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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: ОПОС 2014-2020 ще обяви седем процедури на стойност 326 млн. лв. 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3754 
 

 
 

Текст: Предстои обявяването на седем нови процедури по ОП „Околна среда 2014-2020“ на стойност 326 
млн. лв. Това обяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева пред участниците в 
третото заседание на Комитета за наблюдение. Членовете на обществения орган за наблюдение през 
новия програмен период обсъждат методологията и критериите за оценка на проектите, които ще бъдат 
подавани по тези процедури.       
Министър Василева откри форума и приветства  участниците. „Първите резултати са видими вече. До този 
момент са обявени три процедури, постъпи и първият проект – предложението на Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството за разработване на регионалните прединвестиционни 
проучвания“, казa министърът. Тя припомни, че до края на годината ще бъдат отправени покани към 
бенефициенти за подаване на проектни предложения на обща стойност над 1 млрд. лв. 
Министър Василева подчерта значението на процедурите, предмет на работата на Комитета. „Много 
важни са т. нар. фазирани проекти. Това са забавените проекти и сега ще може да бъдат довършени със 
средства от новия програмен период. Това ще осигури плавен преход от старата към новата програма“, 
посочи министърът.  
По отношение на превенцията от наводнения и свлачища тя открои поканата, която ще бъде отправена 
към ГД  „Пожарна безопасност и защита на населението“ за изграждане на 6 регионални центъра за 
реакция при бедствия и кризи. От голямо значение е изграждането на интегрираната система за 
управление на водите в реално време. Дейностите по проекта са в напреднала фаза – разработена е 
тръжната документация, предстои да се одобрят критериите и да се обяви поканата към бенефициента – 
Главна дирекция „Управление на водите“ в МОСВ. 
Министър Василева информира членовете на Комитета за напредъка по ОП  „Околна среда 2007-
2013“.  „В момента тече изключително напрегнат процес на строителство, защото до края на октомври то 
трябва да приключи. Много проекти вече завършват – предстои да се открият регионалната система за 
управление на отпадъци в Перник, пречиствателната станция на Нови Пазар, готова е и 
пречиствателната  станция на Карлово.  Плащанията по ОПОС са вече над 3,29 млрд. лв. Това е 98% от 
ресурса на програмата, което е сериозен напредък и показва, че ключът към положителните резултати са 
доброто планиране и съвместната работа с бенефициентите“, посочи Василева. 
Министърът акцентира и върху стратегически документи по приоритетните оси, които ще бъдат 
представени пред участниците в третото заседание на Комитета. Те съдържат виждане за развитието и 
изпълнението на програмата до края на програмния период. Това ще подпомогне доброто планиране. 
Добре е да сме наясно какво ни предстои и как да постигнем заложените цели, каза министър Василева.   
 
 
 
 
 
 
 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 3  

  

Източник: Консултации на МОСВ с обществеността 
 

Заглавие: Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за пускане на 
пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени 
опасни вещества 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=151 
 

 
 

Текст: Промените в Наредбата произтичат от задължението на държавата да транспонира в 
националното законодателство 3 (три) делегирани директиви на Комисията за изменение и допълнение 
на Приложение ІІ и Приложение ІV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, 
относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното 
оборудване.   
С проекта на ПМС се изменят: 

• Приложение № 1 на Наредбата като към списъка с ограничените веществата се добавят още 
четири вещества, които могат да окажат отрицателно въздействие върху здравето на човека и 
околната среда, включително по време на дейности с излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване; и 

• Приложение № 3 на Наредбата, в което се добавят изключения от съществуващите ограничения 
за употреба на определени опасни вещества (живак и олово) в  материали и компоненти на 
определено ЕЕО (медицински изделия и медицински уреди за инвитро диагностика), за които 
липсват подходящи заместители или пък заместването им е технически неосъществимо. 

