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Източник: МОСВ  
 

Заглавие: Министър Василева открива водния цикъл на Кърджали  
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3670  
 

 
 

Текст: Mинистърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие на 10 септември от 10 часа, 
водния цикъл на Кърджали,  включващ пречиствателна станция за отпадъчни води и 40 км водопроводна 
и канализационна мрежа. 
Над 48 000 души са присъединени към пречиствателната станция, която осигурява механично, пълно 
биологично пречистване и дезинфекция на постъпващите води. След влизането в експлоатация на 
станцията, водите на река Арда няма да бъдат замърсявани. 
Обектите са изградени по ОП „Околна среда 2007-2013 ‘‘.  Общата стойност на инвестицията е 69,5 млн. 
лв.   
Церемонията по откриването ще е на площадката на Пречиствателната станция за отпадъчни води, която 
се намира в Индустриалната зона „Изток“ в Кърджали. 
 
 
Източник: profit.bg 
 

Заглавие: Приходите от концесии към МОСВ през 2014 г. са над 4 млн. лв. 
 

Линк: http://profit.bg/news/Prihodite-ot-koncesii-kym-MOSV-prez-2014-g.-sa-nad-4-mln.-lv.-/nid-
142928.htmL 
 

  
 

Текст: Правителството прие доклада за 2014 г. на Комисията за текущ контрол по изпълнението на 
концесионните договори към министъра на околната среда и водите. 
Приходите за 2014 г. от концесионната дейност по сключените концесионни договори за добив на 
минерални води и по концесионния договор за защитена територия – част от Национален парк Пирин 
„Ски писта с център Банско“, са в размер на 4 037 308.30 лева. 
От тях приходите от концесионно плащане по сключените концесионни договори за добив на минерална 
вода са в размер на 2 168 950.12 лева, концесионното плащане по сметка на МОСВ за общините, на 
територията на които е учредено концесионното право, е 918 002.10 лева, ДДС по сметка на държавния 
бюджет е в размер на 634 586.84 лева и 759.64 лева са лихвите за забава. 
Приходите от концесионно плащане по концесионния договор за защитена територия – част от 
Национален парк Пирин – “Ски зона с център Банско”, са в размер на 262 508 лева и ДДС по сметка на 
държавния бюджет – 52 501.60 лева. 

http://profit.bg/news/Prihodite-ot-koncesii-kym-MOSV-prez-2014-g.-sa-nad-4-mln.-lv.-/nid-142928.htmL
http://profit.bg/news/Prihodite-ot-koncesii-kym-MOSV-prez-2014-g.-sa-nad-4-mln.-lv.-/nid-142928.htmL
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Поради неизпълнение на задълженията на концесионерите са прекратени два концесионни договора за 
добив на минерална вода и са предприети действия за събиране на дължимите суми. В останалите 
случаи не са констатирани нарушения. 
 
 
Източник: news-bulgaria.info 
 

Заглавие: МОСВ управлява милиони за отпадъци чрез европрограма ОПОС, но не и самите отпадъци  
 

Линк: http://www.news-bulgaria.info/alo-vlastta/7989-mosv-upravlyava-milioni-za-otpadatzi-chrez-
evroprograma-opos-no-ne-i-samite-otpadatzi 
 

  
 

Текст: Днес на заседание на Комитет на наблюдение  на Оперативна програма”Околна среда” в 
Бургас  министър Ивелина Василева отчита пред Европейската Комисия  стотици милиони лева,  успешно 
усвоени и инвестирани от  МОСВ в страната ни за управление на отпадъци.  
На  път от София за Бургас, граждански мониторинг  на сдруженията и фондациите от неправителствената 
екологична организация Коалиция за устойчиво развитие, на която МОСВ не поема разходите за участие в 
заседанието на Мониторинговия комитет,  както да речем на представителите на правителствената 
Агенция „Пътна инфраструктура”, проследи какъв е резултатът и каква е ползата, когато МОСВ инвестира 
например 20 млн. лв. за управление на отпадъци само в един единствен проект – на общините 
Панагюрище и Стрелча в Средногорието. 
Срещу 20 млн. лева  строителните отпадъци и  изкопаните  земни маси в този регион се изхвърлят на пътя 
Златица-Панагюрище. Промишлените отпадъци и утайки се депонират край  пътя от Панагюрище за 
Пазарджик. Контейнерите от твърди битови отпадъци  се изсипват на незаконно депо по пътя от 
Лесичово към Мухово, а инфилтратът им се отича в река Тополница, приток на Марица, която замърсява 
и Гърция, и Турция. Селкостопанските отпадъци, макар и балирани, се захвърлят на пътя за влизане от 
Копривщица в Стрелча, близо до масивите с маслодайни рози, които разпръскват българския аромат  по 
целия свят. 
 
