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Източник: МОСВ  
 

Заглавие: Министър Василева открива обекти от водния цикъл на Габрово  
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3654  
 

 

Текст: На 4 септември министърът на околната среда и водите Ивелина Василева  ще открие обекти от 
водния цикъл на Габрово, изградени по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“. 
В 16 ч. тя ще посети пречиствателната станция за отпадъчни води.От 17 ч. е  официалното откриване на 
реконструираните обекти по проекта (на територията на пречиствателната станция за питейни води в 
Габрово). 
На събитията е поканен за присъства и министър-председателят Бойко Борисов. 
 
 
Източник: agro.bg 
 

Заглавие: 95 обекта са проверени през август от екоинспекцията в Хасково 
От наложени санкции и наказателни постановления, включително от предишни периоди са постъпили 8 
046 лв. 
 

Линк: http://agro.bg/news/article55708.html 
 

 
Текст: Експертите от РИОСВ-Хасково провериха през август 95 обекта. Извършени са 95 проверки и са 
дадени 45 предписания за отстраняване на допуснати нарушения. Издадени са 3 наказателни 
постановления на обща стойност 14 500 лв., съставени са 5 акта и са наложени 2 санкции. От наложени 
санкции и наказателни постановления, включително от предишни периоди са постъпили 8 046 лв. 
На две незаконни автоморги в Крумовград и в Кърджали са издадени наказателни постановления по 7 
000 лв. за третиране на отпадъци от излезли от употреба МПС без разрешителни. За извършване на 
дейности по събиране и транспортиране на  отпадъци от черни и цветни метали без регистрационен 
документ е издадено наказателно постановление за 500 лв. на физическо лице от Кърджали . 
Съставените през месеца актове и наложени санкции са за нарушения по Закона за водите и Закона за 
чистотата на атмосферния въздух. 
 
 
Източник: ruseinfo.net 
  

Заглавие: Събира се информация с кои дружества може да се сключи договор за събиране на опасни 
отпадъци от бита в Община Русе 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3654
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Линк: http://www.ruseinfo.net/news_142044.html 
  

 

Текст: на снимката/ По отношение на опасните отпадъци от бита е изискана информация от РИОСВ-Русе 
за фирмите, притежаващи разрешителен документ за дейности с този вид отпадъци. В момента се набира 
информация и се анализира с кои от дружествата би могло да се сключи договор, каза Павлина Георгиева 
- старши експерт в отдел "Екология" по време на представянето за постигнатото при изграждане на 
площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. 
едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от бита и др. съгласно чл. 19, ал.3 от ЗУО; сепариране на 
битови отпадъци преди депонирането им, компостиране на биоразградими отпадъци в Община Русе. 
Това стана тази сутрин по време на заседанието на областната комисия по туризъм и екология в Русе, 
председателствана от зам. - областния управител Станимир Станчев. С влизане в сила на новия Закон за 
управление на отпадъците (ЗУО) през 2012 г. и свързаните с него подзаконови нормативни актове се 
промениха принципни положения, свързани с управлението на отпадъците. 
Законът за управление на отпадъците поставя нови предизвикателства пред общинските администрации, 
като въвежда редица нови задължения в областта на разделното събиране на отпадъци и поетапното 
постигане на цели по оползотворяване на битовите биоотпадъци и отпадъците от хартия и картон, стъкло, 
пластмаси и метали. Задължението и отговорността за постигане на целите, законодателят вменява на 
кмета на общината. В изпълнение на тези законови изисквания Община Русе прие нова наредба за 
управление на отпадъците по чл. 22 от ЗУО, с която се определят правилата за събирането и предаването 
за оползотворяване на битови, строителни и масово разпространени отпадъци от домакинствата. 
Наредбата се отнася до всички лица, живеещи, временно пребиваващи и/или осъществяващи дейност на 
територията на Община Русе – физически лица, юридически лица, еднолични търговци, организации и 
учреждения. Съгласно чл. 19, ал. 3 от ЗУО кметът на общината отговаря за осигуряването на площадки за 
безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата в населени места с население 
над 10 000 жители. Законът дава право на кметовете да изградят собствени площадки за целта или да 
сключат договори с юридически лица, които имат разрешителен документ за дейности с отпадъци. В 
изпълнение на тези законови разпоредби Община Русе има сключени договори за събиране и временно 
съхранение на масово разпространени отпадъци от бита за следните видове отпадъци: 
- отпадъци от опаковки от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метал 
- излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 
- излезли от употреба гуми 
- негодни за употреба батерии и акумулатори 
- отработени масла и отпадъчни нефтопродукти 
- излезли от употреба МПС  
Освен за масово разпространените отпадъци Община Русе има определена площадка за безвъзмездно 
предаване на едрогабаритни отпадъци от домакинствата. Със заповед на кмета е определено такива 
отпадъци да се предават на Регионално депо – Русе. Информацията за реда и начина на събиране на тези 
отпадъци на площадките се оповестява на интернет страницата на Община Русе. Според изискванията на 
законодателството при управлението на отпадъците се спазва йерархия, която цели количествата на 
битовите отпадъци, които се обезвреждат чрез депониране да намалява. В тази връзка преди да се 
депонират, отпадъците се подлагат на сепариране, с цел всички подлежащи на повторна употреба, 
рециклиране или оползотворяване отпадъци да се отделят. 
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Източник: infrastructure.bg 
 

