на 516 хиляди тона твърди битови отпадъци. 
Изграждането на регионално депо за твърди битови отпадъци е най-мащабният екологичен проект за 
цялата Видинска област, който се изпълнява в момента. Той е с регионално значение, тъй като има за цел 
изграждане на необходимата инфраструктура за екологосъобразно обезвреждане на цялото количество 
битови отпадъци, генерирани на територията на всичките общини в региона. С реализирането му ще се 
въведе интегрирана система за управление на отпадъците в цялата област и поетапно ликвидиране на 
старите общински депа. 

 

Източник: standartnews.com 

Заглавие: 69% от европарите за екология отиват за ВиК  

Линк: http://www.standartnews.com/biznes-green/69_ot_evroparite_za_ekologiya_otivat_za_vik-

237604.html  

  

Текст: София. 69,17% от всички средства по новата ОП "Околна среда 2014-2020" (ОПОС) са предвидени 
за инвестиции във ВиК инфраструктурата на агломерации с над 10 хил. екв. жители. Това е записано в 
документа. 
Общата стойност на програмата се предполага, че ще бъде 1,5 млрд. евро без националното 
съфинансиране. 14,65% от парите по ОПОС ще бъдат за решаване на проблемите с битовите отпадъци. 
Основен приоритет ще бъде намаляване на биоразградимите отпадъци, като ще се инвестира в заводи за 
рециклирането им. 
Поради голямата територия от България, попадаща в "Натура 2000", 6,78% от средствата по ОПОС ще 
бъдат за опазване и възстановяване на местообитанията на животинските и растителните видове. Тъй 
като през последните 32 години България е страдала най-много от наводнения, 3,35% от европарите по 
ОПОС ще бъдат за управление на риска от наводнения, включително и за увеличаване капацитета на 
язовирите. 

 

http://www.standartnews.com/biznes-green/69_ot_evroparite_za_ekologiya_otivat_za_vik-237604.html
http://www.standartnews.com/biznes-green/69_ot_evroparite_za_ekologiya_otivat_za_vik-237604.html

