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Източник: МОСВ  
 

Заглавие: Министър Василева откри обновената ВиК мрежа на Банкя 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3802  
 

  
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри в Банкя обновената и 
рехабилитирана  ВиК мрежа на града и кварталите „Градоман“, „Михайлово“, „Вердикал“ и с. Иваняне. 
Проектът, финансиран по  Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“, е на стойност  69,4 млн. лв. 
„Този е един от най-мащабните проекти по ОПОС, близо 70 млн. лв. са инвестирани в осезаеми за 
гражданите резултати. Положена е 48 км ВиК мрежа, която отвежда отпадъчните води към 
пречиствателната станция“, каза министър Василева. И напомни, че по ОПОС 2007-2013 е изградена 2550 
км канализационна мрежа в цялата страна. 
Кметът на Банкя Рангел Марков отбеляза, че това е най-голямата инвестиция в града, а в момента върви 
проектиране на вътрешно-кварталтната мрежа. 
Договорът за безвъзмездна финансова помощ по проекта е подписан през август 2012 г. По него са 
реконструирани или подменени 12 км водопроводи и е изградена над 22 км канализационна мрежа, 
включително колектори. Допълнително са реконструирани близо 14 км канализация и прилежащите към 
нея колектори. Изградени са и над 2000 канализационни и водопроводни отклонения към сградите. 
Строително-монтажните работи в Северната и Южната зона на Банкя включват изграждане на главни 
канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи по трасетата. Изградени са и 
събирателни колектори в кв. „Вердикал“ и с. Иваняне. Построени са и главните канализационни 
колектори в кварталите „Градоман“ и „Михайлово“, както и в с. Иваняне, където са подменени и 
водопроводите по трасетата. 
Проектът гарантира по-добра услуга за жителите на населените места. Над 6000 души ще се възползват от 
новите водопроводи, над 2400 от подобрена канализация, а новоприсъединените към канализационната 
мрежа жители са над 3600. Загубите на вода ще намалеят три пъти – очаква се да паднат от средно 65% 
на 20 на сто. Инвестицията подобрява съществуващата система за управление на питейните и 
отпадъчните води на територията на район „Банкя“ и я привежда в съответствие с изискванията на ЕС. 
       
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева ще открие модернизираната пречиствателна станция в Равда 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3801 
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Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие реконструираната 
Пречиствателна станция за  отпадъчни води в Равда. Модернизацията на съоръжението е извършена по 
проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация  Несебър – 
Слънчев бряг – Равда”, който е на стойност 96,4 млн. лв. и се финансира по Оперативна програма „Околна 
среда 2007-2013“. 
По проекта вече e изградено дълбоководно заустване с дължина 2436 метра, което отвежда 
пречистените отпадъчни води навътре в морето. Извършена е реконструкция на довеждащи колектори и 
изграждане на нови. Построени са четири нови помпени станции, а три са реконструирани. 
Събитието ще се състои на 29 октомври в 10,30 ч. На него е поканен и премиерът Бойко Борисов. 
 
 
Източник: darikfinance.bg 
 

Заглавие: Неприключили проекти “изяждат” милиони от новите еврофондове 
 

Линк:http://darikfinance.bg/novini/118657/%CD%E5%EF%F0%E8%EA%EB%FE%F7%E8%EB%E8+%EF%F0%EE
%E5%EA%F2%E8+%93%E8%E7%FF%E6%E4%E0%F2%94+%EC%E8%EB%E8%EE%ED%E8+%EE%F2+%ED%EE%E2
%E8%F2%E5+%E5%E2%F0%EE%F4%EE%ED%E4%EE%E2%E5 
 

    
 