Заглавие: 8,35 млн. лв. за експлоатация и стопанисване на РСУО в Плевен за пет години 
 

Линк:http://infrastructure.bg/news/2015/09/03/2603083_835_mln_lv_za_eksploataciia_i_stopanisvane_na
_rsuo_v/ 
 

 

Текст: Община Плевен обяви обществена поръчка за избор на оператор на депото за отпадъци в Плевен, 
което ще обслужва общините Плевен, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Пордим 
Дейностите, които ще изпълнява операторът, са свързани с: приемане на отпадъци по кодове и тяхното 
предварително сепариране; компостиране на зелените  отпадъци;  депониране на депониране на 
преработените отпадъци в клетка 1на депото; поддържане на сградите, конструкциите, инсталациите, 
съоръженията, елементите на техническата инфраструктура и мобилното експлоатационно оборудване, и 
различни отчетни дейности. 
Прогнозното   количество на отпадъците за регион Плевен към 2015 г. (пуска на съоръжението) е 55 
278,46 т/годишно или  приблизително 30 000 тона за 5 години. 
Стойността на дейностите е 8,35 млн. лв., които ще са за период на изпълнение 5 години. 
Срокът за участие е 15 октомври (17 ч.) 
Повече информация на www.aop.bg 
 
 
Източник: mediapool.bg 
 

Заглавие: Ток и тор от отпадъци ще произвежда регионалното депо край Търново 
 

Линк: http://www.mediapool.bg/tok-i-tor-ot-otpadatsi-shte-proizvezhda-regionalnoto-depo-krai-tarnovo-
news238800.html 
  

 

Текст: Електроенергия, тор и суровина за промишлеността ще произвежда от боклука на шест общини в 
област Велико Търново новото регионално депо за отпадъци край село Шереметя, което е на 3 км от 
Велико Търново. Съоръжението е почти готово и ще бъде открито през октомври, съобщиха от 
консорциума "Еко Бау Търново 2014", който е изпълнител на проекта. В него влизат три български и две 
унгарски дружества. 
Изграждането на модерното депо се финансира от оперативна програма "Околна среда" с 33.4 млн. лв. 
То се простира върху 165 декара и разполага със сепарираща и компостираща инсталации и площадка за 
механично третиране на отпадъците по съвременни технологии. 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=685212&newver=2
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Инсталацията ще обслужва 175 хиляди души от общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, 
Елена, Златарица и Стражица. Те са обединени в сдружение "За чисти селища". 
Регионалната система е изградена на 90%, като строителството й и доставката на технологичното 
оборудване струват 28.4 млн. лв. с ДДС. 
От българска страна в изпълнението на проекта участват "Политрейд Кънстръкшън" ЕООД, която 
осигурява основната част от строителните работи и монтажа на машините чрез работна ръка от региона, 
"Водстрой 98" АД, което участва в повечето инфраструктурни проекти по ОПОС, и пазарджишката 
"Строймонтаж" ЕООД. 
Унгарските представители в консорциума са "МУТ - Унгария" и "Евроасфалт шолгалто", които имат опит в 
изграждането на такива съоръжение. 
Ползите от инсталацията са, че отпадъците ще се преработват и използват отново, което ще доведе до 
намаляване на боклука като цяло. По този начин ще се ограничи и вредното въздействие върху 
атмосферния въздух, почвите и водите. Това ще доведе до повишаване на качеството на живот в регион 
Велико Търново. 
 
 
Източник: regnews.net 
 

Заглавие: Режат лентата на новото депо за отпадъци на Димитровден 
 

Линк: http://www.regnews.net/bg/rezhat-lentata-na-novoto-depo-za-otpadatsi-na-
dimitrovden/#.Vek9jv7ovcs 
  

 

