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Източник: МОСВ  
 

Заглавие: Министър Василева открива модернизираната пречиствателна станция на Казанлък 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3651 
 

 

Текст: На 3 септември от 17 ч. министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие 
реконструираната и модернизирана градска пречиствателна станция за отпадъчни води на Казанлък. 
Проектът се финансира от ОП „Околна среда 2007-2013“, а общата стойност на инвестицията е близо 22,7 
млн. лв. 
Въведени са съоръжения за отстраняване на биогенни елементи – азот и фосфор, така че в река Тунджа 
вече постъпват пречистени води, отговарящи на екологичните норми. 
Подменено е амортизираното електромеханично оборудване. След реализацията на проекта е 
подобрено качеството на ВиК услугите за близо 50 000 жители на община Казанлък.    
 На церемонията е поканен да присъства и министър-председателят Бойко Борисов. 
 
 
Източник: Консултации на МОСВ с обществеността 
 

Заглавие: Проект на Правилник за устройството и дейността на Националния съвет по биологичното 
разнообразие (НСБР) 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=149 
 

 

Текст: Проектът на правилник се предоставя на обществен достъп на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за 
нормативните актове преди неговото утвърждаване от министъра на околната среда и водите. 
Заинтересованите лица могат да депозират в МОСВ предложения и становища по проекта.   

• Проект на Правилник за устройството и дейността на НСБР 

• Мотиви за изготвяне на проект на  Правилник за устройството и дейността на НСБР  
Заинтересованите лица могат да изпращат предложения и становища по пощата или на електронен 
адрес: VTsGeorgiev@moew.government.bg  до 18.09.2015 г. включително. 
 
 
Източник: kanal3.bg 
 

Заглавие: Актуализираха стратегията за ядреното гориво и радиоактивните отпадъци  
Ядреното гориво пак ще се преработва, нов технологичен процес за отпадъците 

http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2015/SEPTEMBER/PRAVILNIK-02092015_FINAL.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2015/SEPTEMBER/motivi-NSBR.pdf
mailto:VTsGeorgiev@moew.government.bg
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Линк: http://kanal3.bg/news/bulgaria/economy/14607-Aktualiziraha-strategiyata-za-yadrenoto-gorivo-i-
radioaktivnite-otpadaci 
 

 

Текст: Правителството прие актуализирана Стратегия за управление на отработено ядрено гориво (ОЯГ) и 
радиоактивни отпадъци (РАО). Стратегическият документ с хоризонт до 2030 г. е разработен в 
съответствие с приоритета за актуализацията на действащите разпоредби за управление на ядрено 
гориво, залегнал в програмата на правителството, както и съобразно изискванията на евродирективата за 
създаване на рамка на европейска общност за отговорно и безопасно управление на ОЯГ и РАО. 
Актуализираният документ определя цялостната политика и принципите в областта на използване на 
ядреното гориво, като обхваща конкретните етапи на управление на ОЯГ и всички видове РАО, които са 
под юрисдикцията на България. Стратегията очертава планираните практически решения, състоянието и 
експлоатацията на съществуващите съоръжения, както и стъпките за реализация на бъдещи такива. 
Целите и приоритетите, залегнали в документа, са в съответствие с изискванията за защита на човешкото 
здраве и опазване на околната среда. 
По отношение на дейностите за управление на ОЯГ се предвижда, като най-приемлива алтернатива, 
отработеното ядрено гориво да продължи да бъде преработвано, с извличане на полезните компоненти. 
Като основен приоритет в дейностите за управление на РАО се планира изграждането и пускането в 
експлоатация на Национално хранилище за погребване на РАО. Предвижда се работа в посока 
усъвършенстване на технологичните процеси на първична обработка на радиоактивни отпадъци; 
оптимизация на процесите за съществено намаляване на обема им, както и пускане в експлоатация на 
съоръжения за вторична преработка на РАО. 
В Стратегията е заложена прозрачна политика и участие на обществеността в процеса на взимане на 
важните решения за дългосрочното управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните 
отпадъци.  
 
 
Източник: novanews.novatv.bg 
 

Заглавие: Заводът за преработка на отпадъци в София заработи 
Ще се реши ли проблемът с натрупаните бали? 
 

