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Източник: МОСВ  
 

Заглавие: С 39 млн. лв. по новата ОПОС ще бъдат изградени шест регионални центъра за реакция при 
кризи и бедствия 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3398              
                                        

 

Текст: Министър Ивелина Василева връчи ключовете за още 67 пожарни, осигурени от Оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.“ 
39 милиона лева са осигурени по новата Оперативна програма „Околна среда“ за изграждането на 6 
регионални центъра за реакция при кризи и бедствия. Бенефициент отново ще е Главна дирекция 
„Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР.  
Това съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева след като връчи ключовете за 
още 67 нови пожарни на вицепремиера и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова. 
Специализираната техника се доставя по проект "Техническо обезпечаване на оперативните структури на 
ГДПБЗН-МВР за ограничаване и ликвидиране на горски пожари", финансиран по Oперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.“ Бюджетът му е 97,6 млн. лв. С доставката на 67 пожарогасителни автомобила 
днес броят им нарасна на 201. Доставени са и 6 високопроходими пожарогасителни автомобила с 
оборудване за мониторинг. Предстои купуването на още 67 пожарни. Отделно са осигурени 2400 
комплекта лични предпазни средства, необходими за екипите от ГДПБЗН - МВР, участващи в гасенето на 
горски пожари.  Отделно по ОПОС 2007-2013 са финансирани още 8 проекта за противопожарна защита, 
чиито бенефициенти са дирекции на национални и природни паркове и регионални инспекции по околна 
среда и води. 
Министър Василева напомни, че през 2012 г. ГДПБЗН-МВР не е била предвидена като бенефициент по ОП 
„Околна среда“.  „Заедно с екипа на Главната дирекция, на колегите от МВР, със сериозната подкрепа на 
премиера Борисов, в кабинета „Борисов 1“ стартирахме преговори с Европейската комисия, в резултат на 
които успяхме да убедим нашите партньори, че е необходимо да подкрепим усилията на ГДПБЗН за 
справянето с щетите от наводненията и за борба с горските пожари“, каза Василева по време на 
церемонията. 
„С доставката технически обезпечени ще са териториалните звена на ГДПБЗН, които осигуряват 
пожарната безопасност в трите национални парка – „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“, 11 природни 
парка, 55 резервата и 35 поддържани резервата. Ще бъде осигурена и възможност за своевременна 
намеса за предотвратяване на рисковете за възникване на горски пожари и тяхното навременно и 
ефективно ограничаване и ликвидиране“, допълни министърът. 
„Горските пожари са едни от най-сложните и борбата с тях е изключително трудна поради своята 
специфика и трудна достъпност. Затова снабдяването ни с необходимата  специализирана техника е от 
изключително голямо значение, за да предотвратим нанасянето на сериозни щети на околната среда и да 
опазим зеленото богатство на страната. Това е част от общата ни политика да обединяваме усилията на 
институциите за осигуряване на превенция и възможност за бърза реакция“, каза още Василева.  
 Повече информация за планирани и изпълнени мерки за противопожарна защита по проекти, 
финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007- 2013 г. “ може да видите тук. 
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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева ще открие новата пречиствателна станция на Трявна 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3399                                    
 

 

Текст: На 10 юни, сряда, от 15 часа министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие 
новоизградената пречиствателна станция на Трявна. Обектът е изпълнен по проект, финансиран по 
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Общата стойност на проекта е 13,1 млн. лв., от които 
12,6 млн.лв. са безвъзмездна финансова помощ. 
Освен пречиствателната станция, по проекта са рехабилитирани довеждащ път и мост, изграден е и 
довеждащ колектор с дължина 1,745 км. 
 