Крайна дата за съгласуване: 23.10.2015 г. 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следните електронни адреси: 
pluleva@moew.government.bg и mgaygurova@moew.government.bg. 
Пълният текст на проекта на ПМС може да видите сайта на МОСВ. 
Проект на доклада от министъра на околната среда и водите може да видите сайта на МОСВ. 
Таблиците за съответствие може да видите в сайта на МОСВ.  
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Канят ни да разгледаме новото депо за отпадъци край Стожер 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1511527 
 

  
 

mailto:pluleva@moew.government.bg
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Текст: Община Добрич обявява дните от 9 до 15 октомври за Дни на отворените врати на регионалното 
депо за отпадъци край село Стожер. 
Всеки, който желае може да разгледа обекта в посочените дни от 10.00 до 12.30 часа и от 14.00 до 15.30 
часа. На място посетителите ще бъдат подробно запознати с действащата технология за сепариране и 
компостиране на отпадъците. 
Регионалното депо за отпадъци при село Стожер е основния инфраструктурен обект, реализиран по 
проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“, финансиран 
по Оперативна програма „Околна среда 2007-2014г.“, припомнят от общината. 
 
 
Източник: nostop.bg 
 

Заглавие: Обявиха правилата за прием на отпадъци в регионалното депо 
До края на 2015 г. сумата за услугата е в размер на 39 лв./тон 
  
Линк:http://www.nostop.bg/news/details/9633/3/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0
%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-
%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-
%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE.html  
 

  
 

Текст: Община Панагюрище обяви правилата за прием и депониране на производствени и строителни 
отпадъци на Регионално депо за битови отпадъци „Панагюрище“. Депото, предназначено за общините 
Панагюрище и Стрелча, се намира в местността Братаница, землището на гр. Панагюрище. Там се 
приемат производствени отпадъци, със статут на неопасни, посочени по код в списък на допустимите за 
прием с цел обезвреждане отпадъци, посочени в правилата. 
Фирмите, желаещи да ползват услугите на РДБО „Панагюрище“, следва да спазват 
определени изисквания за прием на генерираните от тях производствени отпадъци. Приемането на 
неопасни производствени отпадъци се извършва само въз основа на писмен договор с Община 
Панагюрище, за което се изискват следните документи: Заявление до Кмета на Община Панагюрище, в 
което следва да се опишат прогнозни средномесечни количества на отпадъка за депониране; Становище 
получено от РИОСВ – Пазарджик, относно допустимостта за депониране на съответният вид код отпадък 
на „РДБО Панагюрище“, изготвено на база предоставен Доклад от основно охарактеризиране. 
Количествата на отпадъците се отчитат на входа на депото, чрез претегляне с електронна везна, за което 
се съставя и подписва „кантарна бележка”, а плащането се извършва съгласно сключения договор. 
До края на 2015 г. сумата за услугата е в размер на 39 лв./тон, словом (тридесет и девет лева), включваща: 
- обработка на отпадъците 8,00 лв./тон; 
- обезпечения по чл.60, ал.1 от ЗУО 2,87 лв./тон за 2015 г. 
- отчисления по чл.64 от ЗУО 28,00 лв./тон за 2015 г. 
Строителни отпадъци се приемат от жителите на общините Панагюрище и Стрелча, генерирани от текущи 
ремонти, като същите следва да са разделно събрани и натрошени. Цената на услугата е същата като 
упоменатата по-горе (максимално количество от текущи ремонти 7 т). 
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Пълната информация за условията и правилата за прием на неопасни производствени и строителни 
отпадъци можете да видите тук. 
 
 
Източник: stroitelstvoimoti.com 
 

Заглавие: Депото край Бургас е приело 60 т строителни отпадъци само за месец  
 

Линк: http://stroitelstvoimoti.com/%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81-%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%BE-60-%D1%82-
%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5/  
 

  
 

Текст: Повече от 2000 тона битови отпадъци е поело депото край с. Братово (община Бургас) месец след 
като беше пуснато официално в експлоатация. Самите съоръжения имат капацитет да преработват по 70 
тона на ден, когато заработят на пълни обороти. Това стана ясно по време на експертния форум „Системи 
за управление на отпадъците. Постигнати резултати и бъдещи инициативи“, който е в рамките на Дните 
на екологията в Бургас. В срещата участваха представители от Министерството на околната среда и 
водите и екоексперти от различни общини. „След обработката в специализираните инсталации и 
площадки са сепарирани различни видове материали, които ще бъдат преработени. До момента от 
приетите отпадъци са отделени 2 тона алуминий, 4 тона черни метали, 2 тона хартия и 7 тона твърда 
пластмаса. Приети и обработени са и 260 тона биоразградима маса от почистването на паркове и 
градини. Депото е приело 60 тона строителни отпадъци. Те са от ремонта на пътната инфраструктура. 
След раздробяване те ще се използват отново при строителни и ремонтни работи, коментираха експерти. 
Регионалното депо в Братово е изградено по проект на община Бургас – „Изграждане на регионална 
система за управление на отпадъците в регион Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Околна 
среда 2007-2013 г.“. Партньори по него са общините Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, 
Руен, Средец, Сунгурларе и Сдружение за управление на отпадъците – регион Бургас. Депото решава 
въпроса с преработването на битовите отпадъци в следващите 25 години. Общата стойност на проекта е в 
размер на 43 231 121 лв. От тях близо 34,5 млн. лв. са предоставени от Европейския фонд за регионално 
развитие. Националното финансиране е над 6 млн. лв., а общините Несебър и Бургас се включват 
съответно с 2,4 млн. лв. и 279 000 лв. 
 