Линк:http://novanews.novatv.bg/news/view/2015/09/02/122900/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0
%B4%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-
%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-
%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8/ 
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Текст: След 10 години обещания и отлагане, и в София се появи завод за преработка на отпадъци. Дали 
обаче това ще реши проблема с натрупаните бали? Хиляди тонове от тях и това лято тровиха живота на 
цели квартали в столицата. 
Яблен е от Кремиковци и много добре си спомня кризата с боклука тук преди години. Причината тогава 
бяха балираните отпадъци, които се съхраняваха на метри от центъра. Затова и местните хора в 
Кремиковци все още са наплашени и нащрек да не се повтори кризата с боклука. 
„Преди няколко месеца, като имаше пак така силни жеги като днес, имаше неприятни миризми, течности 
от балите. Отвратително нещо”, възмущава се Яблен Димитров. 
Към днешна дата в Кремиковци проблем няма. Посетихме площадката за балиране и съхранение на 
боклука там и намерихме още бали. Въпреки че отказаха да ни пуснат в площадката, през решетките 
добре се вижда, че там все още се съхранява боклук. От общината увериха, че това са последните бали с 
отпадъците от София. 
„Количеството е около 13 000 - 14 000 тона, което е останало от може да си представите какво е това, от 
общото, което беше някъде около 670 000 тона”, коментира Петър Трайков от дирекция „Околна среда” в 
Столичната община. 
За тези бали се търси място, на което да се закарат и обезвредят. Очаква се, че проблемът ще се реши до 
края на годината и боклукът на София няма да се балира повече. Ще се докарва тук – в завода за 
отпадъци, който се чакаше цяло десетилетие. 
„Този завод обезпечава на практика цялото количество, което ще се генерира в един период от минимум 
15 - 20 години напред”, добави Петър Трайков от дирекция „Околна среда” в Столичната община. 
След като се сепарира боклукът в завода, от него се изкарва краен продукт, който общината ще продава 
на търг. 
„Рециклируеми материали – пластмаса, хартия, метал. Също имаме оптични сепаратори, които отделят 
найлончета по цвят – червен, зелен, бял”, обяснява Николай Савов, директор на предприятието за 
третиране на отпадъците. 
Другият краен продукт e специално гориво, което ще се изгаря в „Топлофикация”-София. И малко данни – 
по завода за отпадъците на София се работи от 2008 г., струва 345 милиона лева и се очаква всяка година 
да приема около 400 000 тона отпадъци. 
 
 
Източник: standartnews.com 
 

Заглавие: София направи 30 000 тона тор за паркове от отпадъци Копирано 
 

Линк:http://www.standartnews.com/regionalni/sofiya_napravi_30_000_tona_tor_za_parkove_ot_otpadats
i-299116.html 
  

 

http://novanews.novatv.bg/news/view/2015/07/09/117326/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B0/
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Текст: 30 хил. тона отпадъци са превърнати в компост, с който се торят паркове и градини. Това съобщи 
столичният кмет Йорданка Фандъкова, след като днес провери работата на Завода за преработка на 
биологични и зелени отпадъци на площадка "Хан Богров". 15 хил. тона са за 2014 г., а същото количество 
е достигнато само за първите 8 месеца на тази година. Фандъкова подчерта, че общинското предприятие, 
не само предлага тор за зелените площи в София, но вече се появили клиенти и от други градове. 
"Нашето предприятие за поддържане на парковете и градините, както и районните кметове, ползват 
безвъзмездно произведения компост, но външните клиенти плащат за него", обясни столичният кмет. По 
думите й, заводът има сертификат, който е единствен в България и доказва, че торта, произведена в него, 
не отстъпва по качество на тази в Германия и Австрия. 
Пет ще са отворените дни в завода в "Хан Богров". През това време гражданите ще могат да разгледат 
инсталацията и да си вземат 10 кг тор. 
"За стимулиране на грижата към околната среда Столичният общински съвет прие решение, с което до 10 
кг висококачествен компост се предоставя безплатно, при условие че хората са си платили таксата 
"Битови отпадъци", допълни Фандъкова. "Работното време в отворените дни ще е от 9 до 17 часа", уточни 
и директорът на завода Николай Савов. Желаещите трябва да носят бележка за платения налог за 
миналата и за тази година. 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Йорданка Фандъкова: На гражданите на София, платили такса „Битови отпадъци“, ще се 
предоставя безплатно 10 кг висококачествен компост 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/09/02/2112788/yordanka-fandakova-na-grazhdanite-na-
sofiya-platili-taksa-bitovi-otpadatsi-shte-se-predostavya-bezplatno-10-kg-visokokachestven-kompost.html 
  