 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева ще открие Националната екологична конференция „Околната 
среда – състояние и тенденции“  
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3400      
                          

 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие Националната екологична 
конференция „Околната среда – състояние и тенденции“. Форумът ще се проведе на 11 юни, от 10 часа в 
Гранд Хотел София, зала „София“. Организатор на събитието е Изпълнителната  агенция по околна среда 
(ИАОС). Официални гости ще са Ханс Брюнинкс, изпълнителен директор на Европейската агенция по 
околна среда (ЕАОС), Томислав Дончев, вицепремиер по еврофондовете и икономическа политика и 
Йорданка Фандъкова, кмет на община София.  
Конференцията се провежда под патронажа на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева. 
На нея ще бъде представен петгодишния доклад - оценка на Европейската агенция по околна среда 
(ЕАОС) „Европейската околна среда състояние и перспективи - SOER 2015“. Изпълнителният директор на 
ИАОС Ваня Григорова ще запознае участниците с Националния доклад за състоянието и опазването на 
околната среда - 2015г.  
Основната цел на конференцията е да запознае заинтересованите страни с данните, тенденциите, 
приоритетите и политиките в сферата на околната среда на европейско, национално и регионално ниво, 
както и с националните политики и мерки за опазване чистотата на атмосферния въздух. Във втората част 
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на конференцията специално внимание ще бъде отделено на чистотата на въздуха на столицата в 
презентацията на заместник- кмета на София Мария Бояджийска. 
Събитието е отворено за медиите. Пресконференцията е от 12:15 - 13:30 часа в зала „София“ на Гранд 
Хотел София. 
Програма на Националната екологична конференция „Околната среда – състояние и тенденции“. 
Повече информация за събитието Национална еколoгична конференция "Околната среда - състояние и 
тенденции".  
 
 
 
 
Източник: focus-news.net  
 

Заглавие: Експерти от РИОСВ-Пазарджик извършиха проверки за замърсявания на пътната мрежа в 
областта 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/06/09/2076600/eksperti-ot-riosv-pazardzhik-izvarshiha-
proverki-za-zamarsyavaniya-na-patnata-mrezha-v-oblastta.html                                  
 

 

Текст: Пазарджик. През май експертите на РИОСВ извършиха проверки за замърсявания с отпадъци на 
общинската и републиканска пътна мрежа на територията на 12-те общини в област Пазарджик, 
съобщиха от инспекцията. Не са констатирани замърсявания в проверените участъци, както и 
нерегламентирани сметища в съседни на пътната мрежа терени в общините Пазарджик, Панагюрище, 
Пещера, Брацигово, Стрелча, Сърница, Ракитово и Лесичово. Установено е замърсяване с опаковки от 
хартия и пластмаса около чешма в землището на Септември и край напоителен канал при село 
Злокучене, както и малки количества битови отпадъци край моста над река Марица в района на 
Септември. Битови отпадъци са установени на входно-изходните зони на село Драгиново и край ж.п. 
линията „Септември – Добринище“, в района на Велинград. Дадените предписания за ръчно почистване 
на терените са изпълнени. Около входно-изходните зони на населените места в община Батак няма 
замърсявания. Установено е складирането на строителни отпадъци – изкопани земни маси, камъни и 
асфалтови смеси, което е нерегламентирано по Закона за управление на отпадъците защото е различно 
от мястото на образуването им. Дадено е предписание в срок от един месец отпадъците да се предадат 
на лица, имащи право да ги съхраняват и/или оползотворяват. Нерегламентирано сметище от битови и 
строителни отпадъци и замърсяване с опасни отпадъци – отработени масла и опаковки, замърсени с 
нефтопродукти в землището на село Сестримо, установи проверката в община Белово. Предписано е в 
кратки срокове да се почистят терените и отпадъците да се третират разделно. За тези нарушения, на 
кметовете на община Белово и село Сестримо ще бъдат съставени актове. 
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Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Първа копка на нова система за управелние на отпадъци 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1450889                                  

 

 

