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Източник: МОСВ  
 

Заглавие: Василева приветства Комитета за наблюдение на ОПОС 2014-2020  
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3675 
 

 

Текст: Изключително интензивен е процесът по приключването на проекти по ОПОС 2007-2013 г., което 
носи удовлетворение след трудностите, препятствията и предизвикателствата. На този етап резултатите 
са обозрими, ефектът е видим и можем да си пожелаем през новия програмен период това да бъде 
надградено. С тези думи министърът на околната среда и водите приветства участниците във Втория 
комитет на ОПОС 2014-2020. 
След официалното одобрение на програмата тя заработи активно, бяха обявени първите две покани за 
проектни предложения, отправени към общините и МРРБ, на стойност 159 млн. лв. По време на 
двудневната среща на Комитета за наблюдение на ОПОС 2014-2020 в Бургас ще бъдат обсъждани 
останалите 4 процедури, чието обявяване предстои. По тях могат да бъдат договорени над 342 млн. лв. 
„Очакваме до края на годината да обявим покани на стойност над 1 млрд. лв. и се радвам, че ще може да 
се осигури плавния преход между стария и новия програмен период“, каза министър Василева. Тя пожела 
успех на форума и увери, че със съвместни усилия и партньорство ще се гарантира успешното управление 
на програмата. 
В първия ден от работата си членовете на Комитета одобриха Стратегически план за техническа 
помощ  на ОПОС 2014-2020 и Методология и критерии за оценка на проектни предложения по процедури 
на директно предоставяне чрез бюджетна линия по приоритетна Ос 6 „Техническа помощ“ на ОПОС 2014-
2020 г. Одобрени бяха Методология и критерии за оценка на проектни предложения по процедури: 
„Подпомагане ефективността, управлението и институционалния капацитет във връзка с изпълнението на 
реформата във ВиК отрасъла“ и „Изготвяне на екологични оценки за целите на приемане на Плановете за 
управление на речните басейни за периода 2016-2021 г. и Морската стратегия и програмата от мерки“. 
Предстои да се обсъдят критериите за фазиране на рисковите проекти. 
 
 
 
Източник: sofia.topnovini.bg 
 

Заглавие: Две звена в екоминистерството се разминаха за "Юлен"  
 

Линк: http://sofia.topnovini.bg/node/628722 
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Текст: Само ден, след като от правителството обявиха, че комисията за контрол на концесионните 
договори към екоминистерството не е констатирала нарушения по договора с "Юлен", от пресцентъра на 
ведомството ги опровергаха. 
На запитване на София Topnovini.bg от пресцентъра обаче днес отговориха, че при "Юлен" има 
констатирани нарушения по договора за стопанисване на ски пистите. Те не коментираха разминаването 
в доклада на комисията, нито дали са запознати с неговото съдържание. Потвърдиха обаче, че има 
неизпълнени задължения по договора с "Юлен".  
Няма напредък в работата по нарушенията на „Юлен“, едно от които е свързано със задължението 
концесионерът да заплаща на Националния фонд за опазване на околната среда към МОСВ 5% от 
годишното концесионно възнаграждение, става ясно от отговора на пресцентъра. Това беше и основният 
мотив министерството да заведе дело срещу „Юлен“ още през април. МОСВ съди концесионера за 
системно неизплатени суми през годините, които се равняват на 180 000 лв.. Позицията на „Юлен“ е, че 
не дължат нищо, защото тези 5% влизали в концесионния договор. 
„По отношение на въпроса за заведения от МОСВ съдебен иск срещу „Юлен“ да заплати на Република 
България чрез МОСВ обща сума в размер близо на 180 000 лв, към настоящия момент делото не е 
насрочено“, отговориха от министерството. 
Спорен остава и въпросът за друго нарушение на концесионера – за надвишаване на позволената площ, 
която може да ползва фирмата. Според МОСВ „Юлен“ е надвишил границите на ски зоната с 64.7 ха, 
докато записаната в решението за отдаване на концесия на ски зоната територия е 99.5 хектара. 
„Границите на ски зоната и зоната за концесиониране са посочени противоречиво в концесионния 
договор, което позволява различни тълкувания на въпроса за концесионната площ“, признаха от 
министерството. 
Те обясниха през София topnovini.bg, че още няма решение и за това нарушение, въпреки че в началото 
на годината беше създадена междуведомствена работна група, която да даде предложения за 
разрешаване на проблемите с концесионния договор на „Юлен“. 
От пресцентъра не можаха да дадат обяснение защо нарушенията на „Юлен“ не са изрично упоменати в 
доклада, представен на Министерския съвет. 
 