 

Текст: За стимулиране на гражданите и грижата към околната среда СОС прие решението, с което до 10 
кг висококачествен компост се предоставя безплатно на граждани, които имат желание, при условие че 
са си платили таксата „Битови отпадъци“. Това каза пред журналисти Йорданка Фандъкова, кмет на 
Столична община, по време на провеждането на дни на отворените врати в компостиращите инсталации 
на площадката “Хан Богров”, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Фандъкова обясни, че на практика 
98% от хранителните и зелените отпадъци, които постъпват в завода се преработват и от хранителните 
отпадъци се произвежда електроенергия, която е достатъчна след продажбата да покрие всички разходи 
за електроенергия на самата инсталация. „От зелените отпадъци – от паркове, градини и общинските 
предприятия за гори и земи на територията на Столична община се произвежда компост“, добави тя. По 
думите й, най-важният ефект е за околната среда и е хубави всички да знаят, че със съзнанието на 
гражданите и на компаниите в София се допринася за по-чистата околна среда в София. „Хранителните 
отпадъци постъпват именно от фирмите, ресторантите, магазините и те имат ангажимента да ги разделят 
от останалия битов отпадък, а общинското предприятие „Столично предприятие за третиране на 
отпадъци“ да ги събира и да ги доставя тук“, каза още тя. 
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Източник: ruseinfo.net 
 

Заглавие: Приходите от местни данъци и такса битови отпадъци (без лихвите) в Община Русе възлизат на 
66,2% изпълнение спрямо плана за 2015г. 
 

Линк: http://www.ruseinfo.net/news_141983.html 
  

 

Текст: Дирекция „Местни данъци и такси“ към Община Русе към 30.06.2015г. са предприети следните 
действия свързани събиране на приходите по ЗМДТ. Приходите от местни данъци и такса битови 
отпадъци (без лихвите) възлиза на 14 831 хил.лв. или 66,2% изпълнение спрямо плана за 2015г., който 
възлиза на 22 400 хил.лв. В сравнение със същия период на предходната година са постъпили в повече 1 
798 хил.лева. В събраните суми към 30.06.2015г. са включени задължения от минали години за данъци и 
такса битови отпадъци в размер на 3 226 265лв., в това число 1 948 105лв. от предприети мерки за 
повишаване събираемостта на недоборите. Приети и обработени са 14818 данъчни декларации по ЗМДТ, 
в това число 4034 за недвижими имоти и 9606 за МПС. Издадени са 6900 различни видове 
удостоверения, в това число 4940 за данъчни оценки. Изпратени са 748 покани по чл.182 от ДОПК до лица 
за доброволно издължаване на изискуеми местни данъци и такса битови отпадъци за задължения от 
минали години-недобори. Изпратени са 640 съобщения за заплащане на задължения по подадени 
декларации по ЗМДТ, преди издаване на актове за установяване на общински публични вземания от 
данъци и такса битови отпадъци. Издадени са 1020 акта по чл.107, ал.3 от ДОПК за установяване на 
общински публични вземания от данъци и такса битови отпадъци в размер на 1 842 хил.лв. в това число 
събрани 719 хил.лв. Изпратени са 262 искания за принудително събиране до НАП и ЧСИ по преписки в 
размер на 403 хил.лв., като постъпленията по тях са 199 хил.лв. Съставени са 263 фиша за констатирани 
административни нарушения по ЗМДТ за 5 450лв., като от тях са събрани 5 450лв. Извършени са 422 
данъчни проверки за установяване на факти и обстоятелства, протоколи, съобщения, включително и на 
фирми в производство по несъстоятелност. 
Просрочените вземания на Община Русе към 30.06.2015г. са в общ размер 1 112 215,91 лв. Просрочените 
вземания към 30.06.2015г. като цяло, спрямо 30.06.2014г. са се увеличили с 22 980,25лв. ( от 1 089 
235,66лв. на 1 112 215,91лв.). За вземанията от наем на общината текущо се предприемат законовите 
мерки по събиране на задълженията, в това число: чрез съдия изпълнител; разсрочване на задълженията 
на наемателите, като се сключват с тях споразумения за разсрочено плащане с погасителен план и др. 
Част от вземанията свързани с договори за наем на Общината, консумативи на наематели и лихви по 
наеми са текущи и въпреки закъсненията текущо постъпват плащания. Вземанията от приватизация, 
присъдени вземания от наеми и тези от лихви са трудно събираеми и като перспектива клонят към 
несъбираеми, имайки предвид резултатите от събираемостта по тези видове приходи за минали 
периоди, въпреки предприетите мерки за събирането им. Преписките по присъдените вземания за наеми 
и други присъдени вземания се анализират периодично от отдел „Правно и нормативно обслужване“ за 
становище по компетентност относно събираемостта на вземанията. 
 
