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Източник: ecology-bulgaria.com  
 

Заглавие: МОСВ публикува общите условия за изпълнение на проекти по новата ОПОС  
 

Линк: http://ecology-bulgaria.com/article/1927-mosv-publikuva-obshtite-usloviia-za-izpalnenie-na-proekti-
po-novata-oposl 
 

 

Текст: Общи условия за изпълнение на проекти по ОП "Околна среда 2014-2020" са публикувани на 
интернет страницата на оперативната програма. Общите условия се прилагат за договори за 
безвъзмездна финансова помощ в рамките на новия програмен период. В документа са регламентирани 
начинът на извършване на плащанията, условията за извършване на авансови, междинни и окончателни 
плащания по договорите и др. С пълното му съдържание може да се запознаете на /ecology-
bulgaria.com/article/1927-mosv-publikuva-obshtite-usloviia-za-izpalnenie-na-proekti-po-novata-oposl 
 
 
 
Източник: faragency.bg 
 

Заглавие: Винят директорката на екоинспекцията в Бургас за конфликт на интереси 
 

Линк: http://faragency.bg/bg/burgazliya-iska-stola-na-shefkata-na-riosv/#.VeP1yv7ovcs 
 

 

Текст: Бургазлията Живко Куцаров е подал сигнали до Окръжна прокуратура и до Комисията за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за това, че настоящата директорка на 
Регионална инспекция по околна средa и води в Бургас инж. Тонка Атанасова се намира в конфликт на 
интереси заради заеманата от нея позиция. Според Куцаров фирма, с която е свързан съпругът на инж. 
Атанасова, се занимава с издаване на сертификати за пригодност на продукти на дружества, чиято 
дейност частично се контролира от бургаската екоинспекция. В писмо, изпратено до редакцията на 
вестник „Черноморски фар”, Живко Куцаров изрежда списък от 26 фирми, които според него са в някакъв 
вид зависимост от инспекциите на РИОСВ – Бургас и едновременно с това работят с въпросната фирма. 
За вестник „Черноморски фар” директорката на РИОСВ – Бургас инж. Тонка Атанасова каза, че не желае 
да коментира изнесената информация. Тя заяви, че ще даде своето становище по темата, след като 
компетентните органи, анализиращи посочените сигнали, дадат своето официално становище. 
Инж. Тонка Атанасова спечелили конкурса за директор на Регионална инспекция по околна среда и 
водите – Бургас през месец юли след оспорвана надпревара, до втория етап на която бяха допуснати 
осем кандидати. Единият от претендентите за мястото беше Живко Куцаров. Той бе класиран от 
комисията на второ място, веднага след инж. Атанасова. 
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Източник: burgasdream.com 
 

Заглавие: НАП продава конфискуван скрап 
 

Линк: http://burgasdream.com/index.php/regionat/burgas/10387-nap-prodava-konfiskuvan-skrap  
 

 

Текст: Бургаската агенция по приходите е изкарала на публичен търг 120 кг метални отпадъци, 
конфискувани след съдебно дело. 
Публичната продан е организирана за 31 август от 10 ч в сградата на ТД на НАП – Бургас, ул. „Цар Петър” 5 
„б”. Началната цена на 120-те кг скрап е 100 лв. 
Металните отпадъци са конфискувани от двама обвиняеми, които били задържани да изкупуват скрап в 
село Бата, община Поморие. Те нямали необходимия по закон лиценз и били изправени на съд. 
 
 
 
Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Заводът за отпадъци в София тръгва пробно 
 

Линк:http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2015/08/28/2599106_zavodut_za_otpaduci_v_sofiia_trugva_probno 
 

 

Текст: Приключи строителството на завода за механично-биологично третиране на отпадъците на София, 
съобщиха от пресцентъра на Столичната община. Предстоят 72-часови проби на инсталациите и 
подготовка за издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация. 
"Приключиха строително-монтажните работи и доставката и монтажа на оборудването на завода за 
механично-биологично третиране на отпадъците. Строителството на завода е прието и обектът получи 
Акт образец 15, съгласно Закона за устройство на територията", пише още в краткото съобщение и се 
добавя, че е завършено строителството на сградите, проведени са единични изпитания на съоръженията, 
изградена е площадковата инженерна инфраструктура. 
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 2007-2013г." 
Проектът беше започнат през 2007 г., а на първото заседание на правителството "Борисов" през 2009 г. се 
осигури държавното съфинансиране по проекта. След това беше одобрена първата фаза, която 
включваше изграждането на депа и други съоръжения по проекта. 

http://burgasdream.com/index.php/bg-aktzenti/10387-nap-prodava-konfiskuvan-skrap
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През декември 2011 г. обаче втората фаза, която включва същинското изграждане - завода за отпадъци, 
беше спряна от Европейската комисия и беше обявена нова обществена поръчка. Причината беше 
искането на Европейската комисия за промени в някои технически параметри, което на практика 
обезсмисли вече проведения търг. 
През 2012 г. последваха и допълнителни въпроси за данъка добавена стойност по проекта, както и за 
общинското предприятие, което ще експлоатира съоръженията. След преговори накрая проектът днес 
беше одобрен. 
След като в първата половина на 2013 г. приключи конкурсът за избор на изпълнител, част от кандидатите 
сезираха Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Антимонополният орган отмени заповедта на 
Фандъкова за избор на строител. След това Столичната община обжалва пред съда, който през миналата 
седмица отмени окончателно решението на КЗК. 
 
