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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева открива депо за отпадъци във Видин 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3578                                     
 

 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие на 4 август от 16 ч. 
новоизградена система за управление на отпадъци във Видин. Обектът е  финансиран по Оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013“. 
Регионалната система ще обслужва над 95 000 души от 11 общини и включва депо за битови отпадъци с 
капацитет 309 600 тона, както и съоръжения за компостиране и рециклиране на строителни отпадъци. 
Старото общинско депо е закрито и рекултивирано. 
Общата стойност на инвестицията е над 20 млн. лв. 
 
 
   
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева ще даде пресконференция по ОПОС 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3577 
                         

 

Текст: От 11. 30 ч. на 4 август в МОСВ министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще даде 
пресконференция по повод първата обявена процедура по Оперативна програма „Околна среда 2014-
2020“ за финансиране на мерки за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно 
събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци. 
Основна цел е изграждането на допълнителен капацитет за рециклиране, с което да се намалят 
количествата на депонирани битови отпадъци.  
Бенефициенти по тази процедура ще бъдат само общини. 
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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева: МОСВ насърчава създаването на условия за ефективно използване на 
минералните води 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3579                        
 

 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и заместникът й Павел Гуджеров 
участваха в Четвъртата национална дискусия от кампанията „Да! На българската икономика“ на тема 
„Балнео и СПА туризъм – перспективи и възможности“, която се състоя в Кюстендил. 
Министерство на околната среда и водите провежда политика за осигуряване на условия за максимално 
използване на минералните води, посочи в изказването си Василева. В основата на тази политика през 
последните години стои диалогът и сътрудничеството със заинтересованите страни – общини, 
граждански, браншови и научни организации за максимално и в интерес на гражданите развитие на 
общините, в съответствие с приоритетите им, изтъкна министърът. Децентрализацията на управлението 
на минералните води – изключителна държавна собственост, осигуряването на подходящи икономически 
условия за оползотворяването им и облекчаването на административните процедури за предоставяне на 
права за водовземане, са основните насоки в работата на МОСВ. 
С измененията на Закона за водите през 2010 г., създали предпоставки за децентрализация на 
управлението на минералните води, в МОСВ постъпиха множество искания от общините. В резултат от 
законовите промени, с решения на министъра на околната среда и водите до момента на общините са 
предоставени 66 находища на минерални води – изключителна държавна собственост. „Със 
законодателните изменения се даде възможност минералните води да бъдат използвани в интерес на 
жителите на общините и в съответствие с приоритетите им за развитие в областта на балнеотуризма, 
балнеолечението, бутилирането и др., като по този начин бе дадена по-голяма оперативна 
самостоятелност при управлението на минералните води. Законодателните промени са израз на 
обоснована държавна политика за насърчаване на по-доброто оползотворяване на природния ресурс и 
важен лост в ръцете на органите на местното самоуправление за реализация на плановете за развитие на 
общините“, каза Ивелина Василева. 
Три пъти бяха намалени таксите за водовземане от минерална извори, които титулярите на разрешителни 
заплащаха преди. Облекчени бяха процедурите за предоставяне на права за водовземане от минерални 
извори – изключителна държавна собственост. Общините са издали 160 разрешителни за приблизително 
120 л./сек. като той ще се ползва за следните цели: специализирани болници, хотели, басейни, 
оранжерии, общински обекти (бани, детски градини, администрации и др.). 
Използването на минералните води е сред приоритетите на правителството. МОСВ има готовност да 
работи координирано с всички институции и е отворено за предложения за облекчаване на процедурите 
с цел максимално оползотворяване на ресурса. 
Василева благодари на организаторите – в. „Стандарт“ и КРИБ. 