 
 
Източник: kmeta.bg 
 

Заглавие: Кметът на Хасково Георги Иванов влиза в битка за пети път 
Градоначалникът обяви кандидатурата си при откриването на модерното депо за отпадъци 
 

Линк: http://www.kmeta.bg/kmet%D0%B0t-na-haskovo-georgi-ivanov-vliza-v-bitka-za-peti-p%D0%B0t-
53615.html 
 

 

Текст: Кметът на Хасково Георги Иванов влиза в битката тази есен за нов мандат. Георги Иванов обяви, че 
ще се кандидатира за пети път по време на откриването за новото депо за битови отпадъци на общините 
Хасково, Димитровград и Минерални, което е разположено край с. Гарваново. Регионалната система за 
управление на отпадъците в района на Хасково е финансирана от Европейския фонд за регионално 
развитие и държавния бюджет чрез ОП „Околна среда“ с близо 28,5 млн.лева. 
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Депото ще заработи реално след 14-ти септември. RDF-гориво от отпадъци, което ще може да се ползва 
от ТЕЦ, ще е сред основните производствени компоненти в депото. Освен това, в инсталацията за 
компостиране край Гарваново, ще се компостират и разделно събрани "зелени" отпадъци. 
Въпреки, че става въпрос за приключването на голям, ключов проект, на откриването на Депото не 
присъства обичайни за такива събития министър, не дойдоха и кметовете на общините партнори-
Минерални бани и Димитровград. Единственият представител на държавната власт беше шефът на 
РИОСВ Димитър Илиев, а най-високото ниво на присъствие беше депутатът от РБ, излъчен от Хасково 
Станислав Иванов, който е и по-големият син на кмета. 
Липсата на държавно представителство на високо административно ниво отключи гневът на 
градоначалникът Иванов и той заяви: Отгледахме си депутата, явно трябва да си отгледаме и министър, 
за да имаме присъствие! 
Официално настоящият кмет на Хасково ще обяви кандидатурата си днес в 17.30 ч. От сметището в 
Гарваново обаче, той заяви, че влиза в битката с думите „ Ще воювам още!Аз нов министър мога да 
дочакам, но те нов кмет- няма! Избори ни чакат, няма лабаво!“  
 
 
 
Източник: novanews.novatv.bg 
 

Заглавие: Отхвърлиха референдума за депото за отпадъци в Самоков 
То било построено в разрез със закона според инициативния комитет срещу съоръжението 
 

Линк:http://novanews.novatv.bg/news/view/2015/09/10/123678/%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%B2%D1%
8A%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-
%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2/ 
  

 

Текст: Общинският съвет в Самоков отхвърли желанието на близо 4000 граждани на общината за 
референдум по темата с изграждането на ново депо за отпадъци.  
 Това потвърди за Нова телевизия Бойко Хаджийски от инициативния комитет срещу съоръжението. В 
своя подписка недоволните настояват за обществено допитване, което да реши съдбата на бъдещото 
депо за отпадъци.  
От инициативния комитет посочват, че съоръжението на практика е построено в разрез със закона. 
Оценката за въздействие върху околната среда била базирана на доклад, в който не се отчитал факта, че 
река Искър е на по-малко от километър от депото. Това пък създавало опасност при потенциално 
наводнение да бъде застрашено качеството на водата в София.  
 Новото депо за отпадъци е изградено със средства на оперативна програма "Околна среда" в размер на 
7,4 милиона лева. Изгражда се между Самоков и село Драгушиново с перспектива да събира отпадъците 
на общините Самоков, Долна баня, Костенец и Ихтиман.  
Въпреки че депото е почти готово, от инициативния комитет настояват то да не бъде пускано в 
експлоатация, а експертите, пропуснали в доклада си река Искър, да понесат своята отговорност. 
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Източник: jivotatdnes.bg 
 

