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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева даде старт на проект „Закриване и рекултивация на 
съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Русе”  
Чрез този проект ще се реши проблема с отпадъците на старото сметище 
 

Линк:  http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2792          
 

 

Текст: Министър Ивелина Василева участва днес в стартирането на проект „Закриване и рекултивация на 
съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Русе”. Домакин на 
събитието беше кметът на Русе Пламен Стоилов.  
Министър Василева посочи, че инвестицията е изключително мащабна и е коствала много усилия на 
община Русе. Тя поздрави общината за силната мотивация и работата на екипа. „Община Русе е една от 
първите, които успяха да подадат проектите си, да подготвят тръжните процедури и да стигнат до първа 
копка днес. По отношение на управлението на отпадъците, Русе е един от водещите градове“, допълни 
още министърът. 
"Това е много важно, защото България вече е в Европейския съд. Има наказателна процедура, която е 
свързана с изграждането на регионалните системи за управление на отпадъците и необходимостта от 
закриване на старите депа. Към момента на откриването на процедурата в България имаше 124 депа, 
които не отговарят на изискванията, а сега те са 108", обясни Ивелина Василева. 
Кметът Пламен Стоилов изрази задоволство, че Русе е успял да стартира този важен за всички граждани 
проект. „Един от най-големите екологични проблеми на града е старото депо за отпадъци. За нас беше 
изключително важно да подготвим необходимите документи, за да кандидатстваме и да убедим 
правителството и съответно Предприятието за управление на дейностите по опазване на околна среда 
(ПУДООС), че имаме нужда от това финансиране“, заяви кметът Пламен Стоилов. 
Проектът, за който общината бе одобрена от ПУДООС, включва техническа и биологична рекултивация и 
е на стойност 22 411 594 лв. Очаква се дейностите да приключат до 5 години. Чрез този проект ще се реши 
един сериозен екологичен проблем за град Русе, свързан най-вече с опасните гудронови ями и ще се 
реши проблема с отпадъците на старото сметище. 
 
 

 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие:  Правителството одобри проекта на Оперативна програма „Околна среда“  

Документът определя приоритетите за финансиране в областта на околната среда със средства 

от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на ЕС 

 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2791         

 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2792
http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2791
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Текст: Правителството одобри проекта на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Документът 
определя приоритетите за финансиране в областта на околната среда със средства от Кохезионния фонд 
и Европейския фонд за регионално развитие на ЕС през програмния период. Разработването му е 
резултат от работата на тематична работна група, в която участват представители на администрацията и 
на широк кръг партньори – неправителствен сектор, бизнес, социално-икономически партньори, 
академична общност, организации на и за хората с увреждания, и др. 
Програмата поставя акцент върху изграждане на ВиК инфраструктура и устойчиво управление на водния 
сектор, постигане на съответствие с йерархията при управлението на битовите отпадъци, подпомагане 
изпълнението на Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000, превенция и управление 
на риска от наводнения и свлачища, подобряване качеството на атмосферния въздух. Приоритетите за 
финансиране съответстват на целите на Стратегия „Европа 2020”, както и на основните национални и 
европейски стратегически междусекторни и секторни документи, и отчитат коментарите на Европейската 
комисия. 
Общият бюджет на ОПОС е 1 770 381 342 евро, в т. ч. европейско съфинансиране в размер на 
1 504 824 141 евро и 265 557 201 евро от националния бюджет, разпределени между приоритетните оси 
както следва: „Води”- 1 216 млн. евро, „Отпадъци” - 268 млн. евро, „Натура 2000 и биоразнообразие” - 
101 млн. евро, „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища” - 78 млн. евро, 
„Подобряване качеството на атмосферния въздух” - 58 млн. евро, „Техническа помощ” - 47 млн. евро. 
 
 
 
 

Източник: bnt.bg 
 

Заглавие: Кампания “Лист по лист” събира хартия за рециклиране във Варна 
 

Линк:  http://bnt.bg/part-of-show/kampaniya-list-po-list-sa-bira-hartiya-za-retsiklirane-va-v-varna            
 

 

Текст:  Всяка сряда доброволци от Обществения център за околна среда и устойчиво развитие във Варна 
минават през различни фирми и офиси и събират използваната хартия. По този начин те дават 
възможност на всеки да спаси поне едно дърво от изсичане. Кампанията се нарича “Лист по лист”. С част 
от набраните средства се финансират различни младежки и ученически инициативи за опазване на 
околната среда. В опит да спасят дървета от изсичане, в кампанията се включват и нашите колеги от 
телевизионния център във Варна. 
 