 
Източник: flagman.bg 
 

Заглавие: Контейнерите за разделно събиране на отпадъци в Сарафово служат само за украса? 
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Линк: http://www.flagman.bg/article/85878 
  

 

Текст: С години тези контейнери не са пипани, твърди бургазлия 
Контейнерите за разделно събиране на отпадъци в бургаския квартал Сарафово са забравени и от 
Общината, и от всички собственици на заведения. С години тези контейнери не са пипани, служат за 
''украса'' на кварталния център, твърди Огнян Бойчев. Поне са ''симпатични'' зад знамената, коментира 
той в рубриката „Моята новина“ на Нова телевизия. 
 
 
Източник: mixnews.bg 
 

Заглавие: 446 000 лв са събрани от такса „Битови отпадъци“ в Община Асеновград 
 

Линк: https://www.mixnews.bg/news/446-000-lv-sa-sybrani-ot-taksa-bitovi-otpadyci-v-obshtina-
asenovgrad 
  

 

Текст: 446 000 лева са постъпили по сметката на Община Асеновград от такса „Битови отпадъци“. Това 
сочи справка за бюджетните наличности към 01.09.15 г.. Информацията бе представена официално пред 
медии от кмета на Асеновград доктор Емил Караиванов. Общата наличност в левове по бюджетната 
сметка на Общината е в размер на малко над 4 500 000 лева. В това число влизат постъпилите държавни 
приходи. Те са в размер на около 1 305 000 лева. От местни приходи в общинската хазна са влезли малко 
повече от 3 000 000 лева, от които срочен депозит 1 036 000 лева, поясни Караиванов. Приходите от 
продажба на материални активи са в размер на 136 000 лева. 
 
 
Източник: trud.bg 
 

Заглавие: 234 млн. лв. за екопроекти дава правителството 
 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4957562 
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Текст: Правителството отпусна вчера 234 млн. лв. за завършването на проекти от оперативната програма 
“Околна среда” (2007-2013 г.), които се изпълняват в момента. Те бяха договорени над бюджета на 
програмата, за да не се допусне загуба на евросредства от стария програмен период заради проекти, 
които изостават със сроковете за завършване. 
Наддоговарянето на средства беше одобрено в началото на 2013 г. от първото правителство на Бойко 
Борисов, като условието беше да не се надвишава с повече от 10% общият бюджет на програмата, който е 
3,5 млрд. лв. Според данните на системата за управление и наблюдение на структурните инструменти на 
ЕС в България към момента договорените средства са за над 4,8 млрд. лв., което е с 37% отгоре. 
Сред рисковите проекти бяха изграждането на нови депа за отпадъци, които трябваше да заменят старите 
и неотговарящи на европейските изисквания сметища. Довършването им най-вероятно ще стане с пари от 
бюджета. Европейската комисия не отпуска вече пари за сметища, тъй като те трябваше да бъдат готови 
още през 2009 г. 
Рискови са и проектите за изграждането на водопроводи, канализация и пречиствателни станции в много 
общини, включително и по морето. За довършването им ще се търсят средства от новия програмен 
период. 
За да се гарантира, че парите по ОПОС ще се усвоят през 2014 г., в програмата бяха заделени близо 100 
млн. лв. за купуване на 274 пожарни коли за борба с пожарите в природни паркове и резервати, както и 
средства за нови автобуси за по-големите градове. 
По данни към 15 август по “Околна среда” (2007-2013 г.) са разплатени 88% от средствата, или над 3,1 
млрд. лв. По този показател тя е на второ място от седемте оперативни програми, които се финансират от 
структурните и кохезионния фонд на ЕС. На първо място е програма “Развитие на човешките ресурси”, по 
която са разплатени 2,2 млрд. лв., или 93% от бюджета за периода 2007-2013 г. 
 
