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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: МОСВ даде на Раднево близо 5,5 млн.лв. за довършване на водния цикъл на града 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4516  
 

 
 
Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на Раднево Теньо Тенев 
подписаха договор, с който МОСВ предоставя на общината близо 5.5 млн.лв. за довършване на водния 
цикъл на града. 
"Радвам се, че с общи усилия успяхме да спасим този високо рисков проект. Остава да довършим 
пречиствателната станция за отпадъчни води и с радост ще дойда да открием обекта към края на 
септември, както е обещал изпълнителят", каза министър Василева. 
Общият размер на инвестицията е 37,54 млн.лв., като стойността на първата фаза е 30,1 млн.лв. Без 
подкрепата на МОСВ и осигурените от новата ОПОС близо 5,5 млн.лв., общината трябваше да ги осигури 
от бюджета си. При евентуален провал в завършването на проекта, община Раднево трябваше да 
възстанови парите и за първата фаза на водния цикъл. 
По интегрирания воден проект на  Раднево към момента са изградени канализационна мрежа с 
дължина 17,23 км и 16,84 км водопроводна мрежа. Чрез новата ВиК инфраструктура се подобрява 
качеството на предоставяните услуги за водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води 
на над 1500 души. Очакваното обслужвано население от новата пречиствателна станция е над 13 140 
жители. 
В гр. Раднево има пречиствателна станция за отпадъчни води, изградена през 60-70-те години на 
миналия век. Реконструкцията и модернизацията й са били нецелесъобразни. След изграждането на 
новата ПСОВ, тя ще спре да функционира. 
  
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева „освободи“ 10 белошипи ветрушки от Спасителния център в 
Стара Загора 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4517  
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева присъства днес на изпращането на 
последните 10 белошипи ветрушки, излюпени в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Те 
ще бъдат пуснати на свобода в с.Левка, Свиленградско. 
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Министър Василева заедно с ветеринар от Спасителния център поставиха пръстени на птичките Зара и 
Бургас. Тя разгледа волиерите за размножаване и се запозна с дейностите по проект „Възстановяване на 
белошипата ветрушка“ LIFE11 NAT/BG/360. 
 „Белошипата ветрушка е включена в Червената книга на България в категорията „Критично застрашен 
вид“. Затова и проектът за размножаването на тези птици е много полезен. Той е директно финансиран 
от ЕК и е включен в класацията на комисията като един от най-добре изпълнените“, каза министър 
Василева. 
Ръководителят на проекта Градимир Градев разказа, че след техните усилия от 2014 г.,  този вид хищни 
птици отново гнезди в България. 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Съветът на ЕС и Европарламентът се договориха за намаляване на атмосферните 
замърсители с 50% към 2030 г. 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4515 
 

 
 

Текст: Държавите от ЕС ще намалят замърсяването на въздуха до 2030 г. с 50% спрямо нивата от 2005 г. 
Това предвижда директива на Европейския парламент и на Съвета за намаляване на националните 
емисии на някои атмосферни замърсители, която ще влезе в сила след 2 години. 
Преговорите по директивата започнаха в края на 2013 г. и продължиха по време на няколко 
председателства. По време на Нидерландско председателство се стигна до споразумение с Европейския 
парламент. Преговорите за България бяха трудни, но страната успя да защити позицията, че приносът 
към общото намаление трябва да съответства на социално-икономическите условия в държавата. 
Поетите национални ангажименти за намаляване на емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, 
неметанови летливи органични съединения, фини прахови частици и амоняк към 2030 г. са определени 
съгласно прогнозираните от България възможности при отчитане на икономическата и финансова 
поносимост. Първоначалното предложение на ЕК предвиждаше значително по-високи стойности за 
страната, но в процеса на преговорите България успя да защити своята позиция и да договори 
реалистични и постижими стойности при запазване на висока амбиция на ниво ЕС. 
Намаляването на емисиите от атмосферните замърсители е важен фактор, който  ще допринесе за 
повишаване на качеството на живота на гражданите на ЕС и за намаляване на смъртността.  
 
 
Източник: m.24chasa.bg 
 

Заглавие: Ивелина Василева: Общините могат да разчитат на 1,350 млрд. лв. 
 

Линк: http://m.24chasa.bg/Article/c/5621995 
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Текст: През 2016 г. по Оперативна програма "Околна среда" и по останалите финансови инструменти, 
управлявани от Министерството на околната среда и водите,  общините в България ще могат да 
разчитат за усвояване на 1,350 млрд. лв. Това съобщи в Бургас министърът на околната среда и водите 
Ивелина Василева на дискусия „Региони в растеж“, организирана от в. „24 часа“ и СИБАНК с подкрепата 
на бензиностанции „Газпром“. 
По ОПОС 2014-2020 общо за екологията от ЕС до 2020 г. са предвидени 3,4 млрд.лв., разпределени в 5 
оси. Най-голям дял от 780 млн. лв. се пада на ВиК мрежата. 
234 млн. лв. е отпуснало МОСВ на 8 общини за т.нар. фазирани ВиК проекти. Става въпрос 
за довършването на водни цикли, които по различни причини не са били изпълнени в първия 
програмен период и екоминистерството успяло да осигури средства от Европейската комисия през 
новия програмен период.  
В противен случай за общините щеше да има големи затруднения, тъй като трябваше от собствените си 
бюджети да осигурят средствата, а става въпрос за крупни суми, заяви министър Василева. В тези осем 
проекта досега са инвестирани близо 280 млн.лв. и в случай на незавършването им, общините трябваше 
да възстановят парите. Става дума за проектите във Враца, Видин, Раднево, Шумен, Тервел, Ямбол, 
Банско и Варна /Златни пясъци/. 
През миналия програмен период стойността на екопроектите по линия на МОСВ в Югоизточния 
район за планиране е 681 млн.лв. Изградени са били 620 км нова ВиК мрежа и 8 пречиствателни 
станции с капацитет за обслужване на население от 300 хил. души. Както и 4 регионални системи за 
управление на отпадъците с общо обслужвано население 1 млн. души. 
Министър Василева обеща чисто море в Лозенец след като екоминистерството отпусна спешно 750 хил. 
лв. за изграждане на задържателен резервоар в пречиствателната станция на курортното селище. Лично 
тя е инспектирала как върви изграждането на съоръжението и заяви, че за активния сезон трябва да е 
готово. 
 
