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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева разпореди проверки за нерегламентирани сметища по реките 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4063 
 

 
 

Текст: Започват проверки в цялата страна за нерегламентирани сметища по поречията на реките. Това 
съобщи на пресконференция в Благоевград министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. 
Тя посочи, че още миналата седмица е подписала заповед, с която се дава началото на кампанията. До 19 
февруари Регионалните инспекции по околната среда и води (РИОСВ) ще трябва да изпратят указания до 
кметовете за предприемане на необходимите действия преди пролетното снеготопене. През втората 
половина на март и април инспекторите ще проверят какво е свършено и при установяване на 
нерегламентирани сметища, ще бъдат налагани санкции. 
В Благоевград на среща с кметове от региона, министър Василева представи възможностите на общините 
да кандидатстват за реализирането на екологични проекти  чрез  финансовите инструменти, управлявани 
от МОСВ. Това са средствата по Оперативна програма „Околна среда“, Предприятието за управление на 
дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Националния доверителен екофонд. През 2016 г. 
общините ще могат да разчитат на близо 1,2 млрд. лв. чрез тези инструменти. 
Министърът представи и предстоящата пилотна програма за подпомагане на местните власти при 
разработването на минералните находища на територията им. В Благоевградска област са дадени за 
стопанисване 13 находища на минерални води. Ресурсът им е 215 литра в секунда, като от тях в момента 
се използват 86 литра в секунда. Останалите са свободни. 
„Много работа вече е свършена по изготвянето на актуалните документи, експлоатационните ресурси са 
анализирани. Има общински наредби и тарифи, дадени са и разрешения за водоползване. Постигнат е 
сериозен напредък, но все още има потенциал за бъдещо развитие“, уточни министър Василева. 
Очаква се схемата за финансиране да бъде разработена и обявена не по-късно от средата на годината. За 
начало пилотната програма ще разполага с ресурс от 2,5 млн. лв., получени от концесионни такси. Ако тя 
се реализира успешно, ще бъде продължена и разширена, допълни министърът. 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева, МОСВ: Текущата кампания за чиста околна среда е с бюджет от 
3.5 милиона 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2016/02/11/2193046/ministar-ivelina-vasileva-mosv-tekushtata-
kampaniya-za-chista-okolna-sreda-e-s-byudzhet-ot-35-miliona.html 
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Текст: Текущата кампания за чиста околна среда е една кампания, която провеждаме ежегодно и тази 
година бюджетът ѝ е 3.5 милиона лева. Това каза по време на пресконференция в Благоевград 
министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, предаде репортер на Радио „Фокус“ - Пирин. 
По думите ѝ, има възможности за общини, кметства, детски градини, училища и обединени детски 
комплекси да кандидатстват за получаване на финансиране на екологични проекти. „До 15 февруари са 
сроковете за подаване на проекти от страна на училищата, детските градини и обединените детски 
комплекси. Те могат да получат финансиране до 5 000 лв., а до 26 февруари е срокът за общини и 
кметства, които могат да получат финансиране в размер на до 10 хиляди лева“, посочи министър 
Василева. Тя допълни, че друг финансов инструмент, който управлява министерството е Националният 
доверителен еко фонд. „Чрез него и тази година може да се получи финансиране на дейности, които са 
свързани с подобряване на енергийната ефективност на публични сгради. Коментирахме и новата ни 
програма, която оповестихме за закупуване на електромобили и хибридни автомобили. Ще осигурим 
частично субсидиране за администрациите, който желаят да закупят такъв тип превозни средства“, каза 
още Ивелина Василева. Тя добави, че по време на срещата с кметовете са били повдигнати много 
въпроси свързани с конкретни теми, които ги вълнуват. 
  
 
Източник: blagoevgrad.eu 
 

Заглавие: Благоевград бе домакин на среща между министъра на МОСВ и кметове от региона 
 

Линк: http://www.blagoevgrad.eu/blagoevgrad-be-domakin-na-sreshha-mezhdu-ministra-na-mosv-ivelina-
vasileva-i-kmetove-ot-regiona.html 
 

 
 

