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Заглавие: Министър Василева откри пречиствателната станция за отпадъчни води в Костинброд  
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3667  
 

 
 

Текст: Изграждането на изцяло нова пречиствателна станция и обхващането на цялата канализация на 
града е сложен и тежък, но мащабен проект, който изисква много добра организация, експертиза и 
професионализъм, посочи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Едва ли някога 
община Костинброд би могла да задели за такъв кратък период от време толкова голям финансов ресурс 
– 97 млн. лв. Затова е важно, че с евросредства  по ОПОС се подпомага реализацията на такива значими 
проекти. С това се постига опазване на река Блато, възможности за развитие на икономиката и 
земеделието, за осигуряването на здравословната среда, в която да живеят гражданите, каза Василева на 
церемонията по отриването на съоръженията.  
С осъществяването на интегрирания проект за изграждането на ПСОВ и модернизирането на 
канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях, са реконструирани 41 км 
водопроводна мрежа, повече от 43 км е дължината на новоизградената и рехабилитирана 
канализационна мрежа в Костинброд. Към новата пречиствателна станция за отпадъчни води са свързани 
повече от 10 000 жители. „Освен това постигнахме удълбочаване на реката и укрепване на бреговете, с 
което се борим с явления като ерозията на бреговете и рисковете от наводненията“, каза Василева. 
От ОП „Околна среда 2007-2013“ близо 2,5 млрд. лв. и още толкова до 2020 г. – това са средства за ВиК 
инфраструктурата в големите градове и населените места, които осигуряват опазването на природата, 
здравословна среда за живеене и са предпоставка за привличането на инвестиции, каза още Ивелина 
Василева. 
По-рано през деня премиерът Бойко Борисов и министърът на околната среда и водите участваха в 
откриването на пречиствателната станция за питейна вода в с. Бързия, община Берковица, финансирана 
по Програмата за развитие на селските райони. Там Василева обяви, че чрез Предприятието за 
управление на дейностите по опазването на околната среда (ПУДООС) са осигурени 220 хил. лв., с които 
ще се изгради нова водопроводна мрежа по три улици в град Берковица. 
 
 
 Източник: stroitelstvoimoti.com 
 

Заглавие: МОСВ бърза със закриването на опасните депа  
Съдът на Европейския съюз заплашва с тежки глоби България, ако не изпълни предписанията в срок 
 