 
Източник: moreto.net 
 

Заглавие: Осем фирми в битка за над 61 милиона лева от варненския боклук 
 

Линк: http://www.moreto.net/novini.php?n=300284 
  

 

Текст: Три варненски и пет софийски фирми са кандидатствали за сметосъбирането и сметоизвозването в 
петте варненски районни кметства. Това сочи справка в протокола от заседанието на комисията, 
разгледала офертите за участие в обществената поръчка, провери Moreto.net. 
Кандидатите от столицата са „Грийн Партнърс БКС", „ЗМБГ", „Консорциум Варна Клинър", „Варна Еко" и 
„Омега Интерклинър", а варненските фирми, подали документи са „Адиан", „Консорциум Варна 1" и „Еко 
Варна 2015". 
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Сред желаещите за „Одесос" и „Приморски" са „Грийн Партнърс БКС" и „ЗМБГ". Първото дружество е 
подало оферти за всички пет района. Най-много – съответно по пет и по шест са кандидатите за 
обслужване на „Младост" и „Владислав Варненчик". 
„Грийн Партнърс БКС" имат сключени договори за почистване с общините Сливен, Банско и Кърджали, 
както и с „Природен парк Витоша", части от републиканските пътища в границите на София и общинската 
пътна мрежа. „Варна Еко" са посочили сходни услуги, изпълнявани в столичните райони „Подуене", 
„Слатина" и „Изгрев", както и 13 населени места в община Русе, кварталите „Средна кула", „Долапите", 
„Образцов чифлик", и II и III район в община Плевен. „Консорциум Варна 1" има два изпълнени договора 
за сметосъбиране, сметоизвозване и снегопочистване в Бургас. 
Общата стойност на обявената в началото на юни обществена поръчка във Варна е до 61,3 млн. лева без 
ДДС. Сумата се разделя според обявените обособени позиции за всеки от отделните райони в града.  
Най-голям дял от средствата е предвиден за кметство „Приморски", което е с най-сериозна територия - 
22.4 млн. лева. След това се нареждат „Одесос" – с 15.3 млн. лева, „Младост" – с 9.3 млн. лева, 
„Аспарухово" и кметство „Звездица" – със 7.4 млн. лева и „Владислав Варненчик" – с 6.8 млн. лева. 
Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява от общинските средства, предвидени в 
План-сметка за дейност „Чистота" за съответната година, след приемането й. 
Срокът за изпълнение на договорите е 60 месеца, а не както досега 10 години. Към момента изтекли са 
контрактите на фирмите, обслужващи „Одесос" и „Аспарухово". Поради незавършената обществена 
поръчка обаче Общински съвет одобри сключването на анекси, които да гарантират обезпечаване на 
чистотата на районите от същите фирми до избор на нови изпълнители. Договорите на „Приморски", 
„Младост", „Владислав Варненчик" и „Звездица" са основно до март 2016 година. Това означава, че 
новите контракти ще са валидна след приключване на старите. 
С допълнително възлагане ще се извършват дейности по почистване на платформи за инвалиди и майки с 
детски колички, на рекламни и агитационни материали, на графити, на пътни знаци, табели, парапети, 
мантинели. По същия начин ще става и покриването на ангажимент към оросяване на улици и площади, 
механизирано почистване на тротоари, площади, пешеходни зони, алеи и други места за обществено 
ползване от сняг и лед със специализирана техника и ръчно почистване от сняг и стъргане на утъпкан сняг 
и лед и обработване на тротоари, площади, подходи към подлези, подлези, спирки на автобусите, алеи и 
други места за обществено ползване от сняг и лед. 
Залегнало е и условие за събиране на биоотпадъците и изхърлената растителност. В поръчката има 
определен минимален брой съдове, които трябва да бъдат първоначално осигурени. Според условията 
спечелилите фирми трябва да предоставят близо 6000 контейнера тип „бобър", както и 8000 кофи за 
отпадъци. Освен това трябва да разполагат с определена техника и оборудване. Заплащането ще се 
извършва месечно на база направен отчет и извършен последващ контрол. 
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