 
 
Източник: bnt.bg 
 

Заглавие: Къде изхвърляме старите лекарства и други опасни отпадъци? 
 

Линк: http://bnt.bg/news/ekologiya-i-ustoychivo-razvitie/ka-de-izhva-rlyame-starite-lekarstva-i-drugi-
opasni-otpada-tsi 
 

 

Текст: Къде изхвърляме старите лекарства и други опасни отпадъци като препарати и материали след 
ремонт. Практиката сочи, че в повечето случаи това става в контейнерите за боклук пред блока, което 
обаче е крайно опасно. Оказва се, че от 3 години в няколко общини у нас, веднъж месечно се отварят 
мобилни пунктове за събиране на такива опасни отпадъци, но малко хора знаят за това. 
Обикновено сме свикнали с пълните, вмирисани контейнери пред блока с боклук. Но когато в тях има 
изхвърлени стари лекарства или химични препарати, това е особено опасно за домашни любимци, деца, 
бездомници, които ровят в кофите, а и замърсява околната среда. Виждате основните групи опасни 
отпадъци, образувани в домакинствата. Сред тях преобладават лекарствата и препаратите. Лекарства с 
изтекъл срок на годност. 
“Честно казано – в кофата за боклук. Знам, че не е редно, но… Когато ви останат лекарства – в кофата за 
боклук. Няма други места за съжаление, където да ги дадеш”", споделя клиентка на една столична 
аптека. 
“Няма смисъл наистина да замърсяваме, защото лекарствата знаем, че са химикали. Би трябвало да се 
изхвърлят на едно място и да отиват за унищожение, а не да се изхвърлят в боклука”, казва отговорен 
гражданин. 
И председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки също се затрудни да отговори какво да 
правим със старите лекарства. 
Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки: Труден въпрос. От РЗИ 
съветват хората да вадят таблетките и да ги хвърлят в тоалетната, но това не е решение. Лекарствата се 
водят опасен отпадък и не трябва да се изхвърлят по този начин. Но за съжаление няма регламентиран 
друг начин. 
От здравното министерство потвърдиха, че в сега действащата правна уредба няма възможност за 
връщане на стари лекарства в аптеките. Обмисляли се законови промени. Оказа се обаче, че в София и в 7 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2011/12/07/1345766_sofiiskiiat_zavod_za_prerabotka_na_bokluk_otnovo_se/
http://www.dnevnik.bg/zelen/2011/12/07/1345766_sofiiskiiat_zavod_za_prerabotka_na_bokluk_otnovo_se/
http://bnt.bg/news/ekologiya-i-ustoychivo-razvitie/ka-de-izhva-rlyame-starite-lekarstva-i-drugi-opasni-otpada-tsi
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други общини у нас, от 3 години фирма осигурява мобилни пунктове за събиране на опасни отпадъци. 
График за работата им може да се види на сайта на столичната община. 
Въпреки че пунктовете все още не са популярни, само в София до момента са събрани над 7,5 тона 
опасни отпадъци,които впоследствие са сортирани и унищожени. 
Сийка Терзиева, експерт във фирма за събиране на опасни отпадъци: Другата възможност е гражданите, 
които имат такива отпадъци да се обадят на телефонния номер на системата за граждани 0700 11 750. 
И да запишат посещение на адрес. Това се прави, когато има по-големи количества отпадъци. 
Тази услуга е безплатна и е в рамките на такса отпадъци, която всички плащаме. 
Мобилните събирателни пунктове са веднъж месечно. За София – датата е 16 септември в Лозенец, а 
през октомври ще има и тридневна кампания – от 22 до 24 октомври. Всички общини у нас, които 
проявяват интерес, могат да се включат в системата на мобилните пунктове. 
 
