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Източник: riosvt.org 
 

Заглавие: РИОСВ – Велико Търново получи диплома за най-успешен проект по Програмата за 
трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г. 
 

Линк: http://www.riosvt.org/news/%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%81%d0%b2-
%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be-
%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-
%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8-
%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b0/ 
 

 
 

Текст: РИОСВ – Велико Търново получи диплома за успешното изпълнение на проект „Съвместен 
мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, MIS-ETC Code 
166. Партньори по него са Националната служба за екологична охрана на Румъния и организации от 
целевия регион, работещи по проблемите на околната среда. Наградата бе връчена от заместник-
министъра на МРРБ Деница Николова  на 13 октомври в гр. София по време на конференцията 
„Европейско териториално сътрудничество в Република България – постиженията водят до нови 
перспективи“. 
Проектът е реализиран в периода 22.06.2011 г. – 28.06.2015 г. с финансовата подкрепа на Европейския 
фонд за регионално развитие и Държавния бюджет на Република България, чрез Програмата за 
трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г. Всички дейности по проекта са 
изпълнени в определените срокове, в рамките на бюджет от близо 400 000 евро. 
Ръководителят на проекта Камелия Джанабетска обобщи резултатите по следния начин: „Постигнахме 
напредък в общите действия за превенция, мониторинг и контрол на природните и антропогенни 
рискове, които допринасят за по-голямата сигурност на гражданите от трансграничния регион на река 
Дунав и добавят стойност към амбицията на Европейския съюз за развитие на териториалното 
сътрудничество в контекста на политиката на сближаване“. 
Повече информация за методологията на проекта и постигнатите резултати можете да прочетете на 
тематичната страница: http://www.riosvt.org/project-risk166/  
  
  
Източник: gradat.bg 
 

Заглавие: Завод за преработка на отпадъци изграждат край Созопол 
Общата стойност на проекта е 20 млн. евро 
 

Линк:http://gradat.bg/news/2015/10/15/2629432_zavod_za_prerabotka_na_otpaduci_izgrajdat_krai_sozo
pol/ 
 

http://www.riosvt.org/news/%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%81%d0%b2-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8-%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b0/
http://www.riosvt.org/news/%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%81%d0%b2-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8-%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b0/
http://www.riosvt.org/news/%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%81%d0%b2-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8-%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b0/
http://www.riosvt.org/news/%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%81%d0%b2-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8-%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b0/
http://www.riosvt.org/news/%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%81%d0%b2-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8-%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b0/
http://www.riosvt.org/project-risk166/
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Текст: С въвеждането в експлоатация на сепариращата инсталация за твърди битови отпадъци, което 
предстои до дни, завършва първият етап от цялостното изграждане на Завод за производство на 
електрическа енергия от възобновяеми източници и сепариране на твърди битови отпадъци край гр. 
Созопол. 
Мащабният екологичен проект е на обща стойност 20 млн. евро и се реализира на четири етапа: 
 I етап: Сепарационна инсталация - 1 млн. евро 
II етап: Газификационна инсталация с генератори за производство на електроенергия - 17 млн. евро 
III етап: Производствена линия за преработка и рециклиране на пластмаси - 1 млн. евро 
IV етап: Производствена линия за преработка и рециклиране на хартия и картон - 1 млн. евро 
Сепарираща инсталация 
Сепарирането е дейност, която има за цел да отдели от общия поток постъпващи на депото отпадъци, 
които могат повторно да бъдат оползотворени - метали (черни и цветни), стъкло, пластмаса, хартия и 
инертни материали. Крайният ефект на сепариращата инсталация е намаляване на количествата на 
депонираните на сметището отпадъци. Годишният капацитет на инсталацията е около 30 000 т отпадъци. 
Сепариращата инсталация е с производителност 15-20 тона на час. При работа на три работни смени в 
рамките на 20 часа количеството сепариран отпадък възлизана 360 тона на ден. 
Инсталацията е високотехнологична, с добра производителност, състояща се от специална приемна 
площадка, транспортиращи конвейери, вибрационен и магнитен сепаратор. Изградени са специални 
панелни кабини с много добри условия за работа, в които ще се сортира постъпилият отпадък. 
Реализирането на четирите етапа на проекта гарантира както икономически ползи, така и дългосрочен 
екологичен ефект. Пристигащите отпадъци в Регионално депо за неопасни битови отпадъци в Созопол, 
което обслужва и общините Царево и Приморско, ще бъдат преработвани в сепариращия завод, което 
драстично ще намали количествата, които се депонират в депото, и ще доведе до удължаване на 
периода на експлоатация. 
Инвеститор на мащабния екологичен проект е "Про Васте Плюс" ЕАД, които трябва в рамките на четири 
години да изградят четирите етапа на "Енергиен обект за производство на електрическа енергия от 
възобновяеми енергийни източници и за сепариране на твърди битови отпадъци"..  
 