 
Източник: tribunabg.com 
 

Заглавие: Депото за битови отпадъци ще бъде открито в понеделник 
 

Линк: http://tribunabg.com/depoto-za-bitovi-otpada-tsi-shte-ba-de-otkrito-v-ponedelnik-149866/  
 

http://panagyurishte.org/images/15-12-2014/pravila-za-deponirane-%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5.pdf
http://stroitelstvoimoti.com/%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81-%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%BE-60-%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5/
http://stroitelstvoimoti.com/%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81-%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%BE-60-%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5/
http://stroitelstvoimoti.com/%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81-%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%BE-60-%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5/
http://stroitelstvoimoti.com/%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81-%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%BE-60-%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5/
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Текст: Депото е разположено на 140 дка върху терен, където се е помещавало най-старото сметище на 
Перник в местността “Чокладиновец” в землището на село Люлин. То е оборудвано със специална 
дренажна система за инфилтрата за която ще го отвежда към пречиствателна станция, изградена е 
инсталация за улавяне и обезвреждане на биогаз, сепарираща инсталация, през която ще минават всички 
отпадъци за отделяне на оползотворимите части и компостираща инсталация за разделно 
събиране. Досегашното сметище в квартал Тева, както и сметищата в останалите общини подлежат на 
рекултивация и закриване, като условие за това е регионалното депо да влезе в експлоатация. Следва 
Регионалната инспекция по околната среда и водите да издаде заповед за преустановяване на дейността 
на сметището, след това обаче ще бъдат положени и следексплоатационни грижи, които включват 
изграждане на система за улавяне инфилтрата и на биогаза докато постепенно то се превърне със 
затихващи функции. 
 
 
Източник: zapernik.com 
 

Заглавие: Двете сметища в кв. Рудничар бълват смрад и зарази, хората не смеят да си отворят 
прозорците, майки пренасят децата си на ръце покрай бунището. Кметът обеща: до днес проблемът ще 
бъде решен  
 

Линк: http://www.zapernik.com/obshtestvo/dvete-smetishta-v-kv-rudnichar-bulvat-smrad-i-zarazi-
horata_40146/   
  

 