 

 
 
 

http://bnt.bg/part-of-show/kampaniya-list-po-list-sa-bira-hartiya-za-retsiklirane-va-v-varna
http://bnt.bg/part-of-show/kampaniya-list-po-list-sa-bira-hartiya-za-retsiklirane-va-v-varna
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Източник: stroitelstvo-more.info 
 

Заглавие: Пет проекта довършват в областта с пари от възстановената екопрограма 
 

Линк:  http://stroitelstvo-more.info/%D0%BF%D0%B5%D1%82-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-

%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B2-

%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D1%80/          

  

Текст: Общо пет проекта трябва да бъдат финализирани през 2015 г. в сектор околна среда на 
територията на бургаска област. Четири от проектите са общински, а един на РИОСВ – Бургас. 
Безвъзмездната финансова помощ, която ще получим по програмата, е в размер на над 107 млн. лв. 
Най-много средства ще бъдат изразходени по проекта за изграждане на регионална система за 
управление на отпадъци в регион Бургас – 43 млн. Както писахме в началото на седмицата изграждането 
на първата клетка от депото край с. Братово върви в срок и от началото на годината ще започне 
приемането на първите отпадъци. То ще обслужва 90% от населението в област Бургас. 
Близо 30 млн. лв. струва подобряването и развитието на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води 
на бургаските квартали Банево, Ветрен и Минерални бани. По план проектът трябва да приключи в края 
на 2015 г. В него Общината е инвестирала и най-много собствени средства – 1,7 млн. лв. 
Вторият етап на пречиствателната станция за отпадъчнитеводи в кв. Меден Рудник ще бъде финансиран с 
23,3 млн. лв. европейски средства. Според данни от страницата на Оперативна програма „Околна среда“ 
по проекта ще бъдат изградени 10 км канализационна мрежа и 8 км водопроводна мрежа. 
Питейните и отпадъчните води на кв. Горно Езерово ще се управляват с проект на стойност 10,4 млн. лв. 
Благодарение на този проект цялото население на квартала ще се включи към съвременната 
канализационна мрежа. Това ще доведе до пречистване на генерираните отпадъчни води от територията 
на целия регион. 
В края на тази година трябва да приключат и дейностите по проект на РИОСВ-Бургас, също финансиран от 
Оперативна програма „Околна среда“. Проектът включва дейности по възстановяване и поддръжка в 
единадесет защитени територии в обхвата на РИОСВ-Бургас – резерватите Силкосия, Узунбуджак, 
Витаново, Средока, Тисовица, Ропотамо, Орлицата, поддържаните резервати Пясъчна лилия, Водните 
лилии /Вельов вир/, Атанасовско езеро и Ардачлъка. 
Всички проекти са в различен етап на развитие. Спирането на средствата по програмата забави 
дейностите по голяма част от тях. С възстановяването на плащанията проектите вероятно ще бъдат 
приключени навреме. 
 

 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Изтича срокът за прием на декларации на юридически лица за битовите отпадъци 
 

Линк:   http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1363382            
 

http://stroitelstvo-more.info/%D0%BF%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D1%80/
http://stroitelstvo-more.info/%D0%BF%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D1%80/
http://stroitelstvo-more.info/%D0%BF%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D1%80/
http://stroitelstvo-more.info/%D0%BF%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D1%80/
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1363382
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Текст: На 30 ноември изтича срокът, в който юридическите лица подават декларация за определяне на 
такса битови отпадъци според количеството им, напомнят от отдел „Местни данъци и такси“ в Община 
Велико Търново. 
Понеже 30 ноември е неработен ден, декларации ще се приемат и на 1 декември, уточняват от службата. 
 
 
 

Източник: trud.bg 
 

Заглавие: Министър Василева: 108 депа за отпадъци не съответстват на изискванията 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4447750             
 

 

Текст: Към момента на откриване на наказателната процедура срещу България от 124 депа в страната 
108 не съответстват на европейските изисквания за управление на отпадъците, съобщи в Русе министърът 
на околната среда и водите Ивелина Василева. 
Заедно с кмета на крайдунавския град Пламен Стоилов /ГЕРБ/ те направиха първа копка за рекултивация 
на старото сметище, която се финансира с 22,411 млн.лв. по ОП "Околна среда". 
"Ще продължаваме да подкрепяме общините с отговорно отношение към природата, по-добро 
качеството на живота на гражданите и изпълнение на екологичните норми", уточни министър Василева. 
 Тя увери, че държавата и екоминистерството ще ускорят всички процедури по усвояването на 
европейските средства след деблокираната ОП "Околна среда". Тя очаква Европейската комисия да 
одобри бързо приетата от правителството нова ОП "Околна среда 2014-2020 г.. Така България ще може да 
използва над 3,5 млрд.лв. през новия програмен период.  
Битовото депо в Русе трябва да се рекултивира за 2 г. като потенциално опасно заради съхраняваните 
гудронови отпадъци. Геоложките проучвания сочат, че депото може да задържа разпространението на 
замърсители. 
По проекта ще се укрепят скатовете и ще се обработят гудроновите замърсявания. Ще се изгради система, 
с която ще се събират и отвеждат газовите емисии до инсталация за изгаряне на биогаз. Ще има и 
дренажна система за управление на повърхностните води, а върху терена ще се засадят дървета и 
храсти.  
 