Текст: Кметът на Община Благоевград д-р Атанас Камбитов бе домакин на среща между министъра на 
околната среда и водите Ивелина Василева, кметове от региона и институции. Сред темите, засегнати по 
време на срещата бяха финансовите инструменти, които се управляват от МОСВ -ОП „Околна среда”, 
предприятието за управление на дейностите по опазване на околна среда и Националният Доверителен 
Екофонд. Бяха обсъдени и възможностите за кандидатстване през 2016 година по ОП „Околна среда” в 
секторите „Води”, „Отпадъци”, „Биоразнообразие”, „Управление на риска от наводнения”. Министър 
Василева декларира пълна подкрепа от страна на Министерството на околната среда и водите при 
изграждане на депото в село Бучино, община Благоевград. 
„Благодаря на кмета д-р Камбитов и неговия екип, както и на всички общини, които участват в 
Сдружението за управление на отпадъците, за бързото темпо, с което работиха по изготвянето на проекта 
за изграждане на регионалната система за управление на отпадъците. Вече има готовност с идейно 
проектиране, подготвя се, за да можем да финансираме изграждането на първата клетка на депото с 
довеждащата инфраструктура. Ние имаме пълната готовност за това, имаме принципно решение и когато 
има готовност за начало на дейностите, ще осигурим финансиране и ще подпомогнем общините в 
региона да извършват тази толкова важна инвестиция, за да решат този наболял проблем”, каза 
министър Василева. 
„До края на 2016 г. ще бъде изградена първата клетка, която е най-важна”, каза кметът Камбитов. По 
време на срещата в Благоевград беше засегнат и проблемът, свързан с ВиК сектора. Към този момент 
Благоевградска област е сред общините, които не могат да се възползват от финансиране по проекти, 
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свързани с подобряването на ВиК инфраструктурата, тъй като в четири от общините ВиК дружествата са 
общинска собственост. В тази връзка кметът д-р Камбитов призова кметовете на общините Кресна, 
Струмяни, Сандански и Петрич да предприемат действия, за да бъде постигната консолидация на 
областно ниво.  
В останалите сектори, възможностите се очертаха като шанс за общините да кандидатстват по двете 
обявени процедури – за компостиращи инсталации, където са заделени 200 млн. лв. и близо 50 млн. лева 
за сектор „Биоразнообразие”. Общините могат да кандидатстват по линия на механизма воден от 
общността местно развитие и по линия на директно кандидатстване за консервационни дейности със 
зоните НАТУРА 2000. В сектора за „Управление на риска от наводнения” са отделени 20 млн. лв. за 2016г., 
където общините ще могат да кандидатстват за реализиране на проекти за изграждане на 
хидросъоръжения, защитни съоръжения, които са с акцент върху екосистемните решения. Министър 
Василева обяви, че е подписана Заповед, с която и тази година ще се даде начало на кампанията по 
проверки на нерегламентирани сметища по поречието на реките. На срещата бяха обсъдени още и 
възможностите, които дава новата програма, която ще започне в средата на годината, свързана с 
оползотворяването на ресурса от минерални води. „На територията на област Благоевград са 
предоставени за управление от общините 13 находища на минерални води”, поясни министър Василева. 
През 2012 година минералните извори са прехвърлени на община Благоевград за стопанисване, като 
кметът Камбитов обясни, че те ще бъдат включени в мащабния проект за „Спортен Благоевград”. „Ще се 
възползваме от възможността, която предоставя програмата за кандидатстване и ще сме сред първите 
общини, които ще се възползват от проекта. Ние в действителност сме готови със „Спортен Благоевград”, 
където ще се използва и минералната вода и тази програма ще даде възможност за едно много важно 
нещо. 
„Спортен Благоевград” ще бъде финансиран през ОП „Региони в растеж”, Ос1 с част от 44 милиона лева, 
част от довеждащата инфраструктура по програмата, финансов инженеринг от „Фонд на фондовете” и 
собствени приходи, което ще бъде комбинирано финансиране със синергичен ефект”, обясни д-р 
Камбитов. Той припомни, че ски зона „Картала” е част от проекта „Спортен Благоевград” и Община 
Благоевград ще предприеме стъпки ски пистата да бъде общинска собственост и след това да се 
стопанисва от Общината. 
 
 
Източник: zakazanlak.bg 
 

Заглавие: Проект ще учи ромите на екокултура 
 

Линк: http://www.zakazanlak.bg/ot-denya-20/proekt-shche-uchi-romite-na-ekokultura-2149 
 

 
 

Текст: По-голямата част от жителите на казанлъшката ромска махала са информирани за разделно 
събиране на отпадъци и рециклиране, както и за ефективната употреба на електрическата енергия и 
водата, но не умеят да го прилагат на практика.  
Това сочат данните от проведена анкета по проект ''Информирани и отговорни към природата и самите 
себе си'', който се изпълнява от Сдружението с нестопанска цел „Подкрепа и развитие“. Партньор на 
проекта е Община Казанлък, съобщават от нейния Пресцентър.  
Проектът се финансира от фондация ЕкоОбщност, по програма „Съгради Промяна'', с подкрепата на 
Фондация „Чарлз Стюарт Мот”.  
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В анкетното проучване са участвали 200 жители на обособената ромска махала в Казанлък и околните 
блокове, на възраст от 18 до 91 години. Половината - 50,5% от анкетираните са били с начално 
образование, 23,5% с основно, 23.5 % със средно и 2.5% с висше.  
Проучването е имало за цел да се добие ясна представа за екологичната култура на ромското население, 
на база на която през този месец ще се проведат серия от обучения, даващи действителни знания, 
екологични убеждения и ново отношение на отделния човек към природната среда. Голямата цел на 
проекта е формирането на модели на поведение, поддържащи екологичното равновесие и качество на 
живота сред ромската общност. Обученията ще акцентират върху екологичните закони и здравословния 
начин на живот. 
 
