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Източник: ruseinfo.net 
 

Заглавие: РИОСВ-Русе уведоми писмено 32 оператора на контролираната територия за новите 
изисквания по Закона за околната среда 
 

Линк: http://www.ruseinfo.net/news_145814.html 
 

  
 

Текст: Във връзка с изменения на Закона за опазване на околната среда /ДВ, бр. 101/22.12.2015 г./ и 
предстоящите такива в Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за 
ограничаване на последствията от тях, са въведени нови задължения на оператори на 
предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал. Операторите се задължават по график да 
предоставят пред министъра на околната среда и водите актуализирани уведомления за класификация 
на предприятията си и съответните доклади за безопасност и предотвратяване на големи аварии. РИОСВ-
Русе уведоми писмено 32 оператора на контролираната територия за новите изисквания. Актуализирана 
информация във връзка с промените може да бъде на мерена на адрес: http://riosv-ruse.org/faktori-na-
okolnata-sreda/43-opasni-himichni-veshtestva.html. 
  
 
Източник: dnesbg.com 
 

Заглавие: Зaвъpши cтpoитeлcтвoтo нa дeпoтo зa oтпaдъци зa 33,2 милиoнa лeвa 
От янyapи в мeгaoбeктa пocтъпвaт пъpвитe oтпaдъци нa шecт oбщини oт oблacттa 
 

Линк: http://www.dnesbg.com/pari-i-vlast/zavarshi-stroitelstvoto-na-depoto-za-otpadatsi-za-332-miliona-
leva.html 
 

   
 

Текст: В кpaя нa дeкeмвpи зaвъpши cтpoитeлcтвoтo нa eднo oт нaй-мoдepнитe дeпa в cтpaнaтa, изгpaдeнo 
дo В. Tъpнoвo. Toвa cтaнa яcнo нa зaключитeлнaтa пpeднoвoгoдишнa пpecкoнфepeнция, opгaнизиpaнa oт 
Общинaтa, бeнeфициeнт пo пpoeктa. Очaквa ce пpиeмaтeлнa кoмиcия дa издaдe paзpeшeниe зa пoлзвaнe, 
a пpeз янyapи дa пocтъпят пъpвитe oтпaдъци нa В. Tъpнoвo, Г. Оpяхoвицa, Ляcкoвeц, Стpaжицa, Злaтapицa 
и Елeнa. Рeгиoнaлнaтa cиcтeмa зa yпpaвлeниe нa битoвaтa cмeт e изгpaдeнa пo eвpoпpoeкт, финaнcиpaн c 
нaд 33,2 млн. лв. пo ОП “Окoлнa cpeдa 2007-2013”. Инcтaлaциятa щe oбcлyжвa peгиoн oт 175 000 житeли 
нa шecттe oбщини, oбeдинeни в cдpyжeниe “Зa чиcти ceлищa”. В cтpoитeлcтвoтo ca yчacтвaли 14 фиpми, a 
зa eкcплoaтaциятa нa дeпoтo ca ocигypeни 51 paбoтни мecтa. Чeтиpи фиpми oт Плoвдив и Сoфия щe ca 
нoвият oпepaтop зa yпpaвлeниe нa дeпoтo. 
Сeдeмтe eтaпa нa cтpoитeлcтвoтo нa мeгaoбeктa пpипoмни Зopницa Кънчeвa, pъкoвoдитeл нa пpoeктa и 
глaвeн eкoлoг нa В. Tъpнoвo. Сиcтeмaтa зa yпpaвлeниe oтгoвapя нa вcички eвpoпeйcки изиcквaния. 