 
Източник: citybuild.bg 
 

Заглавие: Рекултивират общинското депо в Нова Загора 
 
Линк: http://www.citybuild.bg/news/rekultivirat-obshtinskoto/30446  
 

  
 

Текст: Първата копка за изграждане на система за управление на отпадъците в регион Ямбол – първа 
фаза, се състоя на 10 октомври в м. „Чилиндера“ в землището на с. Езеро. 
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Проектът е финнасиран по ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ Общата стойност е 31 324 460 лв., в т.ч. 
европейско финансиране 24 981 129 лв., национално финансиране - 4 408 434 лв, и собствен принос - 1 
934 896 лв. Фирмата- изпълнител е ДЗЗД „СТРОЙДЕПО-2015". 
Закриването на сегашното депо ще бъде факт след като приключат всички етапи на техническата и първия 
етап на биологичната рекултивация. В резултат на това теренът от 43 дка ще бъде възстановен, а в 
продължение на 30 години в района ще се извършва мониторинг върху параметрите на околната среда. 
 В момента тече изграждането на новата регионална система за управление на отпадъците, която ще 
обслужва общините Ямбол, Нова Загора, Сливен, Тунджа и Стралджа. По време на рекултивацията на 
съществуващото сметище отпадъците от Нова Загора ще продължават да се насипват и депонират на 
него. По тази причина сметището ще се закрива и рекултивира на етапи, тъй като е необходимо да се 
обособи работен участък за депониране на отпадъци до въвеждането в експлоатация на Клетка 1 на 
регионалното депо. 
 
 
Източник: shumen.topnovini.bg 
 

Заглавие: До 3.5 млн. лв. ще струва изграждането на център за опасни отпадъци в Шумен 
 

Линк: http://shumen.topnovini.bg/node/634673  
 

  
 

Текст: Центъра за опасни битови отпадъци в Шумен ще се изгради с до 3.5 млн. лв. от швейцарското 
правителство. Проектът е пилотен за страната и подобни площадки ще се направят в още четири града у 
нас, като тези в Шумен и Разград ще бъдат най-големи. 
Община Шумен е избрана с предпроектно проучване по Българо-швейцарската програм за 
сътрудничество. 
Проектирането, тръжните процедури и изграждането на площадките ще се извърши от ПУДООС. След 
изграждането му центърът в Шумен ще бъде предаден в собственост на Общината, която ще отговаря за 
експлоатирането му. 
Очаква се до края на тази година ПУДООС да сключи договора за финансиране с правителството на 
Швейцария. Запланувано е изграждането на площадката да бъде през 2016 година, а през следващата 
2017 тя да заработи. През 2019 година собствеността на цетнтъра ще бъде прехвърлев във владение на 
Община Шумен. 
“Сега най-важното е Общинския съвет да вземе бързо решение с клауза, че през 2019 година площадката 
за опасни битови отпадъци ще премине в собственост на Общината”, коментира зам.-кметът Иван 
Йонков. 
Площадката ще се разположи на седем декара площ в покрайнините на Шумен около квартал “Тракия”. 
В центъра ще се събират опасни битови отпадъци като бояджийски материали, почистващи препарати, 
киселини и основи, химикали за борба с вредители, лекарства с изтекъл срок на годност, живак и 
живаксъдържащи елементи, излези от употреба батерии и акумулатори, домашни електроуреди и 
компютри и др. 
Центърът ще има приемателна, разпределителна зона и такава за временно съхранение на опасните 
отпадъци, като те ще се складират в девет специални контейнера. 
На площадката в Шумен няма да се извършва оползотворяване и обезвреждане на отпадъците. 
Четирима души ще работят в центъра , като преди това те ще преминат курс на обучение. 
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Опасните битови отпадъци гражданите могат да предават в организирани мобилни пунктове или да ги 
предават на място на площадката. 
 
 
Източник: ruseinfo.net 
 

Заглавие: 32 - годишен крадец на кабели и конска амуниция разкрит в Голямо Враново 
 

Линк: http://www.ruseinfo.net/news_143270.html 
 

  
 

Текст: На 12.10.2015 г. в РУ-Сливо поле е получено съобщение от стопанин на имот в с. Голямо Враново, 
че за периода 30.09.2015 г. до 11.10.2015 г., в него е извършена кражба на медни проводници с различна 
дължина и сечение, конски хамут и конски оглавник. Заявено е, че е нанесена щета на стойност около 250 
лв. При проведените оперативно-издирвателни полицейски действия служителите на реда от Сливо поле 
са установили като автор на кражбата 32-годишния И.С. Работата по случая продължава. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Домова кражба в Езеро 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1515885   
 

  
 

Текст: Органите на реда в Нова Загора разследват домова кражба в село Езеро, информират от ОДМВР 
Сливен. 
За времето 11-15 октомври от жилищ, собственост на 43-годишна жена от Нова Загора са откраднати 4 
броя метални врати, 70 м. ел.кабел и електромер. 
Щетите са в процес на установяване. 
По случая е образувано досъдебно производство. 
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