 
Източник: tribali.info 
 

Заглавие: Проверяваха заложни къщи и търговци на метали 
 

Линк: http://www.tribali.info/bg/proveryavaha-zalozhni-kashti-i-targovtsi-na-metali/ 
 

 
 
Текст: Вчера в Оряхово е проведена специализирана операция по линия на престъпления свързани с 
нерегламентирана продажба и съхранение на горива, търговия с черни и цветни метали, 
нерегламентирана дейност на заложните къщи и оказионните магазини. Няма констатирани нарушения. 
 
 
Източник: 24chasa.bg 
 

Заглавие: Пет общини с общо депо за отпадъци до края на 2016 г. 
 

Линк: https://www.24chasa.bg/Article/5294587 
 

 
 

Текст: Регионалната система за управление на отпадъците, която включва изграждането на  модерно 
депо край Благоевград, се очаква да заработи в края на годината. Депото ще се ползва от общините 
Благоевград, Симитли, Рила, Бобошево и Кочериново. "Благодаря на кмета Атанас Камбитов, че много 
бързо реши проблема със забавените процедури. Финансирането от наша страна е осигурено", каза 
министърът на околната среда и водите Ивелина Василева в Благоевград. 
"Изготвя се работният проект, който трябва да е готов в началото на май. Ако няма обжалвания на 
процедурите, до края на годината депото за битови отпадъци ще е готово и общините няма да плащаме 
повече финансови санкции", обясни кметът на Благоевград. За първия етап от строежа са осигурени 14 
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млн. лв., а общата стойност на проекта е 26,5 млн. лв.  Депото ще е на мястото на сегашното сметище, на 
площ от 106 дка.  
"Проектът бе забавен много.  2 г. псевдоекологични организации водиха дела и ги загубиха. Ако не беше 
тази спънка досега щяхме да сме изградили депото", обясни Камбитов. 
 
 
Източник: varna.utre.bg 
 

Заглавие: Откриват депо за едрогабаритни отпадъци в Звездица 
То ще бъде отворено всяка събота и неделя 
 

Линк: http://www.varna.utre.bg/2016/02/11/358704-
otkrivat_depo_za_edrogabaritni_otpadutsi_v_zvezditsa 
 

 
 

Текст: Временно депо за едрогабаритни отпадъци ще бъде открито във варненското село Звездица. То 
ще бъде разположено на мястото на старото сметище в непосредствена близост до гробищния парк и ще 
бъде отворено всяка събота и неделя, считано от 20 - ти февруари. 
Там ще се събират строителни отпадъци, стара битова техника и тревна маса, които ще бъдат извозвани 
от сметопочистващата фирма. 
Почистването на всички нерегламентирани сметища в района на селото ще започне през следващата 
седмица. Предстои и разместването на съдовете за събиране на смет. Глобата за изхвърляне на отпадъци 
на нерегламентираните за това места е от 20 до 100 лева. 
 
 
Източник: sinor.bg 
 

Заглавие: Британските фермери рискуват солени глоби при нарушение на закона за депониране на 
пластмасовите отпадъци  
Как се прилагат законите 
 

Линк: http://sinor.bg/43777-britanskite-fermeri-riskuvat-soleni-globi-pri-narushenie-na-zakona-za-
deponirane-na-plastmasovite-otpadaci- 
 

 
 

Текст: Фермерите във Великобритания би трябвало да внимават какво правят с пластмасовите си 
отпадъци, тъй като в противен случай рискуват да плащат солени глоби след влизането в сила на присъда 
за компания от графство Оксфърдшър, съобщи електронното издание ThePoultrySite. От 2006 г. 
фермерите трябва да се справят с пластмасовите си отпадъци с помощта на лицензирани компании, 
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макар мнозина от тях все още да ги заравят или изгарят незаконно или пък използват нелицензирани 
конкуренти, заяви Марк Уеб, директор на компанията за преработка на отпадъци „Farm XS”. „Като 
пренебрегват правилата, фермерите се излагат на риска от глоби до 50 хил. паунда плюс съдебните 
разноски. Нещо повече, може да им се наложи да покрият разходите за почистването на околната среда, 
а те може да се окажат астрономически”, предупреди Уеб. 
Изказването му дойде, след като компания от Оксфърдшър бе глобена 20 хил. паунда плюс разходите за 
нелегално съхраняване, преработка и изгаряне на отпадъци във фермата „Чауъл” в град Ферингдън, 
създавайки прецедент в бранша. Фирмата бе осъдена заради извършване на незаконен бизнес с наемане 
на контейнери за боклук на посочения адрес и заради разрешението там да бъдат струпани голям брой 
гуми. 
„Всички фермери са задължени да се погрижат да гарантират, че лицето, на което са предали своите 
отпадъци за депониране, има разрешение за извършването на съответната дейност и работи в 
съответствие с него. Уверете се, като поискате да видите копие от разрешителното и като получите 
бележка за превозване на отпадъците – тя ще бъде изисквана при сключване на застраховка за фермата”, 
съветва Уеб. 
Фермерите, които искат сами да се справят с отпадъците, трябва да получат разрешение за това, а ако ги 
транспортират, ще им трябва разрешително за превозното средство, макар и при по-ниски изисквания, 
добави той. 
„Агенцията за околната среда наложи ограничения върху нерегистрираните превозвачи на отпадъци и 
само за един ден през януари спря 71 превозни средства в югоизточна Англия в рамките на операция 
„Саламандър”. По 26 от тези случаи ще бъдат повдигнати обвинения за занижени предпазни мерки”, 
изтъкна мениджърът. 
Макар приходите на фермерите в момента да са подложени на сериозен натиск, разходите за 
депониране на отпадъците не би трябвало да представляват особено затруднение, коментират от 
изданието. От „Farm XS” вземат такса от по-малко от паунд на акър за рециклирането на пластмаса от 
ферми със среден размер без горна граница за количествата, посочи Уеб. 
„При евентуална глоба от 50 хил. паунда освен щетите за околната среда, причинени от незаконни 
дейности, фермерите трябва да са луди да рискуват да попаднат под ударите на закона”, коментира той. 
 