http://riosv-ruse.org/faktori-na-okolnata-sreda/43-opasni-himichni-veshtestva.html
http://riosv-ruse.org/faktori-na-okolnata-sreda/43-opasni-himichni-veshtestva.html
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Изгpaдeн e пълeн цикъл зa ceпapиpaнe нa oтпaдъцитe c включвaнeтo нa вceвъзмoжни ceпapaтopи, кoитo 
ca в cвeтoвнoтo пpoизвoдcтвo – мaгнитни, микpoтoкoви, бaлиcтични и oптични. Taкъв мoдeл зa 
пpepaбoткa имa caмo coфийcкoтo дeпo, пoдчepтa Кънчeвa. Слeд кaтo cиcтeмaтa нa Шepeмeтя зapaбoти, 
инcтaлaциятa щe oгpaничи вpeднoтo въздeйcтвиe нa oтпaдъцитe въpхy въздyхa, пoчвитe и вoдитe и щe 
пoвиши кaчecтвoтo нa живoт нa цялaтa oблacт. 
Нaчaлoтo нa cтpoитeлнитe дeйнocти e дaдeнo нa 15.10.2014 г. c пъpвa кoпкa, нo фaктичecкoтo 
cтpoитeлcтвo зaпoчвa пpeз мapт 2015 г. 
Цялaтa инcтaлaция e paзпoлoжeнa въpхy плoщ oт 165 дкa, кaтo кaпaцитeтът e дa ceпapиpa 53 000 т 
oтпaдъци. Рeгиoнaлнaтa cиcтeмa paзпoлaгa cъc ceпapиpaщa и кoмпocтиpaщa инcтaлaция, клeткa зa 
дeпoниpaнe c 15-гoдишeн eкcплoaтaциoнeн cpoк и пpeчиcтвaтeлнa cтaнция. Клeткaтa имa тpoйнa 
изoлaциoннa cиcтeмa, кoятo щe пpeдпaзвa пoчвaтa oт зaмъpcявaнe. Нaпpaвeнитe инвecтиции зa paздeлнo 
cъбиpaнe нa зeлeни oтпaдъци в paмкитe нa пpoeктa ca нa cтoйнocт 429 442 лв. Зaкyпeни ca двa 
cпeциaлизиpaни cмeтoизвoзвaщи aвтoмoбилa и 354 пoдвижни кoнтeйнepи тип “Бoбъp”. Чpeз 
инcтaлaциятa зa кoмпocтиpaнe нa зeлeни, хpaнитeлни и битoви биopaзгpaдими oтпaдъци щe ce 
пpoизвeждa виcoкoкaчecтвeн кoмпocт – opгaничeн тop зa oбoгaтявaнe нa пoчвaтa или зa зaпълвaнe нa 
нapyшeни тepeни. Пpoдaжбaтa нa кoмпocтa щe дoвeдe в дългocpoчeн плaн дo нaмaлявaнe нa цeнaтa нa 
кoмyнaлнитe ycлyги и щe нeyтpaлизиpa чacтичнo пoвишaвaнeтo нa тaкcитe зa битoвитe oтпaдъци. 
Съc cтapтa нa peгиoнaлнaтa cиcтeмa зa yпpaвлeниe нa oтпaдъцитe пoeтaпнo щe бъдaт зaкpити cтapитe 
cмeтищa нa шecттe oбщини. Дoceгaшнoтo дeпo нa В. Tъpнoвo щe бъдe oгpaдeнo и peкyлтивиpaнo дo 
зeлeнa пoлянa, кaтo пpoгнoзнитe инвecтиции ca зa 4-5 млн. лв., зaяви Кънчeвa. Спopeд Юлиян Никoлoв oт 
ocнoвнaтa фиpмa, изпълнитeл нa oбeктa, нoвaтa инcтaлaция пpи Шepeмeтя paзпoлaгa c eдни oт нaй-
мoдepнитe мaшини в cвeтoвнaтa пpaктикa пo пpepaбoткa нa битoвитe oтпaдъци. 
Дo 2020 г. инcтaлaциятa зa мeхaничнo-биoлoгичнo тpeтиpaнe нa битoвитe oтпaдъци мoжe дa бъдe 
мoдepнизиpaнa и дa зaпoчнe пpoизвoдcтвoтo нa cмeтищeн гaз, кoмeнтиpa oщe Кънчeвa. 
 
 
Източник: stamboliyski.tv 
 

Заглавие: Немски консорциум e готов да инвестира в завод за битови отпадъци в Стамболийски 
 

Линк: http://stamboliyski.tv/?p=2400 
 

   
 