Текст: Незавършени инфраструктурни проекти, които са били финансирани по приключващия в края на 
годината “стар” програмен период, ще се финансират със средства по “новите” еврофондове. Това става 
ясно от писмо на вицепремиера по еврофондовете Томислав Дончев до ресорната парламентарна 
комисия на парламента, с копие от което БГНЕС разполага. 
По този начин бюджетите по стартиращите сега “нови” европрограми на практика ще се намаляват с 
около 15%. Вместо за изцяло нови проекти, ще се наложи да се реализират плащания за недовършени в 
първия за страната програмен период на европейското финансиране. От документа става ясно, че 
правителството не желае да предостави на депутатите точните данни за очакваните загуби по трите 
програми с най-високи бюджети – “Транспорт”, “Околна среда” и “Регионално развитие”. 
По Оперативна програма “Транспорт” за 2015 г. трябва да бъдат сертифицирани общо 473 млн. лв. За да 
не се стигне до загуба на средства в оставащите малко повече от два месеца проектите, които са в 
сферата на ж.п. и транспортната инфраструктура, трябва да бъдат финализирани. Тъй като това няма как 
физически да стане възможно, не малка част от парите за довършването им ще трябва да дойдат от 
държавния бюджет или от ОП “Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020, по която трябва да 
се финансира довършването на АМ “Струма” в района на Кресна, Третия метродиаметър на софийското 
метро и реновиране на част от ж.п. мрежата. 
По Оперативна програма “Околна среда” ще бъдат загубени поне 163,5 млн. лв. в края на тази година. 
Очакванията са, че поне 14 от проектите за подновяване на ВиК-мрежата в различни общини в страната, 
които трябваше да приключат тази есен, ще бъдат завършвани и догодина, но със средства от новата 
европрограма. От документа става ясно, че още около 234 млн. лв. от проекти по ОПОС, които са били 
забавени ще бъдат платени със средства от бюджета. Тези средства не се възстановяват от Брюксел. 
106 млн. лв. няма да бъдат усвоени по Оперативна програма “Регионално развитие”. За да намали 
загубите, в последните месеци Управляващият орган на ОПРР е предприел редица мерки за сключване на 
договори за финансиране на т.нар. “резервни проекти”, не е ясно обаче какъв ще е окончателният ефект 
от спешните мерки. 
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Под 10 млн. лв. ще са загубите към края на годината по Оперативна програма “Конкурентноспособност” 
става ясно от анализа, който депутатите от Комисията по контрол на еврофондовете са получили преди 
две седмици, но който не е оповестен публично. 
Близо 2 млн. са очакваните загуби по Оперативна програма “Техническа помощ”, а по Оперативна 
програма “Административен капацитет” се очаква да не бъдат усвоени около 11 млн. лв. 
Традиционно по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” не се очаква автоматично 
освобождаване на средства в края на 2015 г. Това е програмата, която е с най-добри темпове на 
усвояване на средства, които са верифицирани от Европейската комисия. 
До момента България е загубила по Програмата за развитие на селските райони над четвърт милиард 
лева, става ясно още от писмото на вицепремиера Томислав Дончев. Очакванията са, че само за 2015 г. 
загубата ще е в размер на поне 128 млн. лв. Като основната причина е неспособността на общините да 
усвоят полагащите им се средства. 
“Реалистичният окончателен размер на загубата на средства по ПРСР за програмен период 2007-2013 г. е 
около 402 млн. лв. или по-малко от 8% от бюджета на програмата”, сочат данните на Управляващия орган 
на програмата. Изготвен е и анализ, според който неизплатените към земеделските стопани средства от 
стария програмен период, ще се платят с пари от 2014-2020. Прогнозата е за около 283 млн. лв. 
Загубата по програмата за рибарство за периода 2007-2013 е в размер на 33,7 млн. лв. 
Един от мотивите на финансовия министър Владислав Горанов да поиска актуализация на бюджета за 
настоящата година, в размер на близо 900 млн. лв., са плащания по приключващия програмен период. 
От справка на темповете на усвояване на еврофондовете, актуална към края на септември 2015 г., стана 
ясно, че България е разплатила над 2 млрд. лв. от приключващия период с пари от националния бюджет. 
Не е ясно, колко от тези средства ще бъдат признати от Европейската комисия, а на следващ етап и 
възстановени. 
Очакванията са България да не успее да усвои между 10-15% от еврофондовете от програмен период 
2007-2013. В момента България е на пето място по неусвояване на еврофондовете от приключващия 
програмен период или на 24-то място по размер на усвояване от 28-те държави-членки на ЕС. 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Вандали посегнаха на новите кошчета за отпадъци, изработени от Община Смолян 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/10/28/2142947/vandali-posegnaha-na-novite-koshcheta-za-
otpadatsi-izraboteni-ot-obshtina-smolyan.html 
 