Текст: Първа копка на новата регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол 
направиха днес кметовете на пет общини. Новото регионално депо ще поеме отпадъците на общините 
Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа и ще даде възможност за разделно събиране на 
рециклируемите отпадъци. Ще бъдат закрити и рекултивирани четири общински депа за неопасни 
отпадъци в общините Ямбол, Сливен, Нова Загора и Стралджа.По думите на кмета на община Ямбол 
Георги Славов това е единственият проект в България, в който е включена рекултивацията на 4-те 
сметища с европейски средства . Славов категорично заяви, че са спазени всички законови изисквания, 
постигнато е споразумение между 5-те общини за осигряване на финансирането. 
„По важното  е сега да се рекултивира  сегашната „язва“ наречена ямболско сметище, която стои на 
територията на община Тунджа вече 40 години  и след това да се изгради модерна система, която да 
гарантира  години наред, че няма да има никаква опасност за хората и биологичното разнообразие“, 
заяви кмета на община Тунджа Георги Георгиев. 
Освен, че управлението на отпадъците и защитата на повърхностните и подземни води, почвата и въздуха 
ще бъдат подобрени, системата ще отговаря и на основните европейски и национални политики за 
околна среда. Не на последно място, изграждането на регионалната система за управление на 
отпадъците ще предотврати увеличение на таксата за битови отпадъци. Отпадъците от бита ще бъдат 
събиране разделно чрез въвеждане на система за разделно събиране на рециклуеми отпадъци – хартия, 
пластмаса, стъкло и метали . Ще бъдат осигурени контейнери и превозни средства за събиране на 
отпадъците. 
Проектът е на стойност 31 324 млнл лв, от които близо 25 млв лв са от ЕС чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Националното финансиране е в размер на 4 408 434 лв. Крайният срок за 
изграждане на клетка 1 е средата на месец октомври 2015 година. 
Протестиращи граждани заявиха, че са против изграждането на сметището. По думите им изграждането 
на депото  е „бомба със закъснител,  няма оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ , а и 
сметищата трябва да се строят на подходящи места. 
След приключване на експлоатацията на съществуващите депа, количеството на отделящия се инфилтрат 
ще бъде намалено, което ще ограничи неблагоприятното въздействие мърху околната среда, ще бъдат 
изградени и условия за провеждане на качествен мониторинг на средата. 
 
 
 
 
Източник: kmeta.bg 
Заглавие: Валтер Дефа от ЕК: Заводът за отпадъци е образцов проект за гражданите на София 
Над 95% от строителните дейности и оборудването са изпълнени 

Линк: http://www.kmeta.bg/valter-defa-ot-ek-zavod%D0%B0t-za-otpad%D0%B0ci-e-obrazcov-proekt-za-
grajdanite-na-sofiq-48237.html                                  
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Текст: Генералният директор на "Регионална и градска политика" в ЕК Валтер Дефа похвали завода за 
отпадъци в Садина край село Яна. Той определи завода като „Един образцов проект както за гражданите 
на София, така и за европейската кохезионна политика. "Това е показателен проект за най-модерните 
технологии за обработване на отпадъци в Европа", коментира директорът на  "Регионална и градска 
политика" в ЕК. 
Заедно с кметът на София Йорданка Фандъкова инспектираха строежа на завода. Те провериха напредъка 
на строителството на завода за механично-биологично третиране на отпадъците, съобщиха от 
пресцентъра наСтолична община. 
Заводът за механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци, с производство на RDF – гориво на 
площадка „Садината" е втората фаза на проекта „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за 
третиране на битовите отпадъци на Столична община". 
На посещението присъстваха и главният секретар на дирекция "Регионална и градска политика" Марк 
Онида, министърът на туризма Николина Ангелкова, заместник-кметът на София Мария Бояджийска, 
заместник-председателя на Столичния общински съвет Николай Стойнев, инженера и изпълнителя на 
обекта. 
Строителството на завода върви в срок. Едновременно с изграждането на петте сгради от завода се 
доставя и оборудването за всички подобекти. Над 95% от строителните работи и от доставката и монтажа 
на оборудването са изпълнени. Единичните проби, които започнаха през април месец, ще приключат до 
края на юли. 
По проекта са изградени ново депо, инсталации за зелени и био отпадъци, от които се произвежда 
електричество и компост. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г." с 84% безвъзмездно финансиране. 
 