Линк: http://stroitelstvoimoti.com/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B2-
%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81-
%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-
%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82/ 
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Текст: До октомври България трябва да закрие още 41 общински депа и да въведе в експлоатация 9 нови 
регионални системи. Тези мерки бяха предприети от Министерството на околната среда и водите след 
като Съдът на Европейския съюз осъди страната ни по делото заради старите сметища за битови 
отпадъци. Това първо съдебно решение не предвижда финансови санкции, но признава, че страната ни 
не е изпълнила свои ангажименти и я задължава да предприеме мерки. Сметищата не отговарят на 
изискванията на европейското законодателство и ще бъдат закрити с въвеждането в експлоатация на 
новоизградени депа. Новите съоръжения са предвидени за регионите Велико Търново, Левски, 
Панагюрище, Луковит, Перник, Плевен, Варна, Стара Загора и Костенец. С постигането на тази цел 
страната ни ще трябва да докаже пред ЕК и съда на ЕС, че изпълнява поетите ангажименти, обясниха от 
МОСВ. Целта е да се избегнат евентуални по-нататъшни санкции и негативни последици за България. До 
16 юли 2009 г. България трябваше да затвори старите общински депа, но това е в пряка зависимост от 
изграждането на нови регионални системи за управление на отпадъците. Те се финансират основно от 
оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ Забавянето на строежа им се дължи на факта, че бяха 
спрени плащанията по програмата, заради нарушения в обществените поръчки, напомниха от 
ведомството на екоминистъра Ивелина Василева. Друга причина е проблемът с несъгласието на хората да 
приемат подобни съоръжения в близост до домовете си. Дългите съдебни процедури по обжалване също 
забавиха общините. ЕК възстанови плащанията по ОПОС през ноември миналата година. В резултат на 
това от началото на 2015 -та досега бяха въведени в експлоатация 5 регионални системи в Бургас, Малко 
Търново, Видин, Габрово и Добрич, с което се преустановява експлоатацията на 25 общински депа. Почти 
двоен е обаче броят на старите сметища, които не отговарят на нормите и трябва да бъдат закрити. В 
случай, че страната ни не отстрани нарушенията, Съдът отново по инициатива на ЕК, може да ни осъди и 
да ни наложи финансова санкция. Към момента българските институции полагат огромни усилия, за да се 
предотврати завеждането на второ дело, увериха от екоминстирството. Дано обаче „огромните усилия“ 
за наваксване на забавянето да не се окажат неуспешни, защото тогава глобите наистина няма да ни се 
разминат и ще последваме примера с Италия. Тя бе осъдена да заплати еднократната сума от 20 млн. 
евро и периодична имуществена санкция от 120 000 евро, заради нарушение на Директивата относно 
депонирането на отпадъци. Първоначалното решение срещу Италия бе постановено от Съда на ЕС през 
2010 г., но поради продължаващото му неизпълнение, страната беше осъдена на финансови санкции. 
Строителното сметище във „Враждебна” става атракцион 
Сегашното депо за строителни отпадъци в софийския квартал „Враждебна“ да се превърне в парк с водни 
атракции, зони за отдих и офроуд трасета. Това е заложено в програмата за управление на отпадъците до 
2020 година на Столичната община. Депото е разположено на площ от 600 декара, като рекултивация на 
съоръжението ще глътне над 30 млн. лв. Намеренията на администрацията са територията да бъде 
оползотворена по възможно най-добрия начин и до 5 години сметището да бъде закрито. Една част от 
финансирането ще бъде по оперативна програма „Околна среда“, но за по-голямата част от 
амбициозната си идея общината ще разчита на публично-частно партньорство, като вече има заявен 
интерес към офроуд трасето.  Подобен проект се реализира в момента за старото депо в Долни Богров. 
Закриването на депото там започна в края на 2012 г. и трябваше да приключи за три години, но все още 
на терена се работи. До момента е завършена дейността по изграждането единствено на първото му 
ниво, като ще бъдат нужни поне още пет години то да бъде напълно закрито.  Площта на депото е 427 
декара. Общата стойност на проекта е 36 млн. лв. Заради забавянето на завода за боклук в края на 2012 г. 
общината реши едновременно да затваря депото в Долни Богров, но и да го ползва за сметище още 
известно време, за да не се стигне до криза с отпадъците. Това е възможно, защото при рекултивацията 
на терена със стария боклук се изземат обеми смет, за да се направи изолацията. След това те се връщат, 
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но заради обработката на площите е възможно да се получат дупки, които трябва отново да бъдат 
запълнени – в случая с боклук.  Според плановете до 2020 г. там трябва да се появи лесопарк с 80 хил. 
дървета. 
Регионална система за над 29 млн. лева започват край село Бучино 
Вече няма пречки да започнат дейностите за изграждане на регионалното депо за битови отпадъци край 
село Бучино, съобщиха от общинската управа в Благоевград. От там припомнят, че процесът за 
изпълнение на проекта беше блокиран от петричкото сдружение „Еко Струма 2000”. То заведе дело и 
оспори екологичната оценка, което доведе до поредно забавяне и саботиране на проект, който ще 
обслужва населението на пет общини. Неотдавна Върховният административен съд разгледа и 
категорично отхвърли жалбата на сдружението. С това решение се слага край на дългото отлагане и се 
поставя началото на изграждането на съоръженията. В началото на 2014 г. екоминистерството даде 
„зелена” светлина за изграждане на регионалната система за управление на отпадъците, припомнят още 