България е определила 102 от находищата на минерална вода като изключителна държавна 
собственост. На общините са предоставени за стопанисване и ползване 66 от тях. Утвърден е 
експлоатационен ресурс – л/сек, а технически възможният дебит е 2219, 26 л/сек. От тях са предоставени 
на разрешителен режим 541,55 л/сек, а на концесионен режим – 106, 17 л/сек. Наличният свободен за 
ползване ресурс е 1517,  90 л/сек. Като публична общинска собственост до сега са определени 37 
находища с утвърден експлоатационен ресурс 304, 818 л/сек. Разкритите ресурси се оценяват на 4600 
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л/сек. Създаването на качествен балнео и СПА туризъм (СПA, балнео и здравен туристически продукт) 
зависи от много природните дадености, привличането на инвестиции, изграждането на инфраструктура, 
създаването на подходяща нормативна основа и не на последно място, от изграждането на високо 
образовани професионалисти. 
 
 
 
Източник: karlovobg.eu 
 

Заглавие: Карлово изкарва битовите отпадъци на стоковата борса 
 

Линк: http://www.karlovobg.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=8966:2015-08-03-11-29-
14&catid=3:2009-08-02-11-16-43&Itemid=121&Itemid=86                        
 

 

Текст: Битови отпадъци от карловското сметище, които подлежат на рециклиране излизат на  стоковата 
борса.  Общината  смята да продаде първата партида още до края на тази календарна година. По 
предварителни изчисления е възможно Карлово да предлага за рециклиране  поне около 7 
тона  годишно пластмаса.  Делът на хартията, картона, метала  и стъклото, които не са от опаковки, също 
не е малък.  Намеренията на местния парламент и общинската администрация са да изтъргуват при 
възможно най-висока цена  отпадъците, които подрежат на вторична преработка. 
Отделянето на рециклируемите отпадъци  от общия боклук, който 
влиза в депата е едно от изискванията на Европейския съюз. То е регулирано с отчисленията, които 
общините  са задължени да правят  от бюджетите си за Министерството на околната среда и водите на 
тон депонирани битови отпадъци.  През 2015 година Карлово плаща за тон боклук, пресован  и засипан в 
някоя от клетките на сметището по  36 лева. Отчисленията растат стремглаво  с всяка следваща година. 
Догодина ,през 2017,  таксата за карловското регионално депо е 47 лева на тон  депониран боклук, през 
2018 – 61 лв/тон.  До 2020 година например отчисленията  от Карлово към МОСВ  ще стигнат  95 лева на 
тон депониран боклук. 
Регионалното депо в Карлово събира  битовите отпадъци от  Карлово, Сопот, Хисаря, Калояново и 
Брезово.  Годишно в него постъпват около 31-32 000 тона отпадъци от петте общини. 
Край огромното съоръжение вече е монтирана  и действа  сепариращата инсталация.   
Сепарирането на битовите отпадъци, които полежат на рециклиране значително ще намали тонажа и 
обема на боклука, който постъпва в депото. От това пък следват по-малко разходи по отчисленията, които 
изисква Министерството на околната среда и водите. А тези отчисления са за сметка на гражданите – те 
се залагат в годишната такса смет, която всяко домакинство плаща. 
След отделяне на подлежащите на преработка битови  отпадъци в  депото ще влиза по-малко боклук. 
Това ще доведе до удължаване на живота на съоръжението.  Ще се намалят значително разходите по 
отчисленията.  А с приходите от продажбите на  рециклируемите  отпадъци ще  се 
поддържат  съоръженията –депото и сепариращата  инсталация. 
Следващата стъпка е отделяне на биоразградимите отпадъци от общите битови отпадъци, които 
постъпват в депото. Те  ще бъдат насочвани  към компостираща инсталация. И сега делът на  растенията, 
изхвърлени в края на реколтата от селските дворове – корени домати,  пипер, листна маса от картофи и 
др. е голяма, твърдят екоексперти от общинската администрация.  
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Източник: eumis2020.government.bg 
 

Заглавие: Отворена процедура за кандидатстване 
Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и 
техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци 
 

Линк: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ffbaf80d-0b11-4399-b7b1-ee5ddd56f71f                           
 

 

