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Източник: МОСВ  
 

Заглавие: Министър Василева ще открие официално новата пречиствателна станция на Костинброд 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3664  
 

 
 

Текст: На 8 септември 2015 г. министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие 
новата пречиствателна станция за отпадъчни води на Костинброд. С това приключват дейностите по 
„Интегриран проект за изграждане на ПСОВ - гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на 
канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд“. 
Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“, а общата стойност на 
инвестицията е над 97 млн. лв. 
По проекта е изградена и въведена в експлоатация нова пречиствателна станция за отпадъчни води, към 
която са свързани над 10 000 жители. Доизградени и модернизирани са канализационната и 
водопреносна мрежи на Костинброд, с което е подобрено качеството на ВиК услугите за жителите на 
града. 
Церемонията е от 14 ч. на площадката на Пречиствателната станция за отпадъчни води в Костинброд. 
 
 
Източник: investor.bg 
 

Заглавие: 200 млн. лв. от новата ОП „Околна среда“ отиват за довършване на стари проекти  
Папа Франциск събира на среща министрите на околната среда от Евросъюза по темата за 
климатичните промени 
 

Линк: http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/200-mln-lv-ot-novata-op-okolna-sreda-otivat-za-
dovyrshvane-na-stari-proekti-201870/ 
 

 
 

Текст: До 200 млн. лв. от новата оперативна програма „Околна среда“  (ОПОС) могат да бъдат отделени 
за водни проекти по старата програма, които няма да бъдат довършени в срок. Това съобщи пред 
журналисти министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Тя припомни, че 11 рискови 
водни проекта ще се наложи да бъдат фазирани – т. е. довършени със средства от новия период 2014-
2020 г. 
При останалите проекти по ОПОС 2007- 2013 при пълна мобилизация на бенефициентите бюджетът може 
да бъде изпълнен, обясни министърът. Тя очаква в сектор „Води“ с изключение на 11-те рискови проекта 
работата да приключи към края на октомври.  
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Рисковите проекти са в Банско, Шумен, Тервел, Ямбол, Враца, Белене, Бяла (Русенско), Видин, Исперих и 
Силистра и проектът за левия владайски колектор на Столична община. От тези проекти под въпрос е 
изграждането на 10 пречиствателни станции. За Банско министърът уточни, че изграждането на ВиК 
мрежата в източната част може да бъде завършено и да се фазират западната част от мрежата и 
пречиствателната станция. 
Василева посочи, че през юли екип от МОСВ се е срещнал с всички общини и е направил проверки на 
място на строително-монтажните работи. За всеки проект поотделно ще бъдат предприети действия, за 
да се обособи част, която да приключи в стария период и през новия период да продължи изпълнението 
на остатъка. 
На 11 септември по време на мониторингов комитет ще бъдат обсъдени критериите за фазирането, което 
е допустимо за сектор „Води“, но не и за сектор „Отпадъци“. 
„Споразумели сме се с Европейската комисия, че до 200 млн. лв. от новата програма може да бъдат 
предоставени за довършване на фазираните проекти, което е достатъчно по сегашни оценки. Фазирането 
дава възможност елементи от проекта на финална фаза да бъдат платени със средства от стария период“, 
разясни Василева. 
Тя смята, че до края на октомври ще приключи работата по още 9 пречиствателни станции, като до 
момента с евросредства са изградени 39 и са положени 2400 км тръби. 
При сектор "Отпадъци" се очаква да приключат повечето проекти, като под въпрос са проектите за 
регионалната система на Бяла (Русенско) и проектът на Ямбол за регионална система за управление на 
отпадъците. Министърът предупреди, че незавършените работи по депата ще трябва да приключат с 
общинско финансиране. 
„Навлизаме в най-интензивния и критичен период за ОПОС. Бенефициентите трябва да приключат 
дейностите до края на октомври и да се отчетат до 31 декември“, припомни министърът. 
На въпрос за междуведомствената работна група, която трябваше да изчисти неяснотите по концесията 
на ски зоната в Банско, Василева каза, че работната група е приключила доклада си и се изчаква 
становището на членовете на Съвета за развитие. „Към момента няма движение и той не е представен на 
Министерския съвет“, каза Ивелина Василева. 
За новата ОПОС тя посочи, че се провеждат комитети за наблюдение. Следващите са на 10 септември, 
както и на 8 и 9 октомври, когато ще бъдат обсъдени критериите, които ще бъдат приложими към 
поканите за проекти. 
До края на годината са предвидени 16 покани към бенефициенти за стартирането на процедури на 
стойност над 1 млрд. лв. и те ще са за проекти в сектор „Води“, за изграждане на единия център за 
управление на водите в реално време, покана към МРРБ за повишаване на административния капацитет 
при провеждането на водната реформа, за компостиращи инсталации и др. 
Ивелина Василева съобщи още, че предстои отбелязването на 25-та годишнина на МОСВ, а на 23 
септември - представяне на новата ОПОС. 
На 16 септември всички министри на околната среда и въпросите на климата от ЕС ще се срещнат с папа 
Франциск, който се е ангажирал с въпроса за климатичните изменения. 
След тази среща на 18 септември ще има извънредно заседание на министрите на околната среда в 
Брюксел. Там ще бъде формулирана обща позиция на държавите членки преди заседанието на страните 
по Конвенцията за климата в Париж през декември, когато се очаква 194 държави да подпишат глобално 
споразумение с мерки за смекчаването на климатичните изменения. 
 