от община Благоевград. В писмо, подписано от тогавашния министър Искра Михайлова, бе посочено, че 
оценката на доклада за въздействие върху околната среда е положителна. Предпоставка за тази оценка 
бяха предложените от общината най-добри налични техники, предвидени за изграждането на депото, 
които също са получили одобрение, че могат да бъдат прилагани. Така бе удостоверено, че заложените 
технически методи в бъдещата работа по проекта отговарят на всички стандарти и норми за опазване на 
околната среда. Екоорганизации също подкрепиха проекта, но в последния ден и час по закон петричката 
неправителствена организация подаде жалба срещу процедурите по ОВОС. В момента проектът щеше да 
е в напреднал етап, строителното разрешение щеше да е издадено и да се върви към избор на 
изпълнител, заявиха от общинската управа в Благоевград. Междувременно санкциите, които наложи ЕС 
за отпадъците на благоевградчани, вече са в размер на 700 хиляди лева. Сега на ход е общинската 
администрация, от която уверяват, че е направена нужната организация дза избор на изпълнител и 
начало на дейностите за изпълнение на първия етап на проекта, който ще се финансира от  ПУДООС. 
Според инвестиционното намерение регионалната система за управление на отпадъци ще обслужва 
общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево. Депото ще се строи на площадката на 
сега съществуващото сметище в с. Бучино и с. Българчево на площ от 106 дка. Първият етап включва 
изграждане на първа клетка на депото, инсталация за предварително сепариране на отпадъците, 
съоръжение за компостиране на зелени отпадъци, както и цялата им съпътстваща инфраструктура. 
Вторият етап ще включва строежа на втората клетка и рекултивацията на съществуващото сметище. 
Новото съоръжение ще преработва отпадъците на пет общини – Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново 
и Бобошево, и по този начин ще се гарантира, че всички постъпващи в него отпадъци ще могат да бъдат 
третирани по безопасен за околната среда начин. 
ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА 
Дейностите по изграждането на регионалното депо за битови отпадъци край село Бучино, община 
Благоевград, се очаква да започнат в края на 2015 година, съобщиха от общината. Това е станало ясно 
след между министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, благоевградския кмет Атанас 
Камбитов и кметовете на останалите четири общини, които ще бъдат обслужвани от системата за 
управление на отпадъци. Община Благоевград за пореден път бе подкрепена от МОСВ в усилията си за 
реализиране на проекта за депото и получи обещание за пълно съдействие, заявиха от общинската 
управа в Благоевград. По време на срещата е бил уточнен графикът на следващите стъпки за 
изграждането на депото. До 10 септември ще бъдат подготвени всички необходими документи, а до 10 
октомври се очаква да бъде одобрена процедурата, както и да бъде издадено разрешително за строеж. 
Първият етап, чиято стойност възлиза на около 11 млн. лева, включва изграждане на първа клетка на 
депото, инсталация за предварително сепариране на отпадъците, съоръжение за компостиране на зелени 
отпадъци, както и цялата им съпътстваща инфраструктура. Вторият етап включва строежа на втората 
клетка и рекултивацията на съществуващото сметище. Новото съоръжение ще преработва отпадъците на 
пет общини – Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево, припомнят от община Благоевград. 
Според специалистите новата система ще гарантира, че всички постъпващи в депото отпадъци ще могат 
да бъдат третирани по безопасен за околната среда начин. По предварителен план се очаква то да бъде 
готово до средата на 2016 година. 
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Откриха двете претоварни станции – в Несебър и Карнобат 
През това лято заработи системата за отпадъци в регион Бургас. Депото в Братово-Запад обслужва 9 
общини, 210 населени места и над 400 000 души в областта.  Проектът „Изграждане на регионална 
система за отпадъци в регион Бургас“ обслужва девет общини в областта. Бенефициент е община Бургас в 
партньорство с общините Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат, Сунгурларе. 
Проектът бе по програма „Околна среда“, а бюджетът му е над 43 млн. лева. Проектът включваше 
изграждане на първа клетка от Регионално депо „Братово – Запад”, монтиране на съоръжения за 
сепариране, открито компостиране и рециклиране на строителни отпадъци, изграждане на склад за 
временно съхранение на опасни и специфични отпадъци от бита, изграждане на две претоварни станции 
в Несебър и Карнобат и довеждаща инфраструктура до тях, доставка на машини и съоръжения. 
Капацитетът на депото Братово-Запад е за обработка на 150-200 000 тона на година. Депонираните 
отпадъци на община Бургас само са между 70 и 80 хиляди тона на година. Съоръжението има достатъчен 
капацитет да обработи боклука на останалите осем общини. Претоварната станция за отпадъци в 
Несебър ще обслужва града, който изхвърля около 65 хил.тона боклук годишно, както и съседния 
Поморие – с около 25 хил.тона. През следващата година е предвидено разширение за отделно 
сметосъбиране. Ще има площадки за рециклиране и компостиране, което ще намали обема на 
отпадъците. Претоварната станция в Карнобат има претоварващ и транспортен капацитет от 10 000 тона 
смет годишно. Тя обслужва жителите на Карнобат и Сунгурларе, с възможност да поеме отпадъците и от 
Камено и Айтос. Отделно от системата, включваща 9-те общини, през юли бе открита Регионалната 
система за управление на отпадъци за регион Малко Търново. И Инвестицията е 6,3 млн. лв. и е с 
капацитет да обслужва 3674 души. 
 