 
Източник: ruseinfo.net 
 

Заглавие: Учредяват безвъзмездно право на строеж за инсталация за предварително третиране 
(сепариране) на битови отпадъци преди депонирането им в полза на "Топлофикация Русе" 
 

Линк: http://www.ruseinfo.net/news_146998.html 
 

 
 

Текст: Община Русе е собственик на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63427.92.7 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 28 009 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, 
местност „Под Ормана”, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно 
ползване: за друг вид производствен, складов обект, предмет на Акт за частна общинска собственост 
(АЧОС) №5680/18.02.2009 год. Имотът е ситуиран в непосредствена близост до Регионалното депо за 
неопасни, инертни и опасни отпадъци, обслужващо общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и 
Тутракан.  
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Със Заповед № РД- 01-2166/16.06.2008 год. на Кмета на Община Русе, издадена на основание чл.129, 
ал.2, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при съобразяване 
изискванията на чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ, е одобрен План за застрояване на местност „Под Ормана” 
относно изграждане на Инсталация за компостиране и Инсталация за сепариране на отпадъци, като в 
гореописания общински имот е прието проектиране и извършване на малкоетажно и средноетажно 
застрояване, с височина до 12.00 м., с производствено предназначение. С Решение №КЗЗ-5, прието с 
Протокол №5/19.08.2008 год., прието на основание чл.24, ал.2 от Закона за опазване на земеделските 
земи (ЗОЗЗ), Комисията за земеделските земи при Министерството на земеделието и храните на 
Република България е променила предназначението на ПИ 63427.92.7 за неземеделски нужди, за 
изграждане на Инсталация за компостиране и Инсталация за сепариране на отпадъци.  
С Решение №352, прието с Протокол №16/18.10.2012 год., Общински съвет – гр. Русе е дал съгласие да 
бъде изградено съоръжение – Инсталация за оползотворяване на отпадъци преди депонирането им в ПИ 
63427.92.7, при условията на отстъпено право на строеж. Предвидено е правото на собственост върху 
изградените съоръжения да принадлежи на „Топлофикация Русе“ ЕАД. С Решение №217, на Общински 
съвет – гр. Тутракан, прието с Протокол №16/12.10.2012 г., Решение №145, на Общински съвет – с. 
Иваново, прието с Протокол №20/25.10.2012 г., Решение №220, на Общински съвет – гр. Ветово, прието с 
Протокол №13/11.10.2012 г. и Решение №148, на Общински съвет – гр. Сливо поле, прието с Протокол 
№14/26.10.2012 г., е дадено съгласие бъдещото съоръжение за предварително третиране на битови 
отпадъци преди депонирането им да се изгради при условията на отстъпено право на строеж в поземлен 
имот с идентификатор 63427.92.7, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе. С 
Решение № 1, прието с Протокол № 8 / 08.10.2013 г., на основание чл. 26, ал. 1, т. 11, във връзка с чл. 23, 
ал. 3, т. 4 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Общото събрание на Регионалното сдружение за 
управление на отпадъците за регион Русе е дало съгласие инсталацията за предварително третиране 
(сепариране) на битови отпадъци преди депонирането им за регион Русе да бъде изградена от 
„Топлофикация Русе“ ЕАД, при условията на безвъзмездно и безсрочно право на строеж върху ПИ 
63427.92.7, находящ се в местност „Под Ормана“, землище на гр. Русе.  
На основание Решение №777, прието с протокол №30/17.10.2013 год. на Общински съвет – Русе и 
Заповед №РД-01-3147/18.11.2013 год. на Кмета на Община Русе, е сключен Договор №1392/18.11.2013 
год. за учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж, върху общинска земя, за изграждане 
на „Инсталация за предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци преди депонирането им“ с 
разгъната застроена площ от 8 977 кв.м., между Община Русе и „Топлофикация Русе” ЕАД. Срокът за 
реализиране на правото на строеж е 18 (осемнадесет) месеца от датата на сключване на договора. 
Издадено е разрешение за строеж №631/20.12.2013 год., като проектът и изпълнението е разделено на 
два етапа, както следва:  
- Първи етап: изграждане на трафопост „БКТП 20/0,4 кV, 2х630кVA и захранващ кабел СрН20 кV, който към 
настоящия момент е реализиран; 
- Втори етап: изграждане на „Инсталация за сортиране на битови отпадъци с външни ВиК връзки“ – който 
към настоящия момент не е изпълнен 
Съгласно чл.5, т.1, във връзка с чл.1, ал.1 от Договор №1392/18.11.2013 год. за учредяване на 
безвъзмездно и безсрочно право на строеж върху общинска земя, поради изтичане на уговорения 
прекратителен срок за реализиране на правото на строеж в необходимия обем, ограниченото вещно 