Текст: Проблемът с нерегламентираните сметища в кв. Рудничар все още стои нерешен. Боклуците на са 
чистени от пролетта, смрадтта е непоносима, има опасност от зараза. Кметът Иван Иванов обеща, че 
проблемът ще бъде решен до днес. 
Стамен Стаменов, който живее до нерегламентираното сметище заяви пред ТВ Кракра, че няколкократно 
се е обръщал към общината за помощ, но никой не му е обръщал внимание. 
"Не смея да поканя хората на гости. Хубава къща, за какво съм я направил", жалва се Стаменов, който не 
сме е да отваря прозорците на дома си, заради ужасната миризма. Той плаща данък 150 лв. само за 
къщата, тъй като района се води разширен център. 
Второто сметище в квартала се е натрупало по същата причина - един контейнер на сто къщи. Камиони и 
каруци идвали през нощта и стоварвали боклука. 
"Майки гушкат децата си на ръце, за да ги свалят надолу, не смеят да ги пуснат в това бунище", разказва 
перничанин. 
Проблемът с боклука е огромен, от една страна се дължи и на недобросъвестни граждани, които 
изхвърлят боклука не на местата, предназначени за това, каза кметът Иван Иванов. Според него 
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проблемът ще се реши с новия договор, който ще бъде сключен с избор на изпълнител. С отварянето на 
новото депо за твърди битови отпъдъци отчитането ще бъде на тон смет, така, че самите изпълнители ще 
бъдат заинтересовани да събират и извозват повече. 
Вчера Иван Иванов е възложил почистването на сметищата и обеща, че до днес проблемът трябва да 
бъде решен. 
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Текст: Досегашното сметище в кв.Тева ще бъде рекултивирано и закрито. Държавата ще финансира 
следексплоатационните дейности там. Ще бъдат въведени системи за улавяне на биогаз и инфилтрат, 
като се гарантира постепенното изчистване на мястото от дългогодишното замърсяване на почвата и 
въздуха. Това съобщи екологът на общината Евгения Андреевска. Тя е ръководител на проекта по 
изграждане на новото регионално депо за твърди битови отпадъци, което официално се открива в 
понеделник. Днес в заседателната зала на общината се проведе информационен ден за представяне на 
проекта по изграждането на новото депо, което ще обслужва шестте общини в региона. 
Условие за закриване на старите сметища е изграждането на такива регионални депа. Затова предстои 
закриването на всички стари сметища, които досега ползваха общините в региона. Заповед за тяхното 
закриване издава РИОСВ- Перник. 
„На практика от ноември ще започне процедурата по тяхното закриване. Така Перник няма да има принос 
по наказателната процедура на Европейската комисия към България за незакритите сметища. Затова и 
държавата ще финансира рекултивирането  им”- поясни Евгения Андреевска. 
37 човека ще работят на новото депо. Неговият годишен капацитет е за 47 хил.тона боклук годишно. Тъй 
като камионите с боклука ще минават през електронен кантар, вече с точност  ще се знае колко боклук 
генерираме годишно. 
Сепариращата инсталация в Перник е за смесени отпадъци и в нея ще отива боклукът така, както е събран 
от контейнерите. Компостиращата система е изградена само за събрани разделно зелени отпадъци, 
което гарантира високо качество на компоста. Системата обаче може да се  награди с получаването  на 
компост с по-ниско качество от био разградими хранителни отпадъци. 
Довеждащата и отвеждащата инфраструктура на депото е напълно изградена. Камионите с боклуците 
вече няма да минават през кв.Стара Тева, а през малък участък в кв.Мошино. В пълния си капацитет 
депото ще заработи от Нова година. 
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Текст: Полицейски служители на РУП-Сандански предотвратиха кражба от цех за дървообработване в 
село Микрево. След получен около 15 часа сигнал в понеделник полицаи са пристигнали на място. 
Установили са, че в сградата е проникнато като са разбити прозорецът и вътрешната врата на офиса. На 
място са хванати са две деца - момчета на 9 и 6 години. Работата по случая продължава, като с момчетата 
от Микрево е говорил инспектор от Детска педагогическа стая. 
Наскоро бяха заловени малолетни, които само за ден откраднали куп метални вещи от различни места в 
селището - бензинова горелка, кабели с различно сечение, 3 медни тави от мазе на частен дом, 25 
кофражни платна, 1 медно котле, кабели, бързовар и менгеме. 
Преди няколко месеца общинският кмет на Струмяни Емил Илиев проведе спешна среща с полицаи и 
граничари. Проблемът е, че жителите на селищата не могат да се справят с ежедневните набези. В 
последните месеци зачестиха кражбите, извършени от роми. Те все по-често използват деца от голямата 
ромска махала в село Микрево. Мъжете ги наемат да свършат работата, тъй като децата не носят 
наказателна отговорност. 
"Става въпрос най-вече за кражби от необитаеми къщи на територията на цялата община. Задига се 
всичко, от което могат да се изкарат някакви пари - бакър, желязо, хартия, предмети, обзавеждане. За 
всяка кражба децата получават по 50 стотинки или по 1 лев. Хлапетата влизат в празните домове и 
извършват кражбите", уточни кметът Емил Илиев. 
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Текст: Вчера на територията, обслужвана от районното полицейско управление в Мездра, е проведена 
специализирана полицейска операция с цел: превенция, пресичане и разкриване на престъпления 
свързани с МПС, както и повишаване ефективността от „противодействието престъпления, свързани с 
кражби на катализаторни устройства на МПС” и във връзка с прилагане на наредбата за излезлите от 
употреба МПС.  
По време на операцията са проверени три обекта за разкомплектоване на автомобили и две площадки за 
изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали. Не са установени автомобили и авточасти, предмет на 
престъпление. 
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