 
Източник: struma.bg 
 

Заглавие: 4 фирми в Пиринско глобени 2700 лв. от РИОСВ за еконарушения, 6 се разминаха с 
предупреждения 
 

Линк: http://struma.bg/news/61560/1/1/4-firmi-v-Pirinsko-globeni-2700-lv-ot-RIOSV-za-ekonarusheniya-6-
se-razminaha-s-preduprejdeniya.html 

http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/koncesiiata-na-ski-zona-bansko-otnovo-predizvikva-sporove-191241/
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/koncesiiata-na-ski-zona-bansko-otnovo-predizvikva-sporove-191241/
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Текст: Фирмите „МОТО-МАНИ“ ООД от с. Огняново, „Нира 2008“ ЕООД - гр. Благоевград, ЕТ "Майк - Иван 
Белчев" - с. Копривлен, община Хаджидимово, работещата в якорудското с. Черна Места "Меандър" ООД, 
ЕТ "Жоро Комолски" - гр. Симитли и „А-строй” ЕООД, с. Абланица, община Хаджидимово, влязоха в 
поредния черен списък на Районната инспекция по околната среда и водите в Благоевград като  фирми-
нарушителки на различни изисквания, свързани с опазването на природата. При проверки на 
инспекцията миналия месец те се отърваха с предписания за водене на отчетност и липса на 
разрешително за дейността, които при неизпълнение при следващата проверка ще им донесат глоби. 
4 от проверените през месеца фирми обаче получиха наказателни постановления на обща стойност 2700 
лв. Това са „Дизар мегаметал“ ООД, гр. Петрич - за работа на фирмата с отпадъци, без да води отчетност, 
Апостолос Малиос - управител на „Пеллегуд“ ЕООД в с. Крупник, и Николаос Кокорис - управител на „Еко - 
Хиинг 2012“ ЕООД в гр. Гоце Делчев, те бяха санкционирани за замърсяване на въздуха. „Ново-Тех“ ЕООД 
- гр. Петрич пък получи минималната глоба от 300 лв. за отказ в продължение на цели 2 г. да провежда 
собствени периодични измервания на концентрацията на вредни вещества в отпадъчните газове, 
изпускани в атмосферния въздух. 
„Интеграл-ПС“ ЕООД - гр. Сандански пък получи месечна санкция от 158 лв. във връзка с установено 
нарушаване на индивидуалните емисионни ограничения на разрешително за заустване на отпадъчни 
води. 
През август по разпореждане на МОСВ инспекцията извърши 8 проверки за чистотата на речните легла, 
речните корита и прилежащите им територии в региона, в резултат на което замърсявания са установени 
на територията на общините Благоевград, Симитли, Кресна и Струмяни. Проверките в с. Сливница, 
община Кресна, и с. Огняново, община Гърмен - за изпълнение на дейности по договор с ПУДООС, за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проекти в рамките на кампания „За 
чиста околна среда“, пък установи, че дейностите по проектите там дори не са започнали, въпреки че 
парите са преведени. 
От многото сигнали за замърсяване на въздуха и висок шум, постъпили в РИОСВ, основателна се оказа 