право се е погасило в полза на собственика на земята. 
С постъпило в Община Русе писмо с вх. №30-170-2/13.01.2016 год., „Топлофикация Русе” ЕАД излага 
пречките за реализация на проекта и моли да бъде учредено ново безвъзмездно и безсрочно право на 
строеж върху част от цитирания по-горе общински имот за реализация „Инсталация за предварително 
сепариране на битови отпадъци преди депонирането им“, като в останалата част от имота Община Русе 
ще има възможност за реализация на други инвестиционни намерения. В тази връзка е получено второ 
писмо с вх. №30-170-2#2/22.01.2016 год. с конкретни площи на сградите и съоръженията, за които се иска 
учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж за изграждане на Инсталацията за 
предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци преди депонирането, както следва: 
1. Производствено хале за сортиране на битови отпадъци с разгъната застроена площ от 4 847 кв.м., 
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включващо едноетажно хале за сепариране (със застроена площ от 1845 кв.м.); зона за съхранение на 
RDF и компост (със застроена площ от 285 кв.м.); едноетажно приемно хале 1 (със застроена площ от 589 
кв.м.); едноетажно приемно хале 2 (със застроена площ от 900 кв.м.); едноетажно хале за съхранение (със 
застроена площ от 811 кв.м.) и двуетажна административно-битова сграда (с разгъната застроена площ от 
417 кв.м.);  
2. Контролно пропускателен пункт със застроена площ от 17 кв.м. 
3. Зона за измиване на автомобили и каломаслоуловител със застроена площ от 130 кв.м. 
4. Дизелов агрегат със застроена площ от 10 кв.м. 
5. Пречиствателно съоръжение със застроена площ от 150 кв.м. 
6. Резервоар за ПП нужди със застроена площ от 200 кв.м.; 
7. Резервоар за техническа вода със застроена площ от 100 кв.м. 
8. Кантар за автомобили със застроена площ от 65 кв.м. 
9. Кантар за автомобили със застроена площ от 65 кв.м. 
10. Вана за дезинфекция със застроена площ от 20 кв.м. 
Общата разгъната застроена площ за изграждане на инсталацията е в размер на 5 604 кв.м. 
Съгласно експертно заключение от 05.02.2016 год., изготвено от лицензиран оценител на недвижими 
имоти, пазарната стойност на отстъпеното право на строеж в поземлен имот с идентификатор 63427.92.7 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, за изграждане на инсталацията е в размер 
на 67 437,00 лева. 
Съгласно удостоверение с изх. №ДО001082/05.02.2016 г., издадено от Дирекция „Местни данъци и такси” 
при Община Русе, данъчната оценка на правото на строеж в поземлен имот с идентификатор 63427.92.7 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе за изграждане на Инсталацията е в размер 
на 282 133,90 лв., от които: 
1. За производствено хале за сортиране на битови отпадъци с разгъната застроена площ от 4 847 кв.м. – 
244 022,60 лева. 
2. За контролно пропускателен пункт със застроена площ от 17 кв.м. – 855,90 лева. 
3. Зона за измиване на автомобили и каломаслоуловител със застроена площ от 130 кв.м. – 6 544,90 лева. 
4. За дизелов агрегат със застроена площ от 10 кв.м. – 503,50 лева. 
5. За пречиствателно съоръжение със застроена площ от 150 кв.м. – 7 551,80 лева. 
6. За резервоар за ПП нужди със застроена площ от 200 кв.м. – 10 069,00 лева. 
7. За резервоар за техническа вода със застроена площ от 100 кв.м. – 5 034,50 лева. 
8. За кантар за автомобили със застроена площ от 65 кв.м. – 3 272,40 лева. 
9. За кантар за автомобили със застроена площ от 65 кв.м. – 3 272,40 лева. 
10. За вана за дезинфекция със застроена площ от 20 кв.м. – 1 006,90 лева. 
Стойността на отстъпеното право на строеж в поземлен имот с идентификатор 63427.92.7 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, за изграждане на Инсталацията, определена по 
нормативен метод, съобразно Таблицата за минималните цени при разпореждане с общински имоти, 
приета с Решение № 1141, на Общински съвет – гр. Русе, прието с Протокол №53/24.11.2006 г., с 
последващи изменения с Решение №964 прието с Протокол №49/16.09.2010 год. и Решение 
№1258/14.07.2011 г. на Общински съвет – гр. Русе, възлиза на 104 122,00 лв. 
Изграждането на Инсталацията ще бъде реализирано в срок от 12 месеца от датата на подписване на 
договора за учредяване на право на строеж, изцяло със средства на Дружеството. При удовлетворяване 
на претенцията, „Топлофикация Русе” ЕАД предлага безвъзмездно приемане битовите отпадъци на 
общините Русе, Ветово, Тутракан, Сливо поле и Иваново. Общините от Регионалното сдружение за 
управление на отпадъците за регион Русе ще имат задължение за последващо депониране единствено на 
онези отпадъци, които не могат да бъдат оползотворявани. 
Преписката е разгледана от Комисията по общинска собственост, която с протокол №3/29.01.2016 год. е 