 
 
 
 
Източник: new.sliven.net 

Заглавие: ПЪРВА КОПКА НА РЕГИОНАЛНОТО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ В ХАДЖИДИМИТРОВО  

Линк: http://new.sliven.net/sys/news/index.php?id=175953                                  

 

Текст: Кметът на Сливен Кольо Милев и кметовете на общините Ямбол, Тунджа и Стралджа направиха 
първата копка за изграждането на регионална система за управление на битовите отпадъци в местността 
„Гол баир” край с. Хаджидимитрово, община Тунджа – Фаза 1.  
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Проектът на стойност 31 324 460 лева е финансиран по Оперативната програма "Околна среда" (2007-
2013). Близо 25 милиона лева от общата стойност на проекта са от ЕС, чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Националното съфинансиране е в размер на 4 408 434 лева. 
В регионалното депо ще се събират отпадъците от пет общини – Сливен, Ямбол, Тунджа, Стралджа и Нова 
Загора с население повече от 275 000 души. Първата фаза от системата включва разделно събиране на 
отпадъците от населените места, транспортирането им до регионалното съоръжение, третиране чрез 
инсталации за  
сепариране и компостиране, рециклиране на част от отпадъците, отделяне и съхранение на вредните 
вещества.  
Проектът предвижада да бъдат закрити и рекултивирани четирите досегашни общински депа за неопасни 
отпадъци в общините Сливен, Ямбол, Нова Загора и Стралджа, като системата за управление на 
отпадъците ще доведе до ограничаване на вредното влияние върху околната среда,  
Проектът трябва да бъде завършен до края на октомври.  
Строителството бе забавено поради обжалване пред съда на резултатите от търг от един от участниците в 
него. Обжалване имаше и от местно екологично сдружение. На общините бяха наложени финансови 
санкции за неизпълнение на директиви на Европейския съюз, посочи кметът на Ямбол Георги Славов. 
Кметът на Сливен, който е председател на сдружението на общините - участнички в проекта за 
изграждане на депото, увери че Община Сливен ще работи по законовите разпоредби и ще спази 
нужните срокове за осъществяване на първата фаза на проекта. 
Милев съобщи пред журналисти, че вчера следобед са отворени ценовите оферти на участниците в 
открита процедура по ЗОП за възлагане обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на СМР по проект 
"Закриване и рекултивация на депо за неопосни отпадъци с. Сотиря, община Сливен, I-ви етап".  
Финансирането на изпълнение на СМР по проект "Закриване и рекултивация на депо за неопосни 
отпадъци с. Сотиря, община Сливен, I-ви етап", е от бюджета на Община Сливен.  
Втората фаза ще се финансира по проекта за изграждането на регионална система за управление на 
битовите отпадъци в Хаджидимитрово със средства от ЕС. 
 
 
 
 

Източник: burgasnews.com 

Заглавие: До 1000 лева глоба за изоставени отпадъци, 27 бургазлии вече със санкции 

Линк: http://www.burgasnews.com/novini-burgas/87954-do-1000-leva-globa-za-izostaveni-otpadatzi-27-
burgazlii-veche-sas-sanktzii                                  

 