  
 

Текст: След вандалските прояви по новите пейки, дойде ред и на новите кошчета за отпадъци, които са 
изработени от Община Смолян. От около два месеца Общината заменя старите кошчета за боклук с нови 
и слага допълнително на места, където са липсвали. За да са по-здрави и устойчиви от вандалски 
посегателства около металната част, работниците са слагали дървени елементи и са прикрепяни към 
земята с анкерни болтове. Това съобщиха от пресцентъра на Община Смолян. Очевидно обаче 
разрушителната сила е била много сериозна и целенасочена. Повредени са кошчета за отпадъци по 
централния бул.”България” и около болницата в Смолян. Възмутително е как не се пази това, което е 
направено в полза на хората. Унищожавайки общинската собственост, вандалите унищожават средствата 
на смолянските данъкоплатци. Нека и гражданите да бъдат по-бдителни и да сигнализират за подобни 
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нарушения, защото грижата Смолян да бъде красив и приветлив не е само на общинската 
администрация, а и на всички граждани. Тези случаи могат да се определят като примитивизъм, 
простотия и безхаберие, за които плащаме всички. 
 
 
Източник: vsichkinovini.com 
 

Заглавие: Нерегламентираното сметище в община Раковски се превърна в пасище 
 

Линк: http://vsichkinovini.com/article/1081001-nereglamentiranoto-smetishte-v-obshtina-rakovski-se-
prevyrna-v-pasishte.html 
 

  
 

Текст: Проект № DIR-51222031-1-173 „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на 
общински депа за битови отпадъци на територията на Р България, които не отговарят на нормативните 
изисквания” с бенефициент ПУДООС по договор за предоставяне на БФП с 
№ DIR – 51222031-C001/09.01.2013 г.Нерегламентираното общинско сметище в землището на град 
Раковски се превърна в тучна ливада, след като приключи процесът по неговото закриване и 
рекултивация. Това е един от проектите, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 
г.“ чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). 
Инвестицията е на стойност 897 297,64 лв. и бе изпълнена от община Раковски.  
Историята на сметището започва през 1995 г., когато приключва добивът на суровина за производство на 
тухли в землището на Раковски. В изоставената кариера с площ от 157 817 кв. м започват да се изсипват 
различни битови отпадъци и скоро те се превръщат в сериозен екологичен проблем за общината. 
Решението идва с проекта на ПУДООС за закриване на нерегламентирани общински депа на територията 
на България, който осигурява нужния финансов ресурс на местната власт. Техническата рекултивация на 
депото започва през 2012г. Първата стъпка е боклуците да бъдат събрани с багер и да бъдат валирани, за 
да се намали обемът им. Така площта на депото е намалена над четири пъти. По всички правила дъното 
му е запечатано с глинест слой от кариерата в Ахматово, който не позволява замърсяване на почвата и 
водите. Паралелно с това се изгражда система за отвеждане на газовете, които се образуват при 
гниенето. Отгоре се насипват мъртвица и плодородна хумусна почва, върху която може да се извърши 
биологичната рекултивация. Това е вторият етап, в който се извършва затревяване на терен от 35,9 дка и 
приобщаването му към местния ландшафт.Проектът „Изпълнение на дейности по закриване и 
рекултивиране на общински депа за битови отпадъци на територията на Р България, които не отговарят 
на нормативните изисквания“, реализиран чрез ПУДООС е на стойност 97 627 253,99 лв. Изпълнители са 
36 общини, като общини Силистра и Хитрино закриват по две нерегламентирани депа на територията 
си.Подобно на Раковски, напълно приключила с проекта си е и община Калояново. В резултат в двете 
общини са рекултивирани 48,76 дка. До момента са изпълнени техническата рекултивация на още 22 
депа, сред които са депата в с. Долни Богров, Самуил, Цар Калоян, Сухиндол, Каспичан, Разград, Кубрат, 
Угърчин, Хитрино, Борово, Костинброд, Симеоновград, Козлодуй, Летница, Сливо поле, Царево, Силистра, 
Каолиново, Главиница, Оряхово. До края на месеца предстои да бъдат финализирани строително-
монтажните работи в още 14 общини. Това са Кнежа, Тополовград, Свиленград, Исперих, Димитровград и 
други. С приключването на целия проект ще бъдат рекултивирани над 1591 дка, но най-голямата полза е, 
че се намаляват рисковете за здравето на хората и ще бъде подобрена жизнената среда на населението 
на територията на общините, извършили рекултивация на старите си общински депа за ТБО. 
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма 
„Околна среда 2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 
ПУДООС и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, 
представлявано от Министерство на околната среда и водите. 
 