Текст: Празникът на строителя е избран за официалното откриване на новото Регионално депо за 
неопасни отпадъци. До 26 октомври трябва да приключат всички строителни и довършителни работи на 
самия обект. Междувременно започна процедурата по избор на оператор на депото. Кандидатства само 
един консорциум, така че има всички шансове до началото на ноември да има избран и оператор и да 
започне реалното депониране на отпадъците на шест общини – Велико Търново, Горна Оряховица, 
Лясковец, Стражица, Елена и Златарица. 
До момента строителството е изпълнено на 90 % и ако не се случи нещо извънредно, ще сме напълно 
готови преди определения за откриване срок, увери собственикът на една от фирмите-изпълнителки 
"Политрейд Кънстръкшън" ЕООД Петър Христов. На 3 септември строителите и възложителите на обекта 
организираха Ден на отворените врати, за да покажат изграденото до момента. Поканени бяха всички 
медии в региона. Според Петър Христов обаче дни на отворени врати би трябвало да има за всички 
граждани след пускането на депото и най-вече за децата, които тук да се учат на уважение към природата 
и на необходимостта от разделно събиране. 
На този етап са изпълнени основните дейности по проекта. Готова е цялата подземна инфраструктура. 
Съвсем малко остава за довършване на клетката за депониране – съоръжение разпростряно на 22 
декара. При изкопаването му са извадени 240 000 куб. м пръст, информираха строителите. Паралелно 
върви монтажът на стените и таваните на цеховете и вече започват да пристигат машините за завода за 
сепариране. Очаква се да пристигне и пречиствателното съоръжение. 
Надявам се между 8 и 10 октомври да сме приключили и да започнем процедурата за акт 15 и свикване 
на държавно-приемателна комисия за въвеждане на обекта в действие. В последната седмица на 
септември и началото на октомври започва и т.нар финишинг – довършителни работи, които ще придадат 
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и завършен вид на съоръжението – озеленяване, асфалтиране. Между 15 и 25 октомври ще се правят 
проби на машините. Така че до 26 октомври ние ще сме приключили и ще сме готови за откриване, увери 
Петър Христов. 
Неслучайно говорим не за депо, а за регионална система за управление на отпадъците в регион Велико 
Търново. Това наистина е цялостна система, която в крайна сметка ще доведе до промяна на стандарта на 
живот в региона, каза Христов, представяйки отделните етапи в обработката на отпадъците. 
Първият етап е приемане, измерване и оценка на отпадъците. Още тук се отделят потенциално опасните 
отпадъци. След това останалите постъпват в завода за сепариране, където се отделят всички компоненти. 
Това, което може да се рециклира, се предава или продава на съответните организации. 
Следващата стъпка е оползотворяването на биологичните отпадъци. Те се смилат и се подготвят за 
производство на компост, който се суши на открити площадки. Те са обезопасени със специална 
дренажна система и инфилтрата, отделян при сушенето, се отвежда до резеррвоар, а след това до 
пречиствателната станция. Същото става и с инфилтрата отделен от остатъка от биологичния отпадък, 
който не е подходящ за компост. В пречиствателната станция водите се пречистват до годни за 
технически нужди или отвеждане в природата. 
В крайна сметка за депониране остават съвсем малко 5-10 % от постъпилите на входа отпадъци, смята 
ръководителката на проекта за изграждане на системата Зорница Миладинова. 
Петър Христов: Проектът ще промени живота в региона 
Проектът е ключов за Великотърновски регион и до няколко години ще промени стандарта на живот. Аз 
не харесвам думата отпадък, защото всъщност говорим за ресурси. Голяма част от това, което 
изхвърляме, може да има нов живот след подходящо третиране. След отделянето на всички суровини, 
които могат да се рециклират, се балират така наречените RDF, които могат да се изгарят за получаване 
на енергия. Дано един ден и Велико Търново да построи такъв завод. Засега това може да става само в 
Златна Панега.Така че имаме икономическа полза при правилно управление на процеса. 
Не по-малко важно е въздействието върху околната среда. Системата гарантира минимални рискове от 
замърсяване, по-качествена вода и по-чист въздух. Ако Община Велико Търново осигури скоро 
финансиране за закриване и рекултивация на сегашното сметище, ефектът ще се усети веднага от 
живеещите наоколо. 
Другата финансова полза за региона ще е запазването на данъчните тежести. Няма да има основание за 
повишаване на такса-смет поне в следващите 5 години. 
Така че като цяло това е един проект, който е изключително значим за хората от шестте общини. 
 
 
Източник: haskovo.net 
 

Заглавие: За броени часове установиха крадците на 40 тона скъп метал от „Пневматика-Серта“ 
 
Линк: http://www.haskovo.net/news/199311/Za-broeni-chasove--ustanoviha-kradcite-na-40-tona-skap-
metal-ot-%E2%80%9EPnevmatika-Serta%E2%80%9C 
  

 

Текст: Само за броени часове полицията в Кърджали установи извършителите на крупна кражба на скъпи 
метали от склад на френската фирма „Пневматика -Серта“ в Кърджали. Снощи към 21,45 ч. на телефона за 
спешни повиквания 112 е постъпил сигнал от директора на фирмата Красимир Паскалев, че е установена 
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липса на десетки тонове стоманени и хромови пръти и заготовки. Полицията действа свуткавично и 
намира голяма част от палетите със заготовки в хале на кърджалийската фирма „Феникс Комерс“,която 
официално се занимава с изкупуване на бракувани автомобили.Количеството метал надхвърля 40 
тона.Веднага Икономическа полиция се захваща с проверка на дейността на фирмата. Това съобщи пред 
журналисти директорът на Областната дирекция на МВР в Кърджали старши комисар Венцислав 
Момчилов. 
Установили сме пет лица, които имат връзка със случая. Проверява се версия и за съучастник от фирмата. 
Заготовките и прътите са изнасяни с камион,категоричен е директорът на ОД на МВР. 
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