Текст: 27 бургазлии за били глобени за неспазване на правилата и нерегламентирано изхвърляне на 
строителни и едрогабаритни отпадъци. Размерът на наложените санкции за конкретното нарушение 
варира от 500 до 1000 лв. На прага на туристическия сезон и увеличаващия се поток туристи и гости на 
града, Община Бургас отново напомня - абсолютно безплатно е организирано предаването и изнасянето 
на строителните и едрогабаритни отпадъци след домашни ремонти от гражданите. Услугата прави Бургас 
по-чист и пести пари на бургазлии.  
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И тъй като тя е безплатна - екоинспекторите ще засилят контрола и при констатиране на нарушения ще се 
налагат глоби в максимален размер. Всеки притежател на строителни и едрогабаритни отпадъци, е 
необходимо да подаде заявка за извозване на тел. 056/852 337 - за дата, час и адрес.  Строителните 
отпадъци трябва да са поставени в чували.  В деня на извозване чувалите трябва да бъдат изнесени на 
място с осигурен достъп за специализирания автомобил. От стартирането на услугата през м. март 2014 г. 
- за една година са извозени над 64 000 чувала с отпадъци по заявка на граждани.  
 
 
 
 
Източник: kmeta.bg 

Заглавие: Влагат 800 хил. лв за закриването на две сметища край Велико Търново 

Линк: http://www.kmeta.bg/obshtestvo/vlagat-800-hil-lv-za-zakrivaneto-na-dve-smetishta-kray-veliko-
tarnovo-23420.html                                  

 

Текст: С 800 000 лв. ще бъдат ликвидирани депата за битови отпадъци на Дебелец и Килифарево, след 
като Велико Търново спечели двата екологични проекта. Сметищата с обща площ около 22 000 м2 е 
трябвало да бъдат закрити още през 2009 г. Депото в Дебелец обслужва 4037 души е приело над 98 000 
м3 твърди битови отпадъци и се намира на около 4000 м. от жилищата. 
Общата площ за рекултивация на съществуващото депо за битови отпадъци Килифарево е 10 050 м2, и е 
разположено на около 2 км. от жилищната зона на града. Депото е обслужвало население от 3242 души 
от Килифарево и девет села в района. 
Община Велико Търново е подготвила и работни проекти за закриване и рекултивация на депото в село 
Шереметя, с които ще кандидатства за финансиране през 2014г. Междувременно на 15 януари Община 
Велико Търново подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на 
Регионална система за управление на отпадъците за регион Велико Търново. Стойността на този проект е 
30,6 млн. лв. 
 
 
 
 
Източник: kmeta.bg 
Заглавие: Три кражби регистрираха вчера, едната разкрита 
Кабели и метални вещи са в полезрението на крадците 

Линк: http://www.kmeta.bg/obshtestvo/vlagat-800-hil-lv-za-zakrivaneto-na-dve-smetishta-kray-veliko-
tarnovo-23420.html                                  
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Текст: За три регистрирани кражби през вчерашния ден в областта, съобщават от полицията в Добрич. 
На 8 юни е получено съобщение за извършена кражба от стопански двор на територията на кв. „Рилци” в 
Добрич. Установено е, че за времето от 4 юни до 8 юни неизвестен извършител е извършил кражба на 
метална кофа за мотокар. 
Служители на Първо РУ МВР Добрич установяват извършителите на деянието. С полицейска мярка за 
срок от 24 часа са задържани А.И. (25 г.) и  криминално проявения Г.Й. (16 г.), и двамата от град Добрич. 
По случая е образувано бързо полицейско производство. 
Също вчера, около 09:40 часа е получено съобщение за извършена кражба от складово помещение 
намиращо се по бул. „3-ти Март” в Добрич. Установено е, че за времето от 09:30 часа на 5 юни до 08:30 
часа на 8 юни неизвестен извършител е проникнал в помещението, като е открднал алуминиеви части от 
машини, ръчни и електрически инструменти. По случая е образувано досъдебно производство в  Първо 
РУ МВР Добрич. 
Около 15:00 часа е получено съобщение за извършена кражба на територията на с. Тюленово, община 
Шабла. Установено е, че за времето от 1 януари до 8 юни, чрез използване на техническо средство, 
неизвестен извършител е извършил кражба на 360 метра меден електрически проводник от четири 
междустълбия находящи се в с. Тюленово. По случая е образувано досъдебно производство в РУ МВР 
Шабла. 
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