 

 
Източник: bnr.bg 

Заглавие: Строителството на депото за отпадъци във Видин се извършва в срок 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4447750
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Линк: http://bnr.bg/vidin/post/100490503/stroitelstvoto-na-depoto-za-otpadaci-vav-vidin-se-izvarshva-v-
srok               
 

 

Текст: Строителството на Регионалното депо във Видин се извършва в срок, съобщават от Община Видин. 
Това е станало ясно след среща на заместник-кметът и изпълняващ функциите кмет на общината 
Добромир Дилов с членовете на Регионалното сдружение на общините "Видин". Поводът за срещата бе 
напредъкът на строителните дейности по проект "Изграждане на система за управление на отпадъците в 
регион Видин, България". Очаква се обектът да бъде въведен в експлоатация в най-кратки срокове, 
съобщават от Общината. 
Припомняме, че проектът за Регионалното депо се изпълнява по Приоритетна ос 2 на Оперативна 
програма "Околна среда 2007-2013 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от 
Кохезионния фонд на Европейската общност. Общата стойност на проекта е 20 515 302,00 лв. Целта е да 
се изгради необходимата инфраструктура за обезвреждане на цялото количество отпадъци на 
територията на всички общини в областта, съобразено с изискванията на Европейския съюз и на 
националното законодателство. Площадката на новото депо е на около 13 км от Видин, в местността 
"Рамова ливада", покрива около 22 хектара, има капацитет 516 000 т и е с 20 години ефективен 
експлоатационен живот. Изпълнител на проекта е ДЗЗД Обединение "Депо Видин", а фирмата, 
осъществяваща строителен надзор - "Рутекс" ООД. 
 
 
 
 

Източник: 24chasa.bg 
 

Заглавие: Продали за скрап 50 000 крадени детонатора от завода в Горни Лом 
 

Линк:  http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4447696    
        

 

Текст:  Около 50 000 капсул-детонатора са били откраднати от завода за боеприпаси в с. Горни Лом, в 
който на 1 октомври избухна взрив и загинаха 15 души. 
Детонаторите са били предадени като скрап в пункт за вторични суровини срещу 2,50 лв. за килограм. 
Кражбата била установена от служители във фирма “Видекс” в средата на ноември. След подаване на 
сигнала в полицията извършителят е разкрит и задържан. 
Установен е и помагачът му, в чиято къща той съхранявал боеприпасите, преди да ги продаде за скрап. 
Уличеният за кражбата Светлин Славчев, на 35 г., живее в Горни Лом. Той е криминално проявен, 
извършил множество кражби на цветни метали. Във вторник видинският окръжен съд му е наложил 
“задържане под стража”, съобщи председателят на съда Васил Василев. 

http://bnr.bg/vidin/post/100490503/stroitelstvoto-na-depoto-za-otpadaci-vav-vidin-se-izvarshva-v-srok
http://bnr.bg/vidin/post/100490503/stroitelstvoto-na-depoto-za-otpadaci-vav-vidin-se-izvarshva-v-srok
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4447696
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Преди време Славчев е работил в завода и добре познава разположението на складовете и цеховете, 
които са върху 400 дка площ. Детонаторите са били в склад в близост до оградата и на около 2 км от 
гръмналия цех. 
Изнасянето им е станало на етапи от 20 октомври до 10 ноември, когато достъпът до обекта бе напълно 
забранен. Постове на жандармерията бяха блокирали пътя към него и не допускаха в обсега му други 
лица освен разследващите и сапьори. Обезопасяването на района продължи 39 дни, бяха прочистени 
2180 дка, като са намерени 10 невзривени противопехотни мини. 
Заводът е в планината в подножието на връх Миджур и Светлин Славчев се възползвал от пресечената 
местност, като се промъквал до склада през гората. 
“Можело е да стане нов инцидент, но е имал късмет, че не е попаднал на невзривена мина. През цялото 
време много хора недоволстваха, че нямат достъп до имотите си, не могат да си набавят дърва за огрев, 
но никой не посмя на своя глава да ходи в забранената зона”, коментираха от кметството в Горни Лом. 
Оттам припомниха, че за първи път на цивилни лица бе разрешено да отидат до портала на завода на 9 
ноември, когато бе отслужена панихида за 40 дни от смъртта на загиналите. Дни по-късно, когато 
служители на фирмата бяха допуснати в завода, е установена кражбата от склада. 
За предадените на вторични суровини детонатори, които са били с общо тегло близо 800 кг, Светлин 
Славчев е взел малко под 2000 лв. Детонаторите били утилизирани, не можели да предизвикат 
взривяване, единствено да се използват като метален отпадък. 
 

 