 
Източник: pa-media.net 
 

Заглавие: Приоритет на проверките на РИОСВ-Пазарджик през август е било изпълнението на дадени 
предписания 
 

Линк: http://pa-media.net/news.php?extend.9575.12 

  
 

Текст: През август експертите на регионалната екоинспекция в Пазарджик извършиха 75 проверки на 
дейността на 69 промишлени обектa  в региона, за отстраняване на констатирани несъответствия са 
дадени 39 предписания, отчитат от РИОСВ. 
Приоритет в контролната дейност на инспекцията през август са били проверките на дадени предписания 
в предишни периоди след изтичане на сроковете за изпълнението им. За неупражнен контрол на 
дейностите, свързани с образуване, събиране, съхраняване, транспортиране и третиране на битови и 
строителни отпадъци на територията на с. Бяга, община Бацигово на кмета на селото е съставен акт по 
Закона за управление на отпадъците. За административни нарушения на Закона за водите са съставени 
два акта - на собственика на цех за перилни и почистващи препарати в гр. Ракитово - за превишение на 
максимално допустимите концентрации на показатели ХПК и „анион активни вещества” в отпадъчните 
води на обекта, който заустства в градския колектор. На управителя на ВиК дружеството във Велинград е 
съставен акт за превишени норми при планов емисионен контрол. 
Извършена е проверка по сигнал на ваканционно селище „Ива”, язовир Доспат за изтичане на отпадъчни 
води в язовира и за силна, неприятна миризма в района. Сигналът е основателен. На управителя на 
обекта ще бъде съставен акт за административно нарушение. Дадени са предписания да се преустанови 
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заустването на отпадъчни води в язовира, да се ревизира и почисти септичната яма. Предстои последващ 
контрол.  
През август в РИОСВ постъпиха три сигнала за бедстващи птици  - бял щъркел и два обикновени 
мишелова. След съдействие на служители на инспекцията ранените птици са изпратени за лечение и 
възстановяване в Спасителния център за диви животни „Диви балкани”– Стара Загора. 
 
 
Източник: pa-media.net 
  

Заглавие: Избрана е и фирмата за строителния надзор на депото за отпадъци 
 

Линк: http://pa-media.net/news.php?extend.9567.12 
 

 
 

Текст: Приключи още една от откритите процедури за възлагане на обществени поръчки за реализацията 
на проекта за регионално депо за отпадъци в Пазарджик - за избор на изпълнител за строителен надзор 
по проект: „Регионалното депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща 
инфраструктура”. Надзорът ще се осъществява от „План Инвест Пловдив” ЕООД, гр.Пловдив, съобщи 
кметът на Пазарджик Тодор Попов. 
Стойността на договора е в размер до 95 555,00 лв. без ДДС. 
Срокът за изпълнение на договора ще бъде съобразен със срока на действие на договора с изпълнителя 
на строително-монтажните работи. Преди дни приключи изборът на изпълнител на обекта - ДЗЗД „Еко 
Пазарджик”, гр. София, ще строи депото. Строителството ще е на обща сума 13 324 411,56 лв. без ДДС или 
15 989 293,87 лв. с ДДС, а срокът за изпълнение е 429 календарни дни от началото на строителството. 
Според кмета Тодор Попов строителството трябва да започне до 25 септември 2015 г. 
 
 
Източник: dobrichmedia.com 
  

Заглавие: Осъдиха нелицензиран изкупвач на отпадъци 
 

Линк: http://www.dobrichmedia.com/news/krimi_61/osadiha-nelitcenziran-izkupvach-na-
otpadatci_12899.html 
  

 
 

Текст: Наказание пробация получи мъж с инициали А.И.К. заради извършване на нелицензирана 
търговия с отпадъци от черни и цветни метали. Районният съд в Каварна одобри споразумение между 
прокуратурата и обвиняемия. С него подсъдимият се признава за виновен, че през май 2015 г. в Шабла и 
с. Крапец изкупил 458 кг. желязо и 2 кг. алуминий без да притежава задължителния съгласно Закона за 
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управлението на отпадъците лиценз. Заради това си деяние А.И.К. трябва да се регистрира задължително 
по настоящ адрес и да провежда периодични срещи с пробационен служител ца срок от половин година. 
Нелицензираният изкупвач на метали е с начално образование, не работи, семеен е и до момента не е 
осъждан. Одобреното споразумение има последствията на влязла в законна сила присъда. ДТ 
 
 
Източник: ipernik.com 
  

Заглавие: 52- годишен, криминално проявен мъж е задържан за кражба на оптични кабели 
 

Линк: http://www.ipernik.com/novini/kriminale/52-godishen-kriminalno-proyaven-mzh-e-zadrzhan-za-
krazhba-na-optichni-kabeli 
  

 
 

Текст: В неделя вечерта била извършена кражба на около 200 м оптичен кабел, захранващ множество 
Интернет потребители в центъра на град Перник. 
Криминалистите от 01 РУ Перник предприели незабавно разследване, което бързо ги отвело до 
извършителя – 52 –годишния П.Д. от град Перник, известен на органите на реда с извършени кражби. 
Работата по образуваното досъдебно производство продължава. 
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