 
Източник: burgasdream.com 
  

Заглавие: РИОСВ одруса Лукойл Нефтохим с 142 500 лв. 
 

Линк: http://burgasdream.com/index.php/tema/10606-riosv-odrusa-lukoil-neftohim-s-142-500-lv 
 

 
 

Текст: Глоби на обща стойност 142 500 лв. е наложила бургаската екоинспекция на Лукойл Нефтохим, 

http://www.news-bulgaria.info/alo-vlastta/7989-mosv-upravlyava-milioni-za-otpadatzi-chrez-evroprograma-opos-no-ne-i-samite-otpadatzi
http://www.news-bulgaria.info/alo-vlastta/7989-mosv-upravlyava-milioni-za-otpadatzi-chrez-evroprograma-opos-no-ne-i-samite-otpadatzi
http://www.news-bulgaria.info/alo-vlastta/7989-mosv-upravlyava-milioni-za-otpadatzi-chrez-evroprograma-opos-no-ne-i-samite-otpadatzi
http://burgasdream.com/index.php/tema/10606-riosv-odrusa-lukoil-neftohim-s-142-500-lv
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научи burgasdream.com. Наказателните постановления са 5 на брой и са за различни нарушения. 
Най-високата глоба е 100 хил.лв. „Наказателното постановление по Закона за опазване на околната среда 
(ЗООС) за неизпълнение на условие в КР /комплексното разрешително/. То е за непредприемане на 
мерки за недопускане възникването на авария“, обясни Стефка Калъчева, пиар на РИОСВ-Бургас. 
Следващата по размер санкция е 30 000 лв. – отново по Закона за опазване на околната среда. Глобата е 
за екплоатация на „организиран източник на емисии“ – инсталация „Газова сяра 4“, без да е включен в 
действащото комплексно разрешително. 
„Издаденото на „Лукойл Енергия и Газ“ ЕООД по ЗООС наказателно постановление за неизпълнение на 
условие в КР, в размер на 10 000 лева е за превишаване на определените с комплексното разрешително 
годишни количества на образуваните отпадъци от други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки и 
оловни акумулаторни батерии“, уточни Стефка Калъчева. 
Последните две санкции са дребни. Те са по Закона за чистотата на атмосферния въздух. Глоба от 2000 лв. 
е наложена за неуведомяване на РИОСВ-Бургас за настъпил пожар на основна площадка в нефтозавода. 
За неуведомяване за започнати ремонтни дейности и спиране на котел на нефтен терминал „Росенец“, 
санкцията е в размер на 500 лева. 
 
 
Източник: computerworld.bg 
  

Заглавие: Портал ни информира за ползите от разделно събиране и рециклиране 
Go! Recycle! е част от проект „Зелено, жълто и синьо“ на сдружение „Талантс“, финансиран от 
програма Европа 2015 на Столична община. 
 

Линк: http://computerworld.bg/48303_portal_ni_informira_za_polzite_ot_razdelno_sabirane_i_reciklirane 
  

 
 

Текст: Интернет порталът Go! Recycle!, съдържащ подробна информация относно ползите от разделното 
събиране на отпадъци, както и възможностите за рециклиране, вече е активен. Порталът е част от проект 
„Зелено, жълто и синьо“ на сдружение „Талантс“, финансиран от програма Европа 2015 на Столична 
община. 
Потребителите ще имат възможност да научат повече за добрите практики при разделното събиране на 
боклука и рециклирането, както и за полезните ефекти от тези дейности. Порталът предоставя широк 
спектър от информация, както и препратки към специално разработена Facebook група в подкрепа на 
инициативата за разделно събиране на отпадъци с данни, интересни факти и видео материали. Проектът 
е насочен към стимулиране на разделното събиране на отпадъци и повишаване на гражданската 
активност на жителите и посетителите на град София.- http://www.gorecycle.eu/  
 