Текст: Немски консорциум е заявил желание да инвестира в завод за сметосъбиране на територията на 
община Стамболийски. В края на декември представители на чуждестранната компания, която има опит в 
изграждането на подобни депа в цяла Европа, се срещнаха с кмета Георги Мараджиев, за да заявят 
бизнес интереса си.  До края на месеца ще подготвят и оферта за изграждането на завода, който ще реши 
въпроса със сметосъбирането на територията на общината за 30 години напред. При добър бизнес план, 
срокът може да се увеличи на 60 и повече години, каза след срещата с германските бизнесмени кметът. 
По думите му чуждите инвеститори имат интерес към малките общини, а капацитетът на компанията им е 
толкова голям, че могат да построят депа за отпадъци на територията на цяла България. Най-хубавото на 
предложението е, че от немския консорциум ще поемат целия процес – от подготовката на проекта за 
завода и осигуряването  на финансиране чрез европейските фондове до изграждането на самото 
съоръжение. Цикълът може да бъде затворен от немците, които са готови да включат в проекта и след 
това да доставят съдовете за разделно сметосъбиране и камионите за сметосъбирането и 
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сметоизвозването. Принципът на работа на завода, който немците предлагат е 30 години депониране на 
отпадъците и след третата година започва да се извлича метан, като този процес се прекратява три 
години преди да се изчерпа капацитетът на депото. В същото време в процеса няма изгаряне, което е 
важно от гледна точка на екологията. Няма да има и миризми, защото боклукът се опакова, така че да 
няма досег с външната среда. За изграждането на площадката за депониране на сметта и съоръженията 
са необходими 20 декара, коментира кметът. По думите му, ако има заложени още 20 декара, може да не 
се прекъсва процесът на събиране на сметта, а да се застъпи, което е една добра перспектива пред 
общината. Възможностите на едно такова съоръжение са да приеме боклука и на Перущица, и на 
Стамболийски, а дори и на цялата Община „Родопи”. Кметът Мараджиев е категоричен, че приветства 
идеята за изграждане на такъв завод, защото след две години капацитетът на сметището в Цалапица, 
където се депонират отпадъците от Стамболийски и прилежащите села, ще се изчерпа. Това означава да 
плащаме за извозване на боклука до завода в Шишманци, като разстоянието в двете посоки става около 
100 километра. Така ще се стигне до оскъпяване на такса смет, която и без това е достатъчно висока за 
община Стамболийски. При изграждането на един такъв завод обаче, гражданите ще получават 
качествена услуга за цената, която плащат като такса, коментира още кметът. „Важно е също, че няма да 
има съфинансиране от страна на Общината, защото ние не можем да влезем с голяма сума, каквато би 
изисквал подобен проект. Точно обратното  – можем да печелим от завода, защото след три години от 
сметта започва да се извлича метан за производството на топло и електроенергия, която Общината може 
да продава и по този начин да печели” каза още Георги Мараджиев. В същото време разделянето на 
боклука на метални, пластмасови и хартиени отпадъци, позволява да се продават за вторични суровини, а 
това също ще носи печалба, която ще покрие разходите по поддръжката на завода. Не на последно 
място, ще се отворят и нови работни места за хората от общината. Когато кандидат-инвеститорите 
подготвят офертата, ще се организира обществено обсъждане на идеята за завода. 
 
 
Източник: borbabg.com 
 

Заглавие: В община Лясковец такса битови отпадъци остава същата поне до следващата сесия 
 

Линк: http://www.borbabg.com/2016/01/05/%D0%B2-
%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-
%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86-
%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A/ 
 

   
 

Текст: ПАРАДОКСАЛЕН ПРОБИВ В УПРАВЛЯВАЩОТО МНОЗИНСТВО В ЛЯСКОВЕЦ ОСТАВИ СТАРАТА ТАКСА 
БИТОВИ ОТПАДЪЦИ въпреки намерението на местната управа да повиши чувствително ставките, разбра 
„Борба“. 
На последната сесия за миналата година деветимата съветници от ГЕРБ трябваше да вдигнат ръка и 
мълчаливо да одобрят предложението на кмета такса битови отпадъци за селата Джулюница и Добри 
дял да се увеличи с по два промила, като за първото населено място тя да стане 6,25, а за второто – 5 
промила. Освен това за другите села и общинския център е планирано увеличение с по един промил, 
което означава, че такса битови отпадъци за тази година в Лясковец да бъде 4,75%, за Козаревец – 4,25 
промила, за Драгижево – 6 промила, и за Мерданя – 6,25 промила. Увеличението обаче не мина и 
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вероятно ще бъде предложено за ново гласуване на следващото редовно заседание на местния 
парламент. В хода на дебатите изненадващо съветникът от ГЕРБ Румен Стойков, който всъщност е от 
Джулюница, се обяви против партийното намерение, защитавайки интересите на избирателите си от 
селото, и така общото увеличение на налога не успя да мине. 
 