Текст: Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата е подпомагане 
изпълнението на специфичната цел за намаляване на количеството депонирани зелени и/или 
биоразградими битови отпадъци чрез разделното им събиране и рециклиране. Чрез изпълнение на 
мерките по процедурата ще се подпомогне постигането на националните цели, заложени в българската 
нормативна уредба и в Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г., за 
ограничаване количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 2020 г. до 35% от общото 
количество на същите отпадъци, образувани към 1995 г., и за увеличаване до края на 2020 г. на дела 
разделно събрани и оползотворени битови биоотпадъци на ниво регион до не по-малко от 50 % от 
количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.  
Очакваният резултат от изпълнение на мерките по процедурата, съвместно с други мерки по приоритетна 
ос 2 „Отпадъци“, е до 2018 г. да бъде осигурен допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци най-
малко 20 000 т/год., а до 2023 г. - 105 000 т/год. 
Документи за кандидатстване и информация:…. 
 
 
 
Източник: gradat.bg 
 

Заглавие: Монтирани са 95% от оборудването на столичния завод за отпадъци 
 

Линк:http://gradat.bg/news/2015/08/03/2584704_montirani_sa_95_ot_oborudvaneto_na_stolichniia_zavo
d/?ref=miniurl                           
 

 

Текст: Строителството на петте основни сгради на Завода за механично-биологично третиране на 
отпадъците е почти изпълнено. Монтирани са и 95% от оборудването. Изградени са трафопостовете в 
сградите и са поставени таблата на цялото оборудване. 
Към момента са извършени всички единични изпитания на съоръженията и предстоят топлите проби. 
Изпълнени са подземните комуникации и 70 процента от дейностите по ландшафта, полагат се настилки. 
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Утре започва асфалтирането на пътните връзки в обекта, като до средата на август се очаква 
изграждането им да бъде приключено. Заводът за механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци с 
производство на RDF гориво на площадка "Садината" се изпълнява по проект "Изграждане на 
интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община", 
финансиран по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013". 
 
 
 
Източник: bnt.bg 
 

Заглавие: Сметище на ръба на закона 
 

Линк: http://bnt.bg/bnt2-regionalni/nezakonni-smetishta/smetishte-na-ra-ba-na-zakona                          
 

 

Текст: Жителите на улица “Житница” в столицата се оплакват от поредното нерегламентирано сметище. 
От Столичния инспекторат заявиха, че редовно почистват мястото, но не могат да се справят с 
изхвърлянето на строителни отпадъци в района, след края на работното им време. 
Между кварталите “Красна поляна”, “Овча купел” и “Факултета” се намира краят на улица “Житница”. 
Последните 100 метра от нея вечно тънат в боклуци и строителни отпадъци. 
“Това, което виждате в момента, е нерегламентирано сметище. Ние стоим и упражняваме контрол с цел 
боклуците да се изхвърлят в предвидения за това контейнер”, заяви Николай Каменов от Столичен 
инспекторат. 
Според служителя на Столичния инспекторат за сметището има много подадени сигнали, а живеещи в 
района, които не пожелаха да застанат пред камера, коментираха, че ситуацията тук е направо страшна. 
Пепел, боклуци и каруци превръщат ежедневието в ад. 
“Сметището е предвидено предимно за битови отпадъци. Това, което виждате, вероятно се изхвърля от 
малки частни фирми, с бусове, което става след 22:00 – 23:00 часа, а нашият контрол тука е до 20:00. 
Идват нощно време и изхвърлят”, добави Николай Каменов. 
Остава въпросът – регламентирано или нерегламентирано е сметището? На въпроса ни коя е незаконната 
част тука и коя е законната част на сметището, Николай Каменов отговори: 
“Ами няма как да ви отговоря на този въпрос – кое е законно и кое – незаконно. Не мога да седна да 
разделя боклуците на законни и на незаконни, това е отпадък в крайна сметка.” 
След поредното почистване конейнерът за “законно изхвърляне” вече е празен, но кога отново ще се 
напълни никой не се нае да прогнозира. 
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