 
 
Източник: slivenpress.bg 
 

Заглавие: НАД 750 КНИГИ РАЗДАДЕ СТЕФАН РАДЕВ НА СЛИВНАЛИИ СРЕЩУ ОТПАДЪЦИ 
 

Линк: http://slivenpress.bg/novini-sliven/15764-НАД-750-КНИГИ-РАЗДАДЕ-СТЕФАН-РАДЕВ-НА-
СЛИВНАЛИИ-СРЕЩУ-ОТПАДЪЦИ 
  

 

Текст: Безплатна книга срещу килограм отпадъци раздаде в Сливен председателят на Обществения съвет 
на Фондация за развитие на регион Сливен Стефан Радев. 
Кампанията „Изчисти/прочети" премина при изключително голям интерес. В рамките й всеки, който бе 
събрал минимум един килограм пластмасови отпадъци (бутилки от газирани напитки, кутии, опаковки и 
т.н.) или хартия, получи нова книга по избор. Стотици хитови заглавия отидоха в домовете на активни 
граждани на Сливен и областта. 
Стефан Радев и екипът му със задоволство констатираха, че сливналии, за разлика от общите тенденции, 
не са загубили интерес към качествената литература. Кампанията запали и най-малките читатели, а 
родителите им коментираха, че инициативата има и възпитателен ефект. 
Най-предпочитаното заглавие беше „Любимите въпроси на Ники Кънчев". Равносметката на 
организаторите показа, че бяха събрани над 230 килограма пластмасови отпадъци и около 520 килограма 
хартия. Раздадените книги бяха над 750 броя. 
Освен отпадъци от пластмасови кутии и бутилки много хора даряваха килограми непотребна хартия. 
Идеята на организаторите е всички отпадъци да бъдат предадени за вторични суровини, а парите да се 
изразходват отново за закупуване на книги. Този път – за читалища. 
Големият интерес накара Стефан Радев и екипа на Фондацията да превърнат инициативата в ежегодна. 
Плановете им са да насърчават четенето на книги и с други проекти, които ще бъдат обявени в бъдеще. 
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Първа копка за рекултивация на депо за битови отпадъци в Стралджа 
 

http://slivenpress.bg/novini-sliven/15764-%D0%9D%D0%90%D0%94-750-%D0%9A%D0%9D%D0%98%D0%93%D0%98-%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%94%D0%90%D0%94%D0%95-%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A4%D0%90%D0%9D-%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%95%D0%92-%D0%9D%D0%90-%D0%A1%D0%9B%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%98-%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%A9%D0%A3-%D0%9E%D0%A2%D0%9F%D0%90%D0%94%D0%AA%D0%A6%D0%98
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Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1491035 
  

 

Текст: Официалната церемония за първа копка на обект „Закриване и рекултивация на депо за битови 
отпадъци с преустановена експлоатация на Община Стралджа, землище на гр. Стралджа“ ще се състои 
днес в местността „Дружба“, землището на Стралджа. 
С изпълнението на този партньорски проект общините Стралджа, Ямбол, Сливен, Нова Загора и „Тунджа“ 
правят решителна крачка за прилагане на съвременните изисквания за опазване на околната среда и 
подобряване на нейното състояние в сферата на управление на отпадъците. 
Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“ чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Общата стойност на проекта е 31 266 832,43 лв., от които 24 952 964,62 лв. са от 
Европейския фонд за регионално развитие, 4 403 464,35, 69лв. - национално финансиране и 1 910 403,46 
лв. – собствен принос на общините по проекта. 
Срокът за изпълнение  е 31 март 2016г. 
 
 
 
Източник: zarata.org 
 

Заглавие: Депото за отпадъци край Ракитница ще заработи в началото на следващата година 
 

Линк: http://www.zarata.org/archives/47989 
  

 

Текст: Приключват строително – монтажните дейности по изграждането на Регионалния център за 
управление на отпадъците край село Ракитница. Очаква се тези дни да излезе и комплексното 
разрешително на екологичното съоръжение. Това съобщи в интервю за Радио Стара Загора ресорният 
зам.-кмет на Стара Загора Йордан Николов. 
Депото ще преработва отпадъците на цяла Старозагорска област, както и на сливенската община 
Твърдица. В него ще бъдат инвестирани 52 млн. лева. 
В следващите години ще се работи и за изграждане на завод за преработка на отпадъци в региона, 
поясни Йордан Николов. 
 
 
 
Източник: bnt.bg 
 

Заглавие: Протест срещу изграждане на сметище 
 

http://bnt.bg/bnt2-regionalni/bnt2-varna/protest-sreshtu-izgrazhdane-na-smetishte
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Линк: http://bnt.bg/bnt2-regionalni/bnt2-varna/protest-sreshtu-izgrazhdane-na-smetishte 
  

 

Текст: За пореден път жителите на село Войводино, община Вълчи дол, ще протестират срещу 
изграждането на сметище в землището на населеното място. Те се притесняват, че депото за отпадъци 
ще замърси питейната вода на девет населени места и ще унищожи природата в региона. 
150 души от Войводино ще изразят несъгласието си с протест във вторник пред кметството на селото. Те 
събират и подписка срещу изграждането на сметището. В същото време от Община Вълчи дол са 
насрочили срещи за обсъждане на доклада за оценката на въздействието върху околната среда от 
изграждането на депото. В него ще се събират отпадъците на общините Провадия, Аврен, Бяра, Ветрино, 
Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол и Суворово. 
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