взела становище да се внесе предложение до Общински съвет – Русе за вземане на решение за 
учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж в гореописания имот на „Топлофикация Русе” 
ЕАД.  
Предстои Общински съвет – Русе да учреди безвъзмездно, безсрочно право на строеж върху част с площ 
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от 17 812 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 63427.92.7 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр. Русе, целия с площ от 28 009 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, местност „Под 
Ормана”, предмет на АЧОС № 5680/18.02.2009 год., в полза на „Топлофикация Русе” ЕАД, ЕИК 117005106, 
със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. „ТЕЦ - Изток” №1, представлявано от Изпълнителния 
директор Севдалин Желев Желев, за изграждане на Инсталация за предварително третиране 
(сепариране) на битови отпадъци преди депонирането им с разгъната застроена площ от 5604 кв.м., и 
включваща следните сгради и съоръжения: 
- Производствено хале за сортиране на битови отпадъци с разгъната застроена площ от 4 847 кв.м., 
включващо едноетажно хале за сепариране (със застроена площ от 1845 кв.м.); зона за съхранение на 
RDF и компост (със застроена площ от 285 кв.м.); едноетажно приемно хале 1 (със застроена площ от 589 
кв.м.); едноетажно приемно хале 2 (със застроена площ от 900 кв.м.); едноетажно хале за съхранение (със 
застроена площ от 811 кв.м.) и двуетажна административно-битова сграда (с разгъната застроена площ от 
417 кв.м.);  
- Контролно пропускателен пункт със застроена площ от 17 кв.м. 
- Зона за измиване на автомобили и каломаслоуловител със застроена площ от 130 кв. м.; 
- Дизелов агрегат със застроена площ от 10 кв.м. 
- Пречиствателно съоръжение със застроена площ от 150 кв.м. 
- Резервоар за ПП нужди със застроена площ от 200 кв.м.; 
- Резервоар за техническа вода със застроена площ от 100 кв.м. 
- Кантар за автомобили със застроена площ от 65 кв.м. 
- Кантар за автомобили със застроена площ от 65 кв.м. 
- Вана за дезинфекция със застроена площ от 20 кв.м. 
След реализиране на правото на строеж, изградените постройки и съоръжения остават в собственост на 
суперфициаря. 
Дължимите във връзка с учредяваното гореописано ограничено вещно право на строеж данъци и такси 
следва да бъдат заплатени от суперфициаря.  
Между „Топлофикация Русе” ЕАД, ЕИК 117005106, със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. „ТЕЦ - 
Изток” № 1, от една страна, и Община Русе, от друга страна, да бъде сключен предварителен Договор за 
безвъзмездно третиране на битови отпадъци при следните съществени условия по смисъла на чл.19, ал.2 
от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД): 
2.1. „Топлофикация Русе” ЕАД се задължава да осъществява съответни действия, за които е снабдена с 
Разрешение по чл.9, ал.1, във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), по 
третиране на битовите отпадъци, класифицирани с код 20 съобразно Приложение №1 към Наредба 
№2/23.07.2014 г., издадена съвместно от Министъра на околната среда и водите и Министъра на 
здравеопазването, за класификация на отпадъците, чието управление, съобразно чл.19, ал.1 ЗУО, е 
вменено в задължение на кметовете на общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, в 
качеството им на членове на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе.  
2.2. При спазване изискванията на чл.23, ал.4 ЗУО, във връзка с чл.22, ал.1, изр. второ от ЗЗД, в 
Инсталацията, собственост на „Топлофикация Русе” ЕАД, ще се приемат безвъзмездно битовите 
отпадъци, образувани на териториите на общините Русе, Сливо поле, Ветово, Тутракан и Иваново, в 
качеството им на членове на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе. 
Уговореното условие следва да ползва членовете на Регионалното сдружение за управление на 
отпадъците за регион Русе, установени към момента на сключване на окончателния Договор за 
безвъзмездно третиране на битови отпадъци. 
2.3. Безвъзмездното приемане на битови отпадъци по предходната точка следва да бъде осъществявано 
безсрочно, до прекратяване на окончателния Договор за безвъзмездно третиране на битови отпадъци, а 
в случаите на прекратяване на окончателния договор с едностранно предизвестие на коя да е от страните 
- не по-рано от 5 години от сключване на същия. 
2.4. Предаването и приемането на битовите отпадъци ще се съпътства с надлежно попълване, 
подписване и подпечатване от представители на предаващите общини и на Изпълнителя на изискуемите 
по Наредба №1/04.06.2014 год., издадена от Министъра на околната среда и водите, за реда и 