само 1 - инсталацията за производство на пелети в гр. Банско, м. Рупчовец, експлоатирана от „Братчет“ 
ООД, изненадващо бе засечена, че работи без удостоверение за въвеждане в експлоатация. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Продължава кампанията на НАП "Капачки в действие" 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1494643 
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Текст: От година приходната администрация във Велико Търново е постоянен благотворител  в 
кампанията на фондация „Идея в действие”, припомниха от НАП. Служителите  й събираха усилено и през 
лятото пластмасови капачки в големи туби от минерална вода. Бяха предадени 16 туби  и с тях приносът 
на НАП В.Търново към дванайсетия тон капачки нарасна на 46 броя. Капачки се събират на всеки етаж в 
НАП, след това се предават на куриер за транспорт и рециклиране. 
Зелената благотворителна кампания „Капачки в действие” е в помощ на деца в неравностойно 
положение или лишени от родителски права. Със средствата от рециклирането на капачките се закупуват 
електрически уреди за домовете за деца. Събраните средства от последния, дванайсети тон бяха дарени 
за нова готварска печка за 30-те деца на възраст от 3 до 18 г.от центъра за настаняване от семеен тип в 
с.Бърдарски геран, общ.Бяла Слатина. 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Започна закриването и рекултивацията на депото за неопасни отпадъци в Стралджа 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/09/07/2115005/zapochna-zakrivaneto-i-rekultivatsiyata-na-
depoto-za-neopasni-otpadatsi-v-straldzha.html 
  

 
 

Текст: Започна закриването и рекултивацията на депото за неопасни отпадъци в Стралджа, предаде 
кореспондентът на Радио „Фокус”-Сливен. Като партньор с общините Ямбол, Тунджа, Нова Загора и 
Сливен общината е първата, която изпълнява дейностите по рекултивация, което е част от съвместния 
мащабен проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – 
първа фаза”. Проектът ще даде възможност за цялостна промяна на околната среда в района.Той ще се 
изпълнява в два етапа – техническа рекултивация и биологична рекултивация през първата година с 
последваща биологична рекултивация през втората и третата година. Стойността на проектирането и 
същинските дейности на рекултивацията на общинско депо Стралджа е 3 841 200 лв. , а срокът за 
изпълнение – 31.10 2015 г. Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, 
чрез Европейския фонд за развитие. Общата стойност е 31 266 832 лв. от които 24 952 964 лв са от 
Европейския фонд за регионално развитие, 4 403 464 лв. национално финансиране и 1 910 403 лв.- 
собствен принос на общините по проекта. Срокът за изпълнението му е 31.03.2016 г.  
 