 
Източник: blitz.bg 
  

Заглавие: Заводът за боклук глътна 420 тона отпадъци 
Продават по 40 000 кг бутилки за 2 млн. лева на година 
 

Линк: http://www.blitz.bg/news/article/360197 

http://www.gorecycle.eu/
http://www.gorecycle.eu/
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Текст: Чаканият над 10 години Завод за боклука на София вече глътна цели 420 тона от смет. От няколко 
дни в него се карат пробно отпадъците, за да се тестват машините, обясниха от общината. В завода се 
карат около 410 000 т. отпадъци от бита годишно, които се изсипват от камион в огромен сепаратор. 
Машините са толкова умни и модерни, че могат да отделят найлоновите пликчета и по цвят, обясниха 
експертите. Едните боклуци, които ще се отделят ще бъдат т. нар. рециклируеми материали – пластмаса, 
хартия, метал. Очаква се на година тяхното количество да е около 30-40 000 тона. Те ще се продават на 
търг, като прогнозите на общината са от тях да се печелят около 2 млн. лв, а спечелените пари ще отиват 
за по-чисти софийски улици. 
Общинската фирма „Чистота Искър” и в момента продава отпадъците, които са останали след обработка, 
пише "Монитор". Така например за изкупуването на един тон хартия се плаща 70 лв., желязото е 345 
лв. Най-скъп е твърдият алуминий, чиято цена стига 2100 лв., а мекият е със 100 лв надолу. Стъклото пък 
върви по 60 лв. на тон. Договорите с фирмите са за отпадъците от сортиращата инсталация в 
Суходол. Останалите отпадъци ще се третират биологично, ще се сушат и накрая от тях ще се произвежда 
специалното RDF гориво. Годишно заводът трябва да произвежда около 154 000 тона от течността. 
Столичната община вече е подготвила апликационна форма за финансиране по ОП „Околна среда”, с 
която ще кандидатства за изграждането на модерна инсталация в „Топлофикация София”. Благодарение 
на това може да бъдат заместени около 10-12% от ползвания в момента природен газ, което ще повлияе 
и на цената на топлинната енергия. Плановете на общината са след 3 години 30% от столичани да се 
топлят от отпадъци. 
Софийският боклук ще става и на подобен на компост материал, който се ползва за рекултивация на стари 
депа. Капацитетът за производство на тор е минимум 360 т годишно. 
Освен всички други екстри едва 5% от постъпилия боклук ще отиват в депо. След кризите с боклуците на 
софиянци през годините в момента общината овладя положението и останаха за обезвреждане едва 13 
000 т. бали, при положение че те бяха над 670 000 т. Очаква се, че проблемът ще се реши до края на 
годината и боклукът на София няма да се балира повече. /БЛИЦ 
 
 
Източник: paragraph22.bg 
  

Заглавие: Граждани на Самоков сигнализираха ОЛАФ заради депото за отпадъци до града 
 

Линк: http://www.paragraph22.bg/22-novini/read/grajdani-na-samokov-signaliziraha-olaf-zaradi-depoto-
za-otpaduci-do-grada 
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Текст: Граждани на Самоков продължават да се борят срещу изграждането на депо за отпадъци в 
близост до града. Аргументът им е, че избраното за строеж място е в опасна близост до река Искър. 
Хората са сигнализирали и Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). 
Сигналът е подаден и в него се твърди, че в момента се извърша измама с евро средства, като измамата 
се състои в това, че докладът за оценка на въздействието върху околната среда представлява документ с 
невярно съдържание. Това каза за предаването “Преди всички“ Бойко Хаджийски:  "В него като най-
близка река до площадката е посочена река Палакария, а истината е, че това е река Искър, която е на 
около километър от мястото, където се изгражда в момента депото". 
 
 
Източник: pik.bg 
  

Заглавие: Ливан одобри план, който да сложи край на кризата с боклука 
 

Линк: http://pik.bg/%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-
%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-
%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-
%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0-news396712.html 
  

 
 

Текст: Ливанското правителство е одобрило план, който да сложи край на продължилата месеци криза с 
боклука. Това предава AFP, като се позовава на изявление на ливанския министър на селското стопанство 
Акрам Шехайеб. 
По новия план, задълженията по събирането и обработката на отпадъците се прехвърлят на общините и 
се отварят две нови сметища. 
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