 
Източник: zaigravka.bg 
 

Заглавие: 16 зашеметяващи скулптури създадени от метални отпадъци  
 

Линк: http://www.zaigravka.bg/curious.php?h=16-zashemetyavashti-skulpturi-sazdadeni-ot-metalni-
otpadatsi 
 

   
 

Текст: Това красиво изкуство се е родило в ранчо, тук се вижда бъдещето на стария скрап, който се 
превръща в кон или бивол. Скулпторът Джон Лопес има хобито си случайно, но той създава тези 
невероятни скулптури със собствените си ръце! За материал използва останките от селскостопанската 
техника, както и други метални отпадъци. 
Събрахме за вас 16 скулптури, създадени от човек, който знае какъв е Дивия Запад. 
 
 
Източник: zakazanlak.bg 
 

Заглавие: Размерът на такса „ Битови отпадъци“ за 2016 година остава непроменен  
 

Линк: http://www.zakazanlak.bg/novini-ot-obshchina-kazanlk-12/razmert-na-taksa-bitovi-otpadci-za-2016-
godina-ostava-nepromenen-1660 
 

   
 

Текст: Бюджета на Община Казанлък за 2016г. не предвижда увеличение на местни данъци и такси, 
заяви кметът Галина Стоянова и поясни, че те запазват стойността си, независимо, че на бюджета на 
общината ще натежат отчисленията по вноска към Регионалната инспекция по околната среда и водите. 
Това са задължителни отчисления, които с всяка година се увеличават на тон депониран отпадък. През 
2015 година те са 22 лв. на тон, през 2016 година стават 36 лв. на тон депониран отпадък, а във връзка със 
започване работа на Регионалното депо, може би от средата на годината, към тази сума ще бъдат 
прибавени и 31 лв. на тон депониран отпадък за организация на депото и работата на Претоварната 
станция. На този етап, разчетите в Община Казанлък са направени така, че тези допълнителни средства да 
не натежават на гражданите. „ Смятаме, че във връзка с промяната на формата на такса „ Битови 
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отпадъци“, на отчисленията, които се правят от гражданите, от данъчна оценка на количество, както 
изисква промяната в закона, 2017 година ще бъде времето, в което и ние ще преминем към формиране 
на такса „ Битови отпадъци““, коментира кметът Стоянова и добави, че 2016г. ще бъде преходна година, в 
която трябва да бъде намерена най-добрата методика за съставяне на такса „ Битови отпадъци“. 
 
 
Източник: borbabg.com 
 

Заглавие: Павликени ще кара сметта си на 60 км до Санадиново, чиновници решили така преди 8 години  
 

Линк:http://www.borbabg.com/2016/01/05/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5
%D0%BD%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0-
%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-60-
%D0%BA%D0%BC-%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D0%B0/ 
 

   
 

Текст: ВЕЧЕ РАБОТИ ДЕПОТО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В СЕЛО САНАДИНОВО, ОБЩИНА НИКОПОЛ, 
КЪДЕТО СВОЯ ОТПАДЪК ЩЕ КАРАТ И ОБЩИНИТЕ ПАВЛИКЕНИ И СВИЩОВ. Чиновническа недомислица 
преди 8 г. „родила” идеята камионите да пътуват чак до там, вместо да се използва съоръжението в 
старата столица. 6800 тона боклуци годишно, изхвърляни от павликенчани, ще пътуват по 60 км в едната 
посока, което вероятно ще се отрази и на таксата за битови отпадъци. „Гениалната” идея камионите тип 
„гондола” да пътуват толкова, вместо да ходят до два пъти по-близкото сметище на Велико Търново, е от 
2007 година. Тогава чиновниците правят райониране на страната за усвояване на евросредства при 
изграждането на сметища. Депото ще обслужва генерираните отпадъци в 5 общини – Никопол, Левски, 
Белене, Свищов и Павликени. То е разположено на площ около 174 дка. 
 
 
Източник: monitor.bg 
 

Заглавие: Разбиха стена и задигнаха половин тон метали 
 

Линк: http://www.monitor.bg/a/view/46382-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%85%D0%B0-
%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-
%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD-%D1%82%D0%BE%D0%BD-
%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8/ 
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Текст: Трудолюбиви крадци от Добрич отказаха да празнуват Нова година, като вместо това разбиха 
стена на склад за черни и цветни метали и задигнаха половин тон изделия от черни и цветни метали. 
Според информация от полицията, сигналът за кражбата бил подаден в неделя в 10.30 часа в Първо 
районно управление в Добрич от 42-годишния добричлия К.Г., който стопанисвал склада за черни и 
цветни метали. Пред служителите на реда той се жалвал, че за времето от 12 часа в събота до 10 часа в 
неделя е взломена стена на склада, като е извършена кражба на около половин тон изделия от черни и 
цветни метали. По случая е образувано досъдебно производство.  
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