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образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 
публични регистри, документи, удостоверяващи точното количество предадени и приети за третиране 
битови отпадъци. Мястото на изпълнение на задължението за приемане на битови отпадъци, вменено в 
тежест на „Топлофикация Русе” ЕАД, е Инсталацията за предварително третиране (сепариране) на битови 
отпадъци преди депонирането им, изградена в ПИ с идентификатор 63427.92.7 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в землището на гр. Русе, местност „Под Ормана”. 
2.5. „Топлофикация Русе” ЕАД се задължава да води отчетност за количеството на битовите отпадъци, 
постъпващи в Инсталацията, за всяка от общините - членове на Регионалното сдружение за управление 
на отпадъците за регион Русе. 
2.6. „Топлофикация Русе” ЕАД придобива качеството на притежател, по смисъла на чл.7, ал.1 ЗУО, с 
всички произтичащи от това нормативно установени права и задължения спрямо приетите в 
Инсталацията битови отпадъци и получените при третирането им отработени отпадъчни фракции. 
Гореизложеното не следва да се прилага единствено спрямо отпадъците, които не подлежат на 
оползотворяване след сепариране. 
2.7. На територията на Регионалното депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци, обслужващо 
общините Русе, Иваново, Ветово, Сливо поле и Тутракан следва да бъдат депонирани отпадъчните 
фракции, образувани след третиране на битовите отпадъци в Инсталацията, които не подлежат на 
последващо оползотворяване. 
2.8. „Топлофикация Русе” ЕАД се задължава да осигури за собствена сметка транспортиране на онези 
отпадъци, които не могат да бъдат оползотворени, до Регионалната система за управление на 
отпадъците, състояща се от Регионално депо и/или други съоръжения за третиране на отпадъци. 
2.9. „Топлофикация Русе” ЕАД се задължава да предава отсортираните отпадъци за последващо 
оползотворяване на крайни рециклиращи и/или оползотворяващи предприятия, притежаващи съответно 
Разрешително за извършваната дейност. 
2.10. При промяна в правния статут или собствеността на страните по Договора, същият остава в сила за 
правоприемниците. При прехвърляне правото на собственост върху Инсталацията за предварително 
третиране (сепариране) на битови отпадъци преди депонирането им в полза на трето лице, 
приобретателят встъпва в проектираните с предварителния Договор и имплементираните в 
окончателното съглашение права и задължения на „Топлофикация Русе” ЕАД. Ако третото лице откаже да 
се задължи или ако не извърши обещаните действия, „Топлофикация Русе” ЕАД носи отговорност по 
чл.23 ЗЗД. 
Експлоатацията на Инсталацията и приемането на битови отпадъци, образувани на територията на 
общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, като членове на Регионалното сдружение за 
управление на отпадъците за регион Русе, следва да бъдат организирани по начин, осигуряващ 
поетапното реализиране на целите по чл.31, ал.1 ЗУО, в сроковете по § 15 от Преходните и 
заключителните разпоредби на ЗУО, и на наредбата по чл.43, ал.5 ЗУО. При неизпълнение на целите по 
чл.31, ал.1 съобразно сроковете, определени в ЗУО, „Топлофикация Русе” ЕАД заплаща разходите за 
депониране на битовите отпадъци на територията на Регионалното депо за неопасни, инертни и опасни 
отпадъци, обслужващо общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, в т.ч. отчисленията по 
чл.60 и чл.64 от ЗУО. 
Окончателният Договор за безвъзмездно третиране на битови отпадъци да бъде сключен в 1-месечен 
срок от изграждане и въвеждане в експлоатация на Инсталацията за предварително третиране 
(сепариране) на битови отпадъци преди депонирането им.  
Подготовката за оползотворяването на отпадъците по окончателното съглашение ще се осъществяват от и 
за сметка на „Топлофикация Русе” ЕАД, като собственик на новоизградената Инсталация за 
предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци. 
В окончателния договор за безвъзмездно третиране на битови отпадъци да бъдат уредени подробно 
въпросите относно отговорност на страните при неизпълнение на договорните задължения, основания за 
прекратяване, както и всички други субсидиарни, несъществени обществени отношения, възникващи във 
връзка със съществените условия на предварителния Договор за безвъзмездно третиране на битови 
отпадъци, описани в т.2 от настоящото Решение. 
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Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Пазарджик: Предстои почистване на нерегламентираните сметища на територията на село 
Виноградец 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2016/02/11/2192846/pazardzhik-predstoi-pochistvane-na-
nereglamentiranite-smetishta-na-teritoriyata-na-selo-vinogradets.html 
 