 
Източник: bnr.bg 
  
Заглавие: 72-часови проби преди Заводът за преработка на отпадъци в София да бъде предаден 
 

Линк: http://bnr.bg/post/100599105/tekat-72-chasovi-probi-predi-zavodat-za-prerabotka-na-otpadaci-v-
sofia-da-bade-predaden 
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Текст: В момента текат 72-часовите проби при експлоатационни условия на завода за преработка на 
отпадъци в София, които имат за цел да докажат, че доставеното оборудване и машини съответстват на 
заложените параметри и ще изпълнят натоварванията, за които са предвидени. Това каза за предаването 
„Хоризонт до обед“ директорът на дирекция „Околна среда“ в Столична община Петър Трайков. Ако 
пробите са успешни, до края на седмицата предстои приемането на завода с Държавна приемателна 
комисия, допълни той.  
От тук нататък, след въвеждането в експлоатация, следва поетапното натоварване на завода до момента, 
в който трябва да поеме целия тенериран отпадък от битови и смесени битови отпадъци на територията 
на Столична община.  
Заводът работи по една технология, изпитана и доказана във времето в други европейски градове – 
механично биокомплектиране на битовите отпадъци. Тя е на едно ниво на качество на оборудването, 
което нито една друга инсталация в Европа към настоящия момент няма.  
Отпадъкът ще бъде транспортиран от всичките 24 района на Столична община, ще бъде преработван до 
изваждане на отделни фракции, които са рециклируеми компоненти. Една значителна част ще бъде 
произвеждана под формата на гориво, което притежава последващ потенциал за използване в различни 
горивни инсталации. Тази горивна фракция годишно се очаква да бъде около 180 000 тона, ще бъде 
реализирана в други мощности извън територията на Столична община. Успоредно с това се работи по 
проект за изграждане на мощност, която да поеме това количество алтернативно гориво и потенциалът 
му да бъде използван в инсталациите на "Топлофикация", за да е в полза на всички ползватели на 
услугата на "Топлофикация".  
Очакванията са ТЕЦ-София да може да ползва горивото през 2017-2018 г. Сметището в Суходол не поема 
отпадъци от близо 2 години, емисиите от него са уловени и не се допускат в атмосферата, допълни 
Трайков.  
 
 
Източник: bnr.bg 
  

Заглавие: Над 8 тона отпадъци са почистени при акцията в Национален парк "Рила" 
 

Линк: http://bnr.bg/post/100599430/nad-8-tona-otpadaci-sa-pochisteni-pri-akciata-v-nacionalen-park-rila 
  

 
 

Текст: Най-малко 8 тона отпадъци са почистени по време на завършилата 18-та акция в защитени 
територии, която тази година беше в парк "Рила". 
От организатора, екосдружение "За Земята", подчертават, че по-голямата част от боклука съдържа 
метални отпадъци. В инициативата са се включили около 70 доброволци от страната. 
Проблемът на хижа Мусала остава най-съществен поради всекидневния поток от туристи, които оставят 
след себе си алуминиеви кенчета от бира и безалкохолни напитки, пластмасови тарелки и стъклена вата. 
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Източник: bta.bg 
  
Заглавие: Регионален център за неопасни отпадъци от три общини е открит край Хасково 
 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1158357 
  

 
 

Текст: Хасково, 7 септември /Мариана Димитрова, БТА/ 
Център за третиране на неопасни отпадъци от общините Хасково, Димитровград и Минерални бани беше 
открит днес в землището на хасковското село Гарваново. Строителството на обекта е в изпълнение на 
проекта "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково", който се 
осъществява с финансовата подкрепа на оперативната програма "Околна среда 2007-2013 г.". 
При откриването на обекта кметът на Хасково Георги Иванов посочи, че той е една "осъществена 
необходимост" и ще допринесе за опазването на околната среда. 
Регионалният център разполага с инсталация за сепариране на отпадъците и производството на гориво от 
тях, с локална пречиствателна станция за отпадни води и с инсталация за компостиране на зелени 
отпадъци.  
В строителството на центъра са вложени 18 458 859 лева.  
 