 
Източник: ruse.topnovini.bg 
 

Заглавие: Четирима рецидивисти се връщат в затвора, след серия от взломни кражби 
 

Линк: http://ruse.topnovini.bg/node/637196 

 

  
 

Текст: Четирима престъпници, запознали се в затвора, се връщат отново там, след серия от кражби. Те 
излезли от мястото за лишаване от свобода през септември 2014 г. и не след дълго се захванали със 
стария „занаят“. 
Първо се сговорили да оберат гараж в квартал „Здравец“, като се насочили към района зад подстанцията, 
където има множество такива съоръжения. Избрали едно от тях и след като взломили вратата му, 
задигнали два ъглошлайфа, акумулаторна дрелка, хилти и електрожен. Разглобили инструментите и 
предали частите за вторични суровини в пункт за изкупуване на метали. 
Майката на единият престъпник живеела в Касева чешма и ходейки при нея той забелязал, че има две 
вили, които не се обитават постоянно. Престъпниците решили да оберат постройките и вещите в тях, като 
в едната дори направили два набега. 
След като разбили първата вила, задигнали отново ъглошлайф, радиокасетофон и 100 метра кабел за 
СОТ. Тези вещи отново се оказали в пункта за изкупуване на метали и други вторични суровини. 
Последвала първата кражба от втората вила. От нея откраднали 22 гаечни ключа, един комплект гедория, 
70 метра различни видове кабели, 4 кг. месингови кранове, акумулатор, глава за автомобилен двигател и 
радиатор за кола, както и помпа за гуми на такава. 
Лай на кучета обаче принудил бандитите да си тръгнат, но не и да се откажат да вземат всичко, което си 
харесали, от чуждия имот. Вече откраднатото предали на същия пункт, както и предишните задигнати 
вещи. 
Втората кражба вече била истински погром. Задигнали множество инструменти, 100 тома техническа 
литература, нов панел за отопление, бензинови лампи, катинари, още 20 метра кабел, скоростна кутия за 
автомобил, няколко вида отверки и гаечни ключове, по много от всеки вид; множество други части за 
автомобили и уреди за поправката им. Всичко това предавали на един и същ пункт. 
След време кражбите били разкрити, но тъй като престъпниците предали почти всичко на пункта за 
вторични суровини, ограбените хора не получили почти нищо от вещите, които им били отнети 
противозаконно. 
Двама от престъпниците били осъдени на по две години лишаване от свобода, които да изтърпят в затвор 
от закрит тип, при първоначален строг режим. Третият – на 3 години и 4 месеца, а последният бил осъден 
на две години и 8 месеца, при същите условия като първите двама. 
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От наказанията им е приспаднато времето, през което са били задържани. Единият от крадците ще трябва 
да плати 645 лева разноски, направени по време на досъдебното производство, а останалите трима само 
по 15 лв. 
Присъдата не е влязла в сила и може да се обжалва пред Окръжния съд в Русе.  
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