 
 

Текст: Няколко нерегламентирани сметища се образуваха през последните месеци на територията на 
село Виноградец, като вече са взети мерки за тяхното почистване, каза за Радио „Фокус” – Пазарджик 
кметът на пазарджишкото село Елинка Благова. „В населеното място се проведе среща с общинското 
ръководство на Община Септември и беше създаден обществен съвет, като хората поставиха наболели 
проблеми, един от които беше и проблемът с отпадъците. В общината има проблем със 
сметосъбирането, който предстои да бъде решен с избора на нова фирма за тази дейност. В момента 
работи старата фирма и има неразбории, но очакваме новата да се справи. Още повече, че тази година за 
първи път нямахме никакви проблеми със снегопочистването и то бе извършено навреме и качествено“, 
коментира Елинка Благова. Тя уточни, че в началото на седмицата е поискала помощ от общината за 
почистване на замърсените места и извозване на отпадъците от нерегламентираните сметища. 
„Струпването на отпадъци е на няколко места във Виноградец, но имаме уверението, че скоро ще бъдат 
изчистени“, добави Благова. 
 
 
Източник: news.varna24.bg 
 

Заглавие: Двама мъже бяха осъдени във Варна за кражба на строителни подпори от склад на фирма. 
 

Линк: http://news.varna24.bg/617777.html 
 

 
 

Текст: Двама мъже бяха осъдени от Районен съд - Варна за кражба в съучастие на строителни подпори от 
склад на фирма. 
За конкретното деяние съдът наложи на двамата подсъдими наказания "пробация" за различен срок. 44-
год. Б. Костадинов, който има предходна съдимост, следва да изпълнява в продължение на 1 година и 6 
месеца задължителните пробационни мерки - срещи с пробационен служител и регистрация по настоящ 
адрес с периодичност 2 пъти седмично. 37-год. М. 
Христов беше осъден на 10 месеца пробация. Наказанията бяха наложени по силата на постигнато в 
съдебна зала споразумение. 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 13  

  

На 30 януари миналата година, двамата решили да отидат до подземна гаражна клетка на строителна 
компания в квартал "Левски", където знаели че се съхраняват голямо количество строителни подпори и 
друга техника. Преди това те успели да се снабдят с ключ за помещението от бивш работник във фирмата. 
Подсъдимите ангажирали товарни автомобили и хамали, с които да бъдат натоварени и извозени 
железата до пункт за метали. Така на посочената дата, с два отделни курса, общо откраднатите 272 броя 
строителните подпори били транспортирани до пункт за вторични суровини и продадени за старо 
желязо. Според назначената по делото оценителна експертиза стойността на чуждото имущество възлиза 
на 2244 лева. 
Впоследствие, до приключване на съдебното следствие, инкриминираните вещи са били заместени и 
възстановени причинените имуществени вреди. Съдебният акт е окончателен. 
 
 
Източник: ruse.topnovini.bg 
 

Заглавие: Изправят пред съда шестима за кражба на 6.5 км кабел 
 

Линк: http://ruse.topnovini.bg/node/656660 
 

 
 

Текст: Районна прокуратура-Русе внесе в съда обвинителен акт срещу шестима, за извършена от тях 
кражба на голямо количество нови кабели, които продали на вторични суровини, стана ясно днес. 
Обвинението е срещу Илиян С., Георги Р., Фроса С., Веселина И., Росен М. и Румяна А. Според него те в 
периода 01 – 05.07.2010 год. в гр. Русе, чрез използване на моторно превозно средство, след 
предварителен сговор, отнели чужди движими вещи – над 6 500 метра нови кабели с различна 
квадратура, на обща стойност 4 630 лева от владението на едноличен търговец, без негово съгласие с 
намерението противозаконно да ги присвоят. Отчетено е, че случаят не е маловажен. Освен това се 
оказало, че по отношение на Георги и Веселина деянието е извършено в условията на повторност. 
Осъждан бил и Илиян. 
Според обвинителния акт една вечер в периода 1 – 5 юли 2010 г. Георги, Фроса, Веселина, Росен, Румяна 
и Митка, която впоследствие е починала, гостували в дома на шестия обвиняем Илиян. Тъй като никой от 
тях не работел, решили да извършат кражба на вещи и от продажбата им да си набавят пари. 
Тогава Илиян предложил да извършат кражба от склада на магазин на едноличен търговец в Русе. Той им 
обяснил, че в склада се съхранявали голям брой електиречски проводници, а единия прозорец бил 
повреден и през него лесно може да се влезе. Решили да вземат проводници и след като обгорят 
изолацията им да предадат медните жила в някой пункт за изкупуване на черни и цветни метали. 
Още същата вечер обвиняемите взели няколко найлонови чувала и отишли до магазина. След като се 
убедили, че наблизо няма никой, Илиян и Росен отворили прозореца на складовото помещение и влезли 
вътре. Двамата взели голям брой различни видове ролки с навит електрически проводник и през 
прозореца ги подали на останалите. Откраднатите кабели откарали извън града, където за няколоко часа 
изгорили изолацията им, а медните жила продали на търговец на черни и цветни метали за сумата от 884 
лева. 
Предстои насрочване на делото за разглеждане от Районен съд Русе. 
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