 
Източник: pleven.utre.bg 
  
Заглавие: 8,35 млн. лв. за експлоатация и стопанисване на РСУО в Плевен за 5 години 
Общината обяви обществена поръчка за избор на оператор на депото за отпадъци 
 

Линк:http://www.pleven.utre.bg/2015/09/07/337472835_mln_lv_za_eksploatatsia_i_stopanisvane_na_rsu
o_v_pleven_za_5_godini 
  

 
 

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 1 на 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, пише infrastructure.bg. 
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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 
Изграждането на РСУО е финансирано по проект "Изграждане на регионална система за управление на 
отпадъци в регион Плевен", по ОП "Околна среда 2007 – 2013 г.".  
 
 
Източник: dariknews.bg 
  

Заглавие: Почистиха незаконно сметище край Ловеч 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1494827 
  

 
 

Текст: Незаконното сметище в местността Ак баир край Ловеч вече е почистено. За това информират от 
пресцентъра на областната администрация. 
В началото на февруари в писмо до кмета на община Ловеч са посочени две нерегламентирани сметища - 
в местността Печковец край лагера „Слънчев бряг" и в местността Ак баир. И на двете места след сигнали 
са констатирани големи количества строителни отпадъци. Първият терен е почистен, а за втория 
общината отказва да се намеси, защото е горска територия. 
Тогава е информирана Регионалната дирекция по горите в Ловеч. Със съдействието на директора инж. 
Павли Богдански и Държавно горско стопанство - Ловеч, са предприети мерки и строителните отпадъци 
от Ак баир са извозени и теренът, който е в непосредствена близост до града, е почистен. 
Когато институциите мислят и действат в една посока, проблемите се разрешават, коментира областният 
управител д-р Мадлена Бояджиева. И в момента експерти на областна администрация реагират на 
подадени сигнали и извършват проверки по тях. Установяват се и други терени, най-често близо до 
пътища, превърнати в незаконни сметища за строителни и битови отпадъци, като често пъти на тях се 
виждат огромни късове асфалт, очевидно изхвърлени при извършени пътни или други ремонтни 
дейности. 
Д-р Бояджиева призовава жителите и гостите на област Ловеч да проявяват по-голяма отговорност и да 
не изхвърлят отпадъци на нерегламентирани места. Тя призовава още гражданите и фирмите да спазват 
наредбата за управление на строителните отпадъци и да не превръщат свободни терени в 
нерегламентирани сметища за строителни отпадъци. Тяхното почистване отнема време и средства, които 
могат да бъдат вложени в други градивни дейности, категоричен е областният управител и акцентира, че 
опазването на природата е отговорност на всички. 
 
 
Източник: bnt.bg 
  
Заглавие: Защо жители на село Рударци продължават да изхвърлят боклуците си извън контейнерите за 
отпадъци? 
 

Линк: http://bnt.bg/part-of-show/zashto-zhiteli-na-selo-rudartsi-proda-lzhavat-da-izhva-rlyat-boklutsite-si-
izva-n-kontejnerite-za-otpada-tsi 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=685212&newver=2
http://bnt.bg/part-of-show/zashto-zhiteli-na-selo-rudartsi-proda-lzhavat-da-izhva-rlyat-boklutsite-si-izva-n-kontejnerite-za-otpada-tsi
http://bnt.bg/part-of-show/zashto-zhiteli-na-selo-rudartsi-proda-lzhavat-da-izhva-rlyat-boklutsite-si-izva-n-kontejnerite-za-otpada-tsi
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Текст: От “Денят започва” отидохме до село Рударци. Местните там продължават да изхвърлят 
боклуците си извън контейнарите за отпадъци. 
Кметът на Перник Иван Иванов каза, че вече му е много трудно да намира начин и пари за изчистването 
на нерегламентираните сметища. Контейнерите са празни, а боклуците се изхвърлят отвън. Той обясни, 
че има глобени хора. Само за почистване на нерегламентираните сметища са необходими около 300 000 
на година. 
Кметът на Рударци Богдан Богданов каза, че се опитва да има диалог с жителите. Според него проблемът 
е в хората. Той обясни, че контейнерите за боклук се извозват всеки понеделник и петък. Тази година 
контейнерите са подменени, сложени са и допълнителни съдове. 
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