Заглавие: София има най-модерния завод за преработка на битови отпадъци в Европа 
Между 500 и 1000 тона боклуци на денонощие изхвърлят столичани. Вижте как изглежда заводът 
и какъв е технологичният процес 
 

Линк: http://www.jivotatdnes.bg/news/ikonomika/sofiya-ima-nay-moderniya-zavod-za-prerabotka-na-
bitovi-otpadatsi-v-evropa 
  

 

Текст: Опасните за здравето и околната среда открити сметища в София безвъзвратно отиват на 
бунището на историята. Още в средата на септември 2015 г. боклуците между - 500 и 1000 тона - които 
изхвърлят софиянци за денонощие, ще се обработват в най-модерния завод за механично-биологично 
третиране на отпадъци в цяла Европа. 
Новият завод за боклука ще намали цената на парното 
Инсталацията се намира в района на софийското село Гара Яна. От боклука, включително и този, който се 
събира разделно, ще се произвеждат гориво, пластмаса, хартия. Jivotatdnes.bg е сред първите медии, 
които заснеха завода, седмици преди да заработи на пълна пара. Вижте как изглежда и какъв е 
технологичният процес във видеото с изпълнителния директор на завода Николай Савов: 
https://www.youtube.com/watch?v=61tYNF7RoqU  
 
 
 
Източник: pa-media.net 
 

Заглавие: От Коалиция за устойчиво развитие извадиха редица пропуски по управлението на отпадъците 
в региона край Панагюрище. 
 

Линк: http://pa-media.net/news.php?extend.9590 
  

 

Текст: Коалиция за устойчиво развитие е направила проверка на управлението на отпадъците по 
реализирания вече проект за депо в Панагюрище. 
"МОСВ инвестира 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, се казва в 
съобщение до медиите. Промишлените отпадъци и утайки се депонират край  пътя от Панагюрище за 
Пазарджик, продължават констатациите на специалистите от Коалиция за устойчиво развитие. 
Контейнерите от твърди битови отпадъци  се изсипват на незаконно депо по пътя от Лесичово към 

http://www.jivotatdnes.bg/videos/video/noviyat-zavod-za-bokluk-kray-sofiya-shte-namali-tsenata-na-parnoto
https://www.youtube.com/watch?v=61tYNF7RoqU
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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." 
Проверката на Коалиция за устойчиво развитие е направена на път за Бургас, където се провежда 
заседание на Комитет за наблюдение  на Оперативна програма”Околна среда”.  
 
 
 
Източник: novini.bg 
 

Заглавие: Двама мъже са заподозрени за кражба на кабели в Пловдив 
 

Линк: http://www.novini.bg/news/304520-%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0-
%D0%BC%D1%8A%D0%B6%D0%B5-%D1%81%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8-
%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-
%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2.html 
  

 

Текст: Двама мъже са заподозрени за кражба на кабели в Пловдив. В началото на месеца в Трето РУ 
постъпил сигнал, че на ул. “Васил Левски” са срязани около 20 метра медни проводници, собственост на 
транспортно дружество в града. Образувано било досъдебно производство и стартирало разследване по 
случая. 
След проведени оперативни и издирвателни действия криминалистите влезли в дирите на И.А./34г./ от с. 
Скутаре и 23-годишния пловдивчанин Б.В. Двамата са с криминални прояви и осъждани. 
След доклад на материалите в Районна прокуратура – Пловдив извършителите са приведени в ареста за 
срок до 72 часа.  
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