 
Източник: razgrad.topnovini.bg 
 

Заглавие: 13 проверки на обекти, работещи с опасни химични вещества, извърши РИОСВ в Разградско 
 

Линк: http://razgrad.topnovini.bg/node/716531 
 

 
 

Текст: По заповед на областния управител на Област Разград са извършени 13 проверки на обекти, 
работещи с опасни химични вещества и смеси, както и складове с препарати за растителна защита с 
изтекъл срок на годност. Това сочат данните от  месечната справка на Регионалната инспекция по 
околната среда и водите в Русе за месец юни. 
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При проверките експертите не са установили нарушения. Единствено остава проблемът с привеждане в 
съответствие на склада за препарати в с. Владимировци, община Самуил, т.к. е необходимо да бъде 
укрепен конструктивно и пренареден по отношение на съхраняваните препарати, отбелязват от 
екоинспекцията. 
През изминалия месец експертите на РИОСВ, която контролира обекти на територията на областите 
Русе, Разград и Силистра, са извършили общо 160 проверки. Издадени са 55 предписания за 
отстраняване на констатирани нарушения. За констатирани нарушения на Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС) и специалните закони са съставени 6 акта. 
През юни не са издавани наказателни постановления. Изготвени са три санкции, от които две за 
налагане и една за отмяна за констатирани наднормени замърсявания на води в общ размер от 2512 лв. 
Общо събраните през юни суми от санкции са 2870.33 лв. На община Разград са приведени 2 204 лв., а 
на община Кубрат – 11.20 лв. 
Инспекторите са работили по 13 жалби и сигнали. Част от тях са свързани и с неприятни миризми през 
нощта в определени райони на Разград. 
Получен е сигнал за неефективно работеща пречиствателна станция с биостъпало в „Биовет“ и 
замърсяване на водни обекти с непречистени отпадъчни води, като проверките ще продължат и през 
месец юли, уточняват от РИОСВ. 
Във връзка с постъпили сигнали и жалби от жителите на разградското село Брестовене за  неприятни 
миризми, които се дължат на неотстранено предходно замърсяване на земеделски площи с отпадъчни 
води от млекопреработвателно предприятие, през месец юни е организирана работна среща в сградата 
на РИОСВ-Русе с представители на Община Завет, кметство Брестовене и ръководството на 
предприятието. Обсъдени са причините за възникналите проблеми и е взето решение за последващи 
съвместни действия между различните компетентни институции, имащи отношение към случая. 
Предстои среща с областния управител на Област Разград и представители на РИОСВ-Русе, БДДР-
Плевен, ОД Земеделие-Разград и община Завет. 
През периода е проверено изпълнението на дадените предписания за почистване на отпадъци на 
речните корита, на общинските пътища и населените места през предходен период. За неизпълнение на 
предписание за почистване на речни корита и общински пътища са съставени актове на кметовете на 
общините Завет и Цар Калоян. 
 
 
Източник: oshtepan.com 
 

Заглавие: "Асарел-Медет" АД набира оферти за избор на купувач /фирма за предаване/ от територията 
на дружеството на производствени и опасни отпадъци 
 

Линк: http://oshtepan.com/index.php/news/business/item/6570-
%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-
%D0%B0%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-
%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0-
%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-
%D0%BE%D1%82-
%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-
%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-
%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D
0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8 
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Текст: "АСАРЕЛ-МЕДЕТ"АД  
гр. Панагюрище 
НАБИРА ОФЕРТИ 
за избор на купувач /фирма за предаване/  от територията на дружеството на производствени и 
опасни отпадъци 
 І. Вид, количество и специфични изисквания:                                                  

1. Вид  и очаквани годишни количества  
·         код 19 12 03 - цветни метали –                                              5 тона/год. 
·         код 19 12 03 - цветни метали /от кабели и проводници/ –  7 тона/год. 
·         код 17 04 05 - желязо и стомана–                                     до 250 тона/год. 
·         код 19 12 02 - черни метали /желязо тънко/–                     до 50 тона/год. 
·         код 19 12 04 - пластмаса и каучук –                                 до 130 тона/год. 
·         код 16 02 14 - излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове 16 02 09 и 16 02 
13; 
·         код  16 02 11* - излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуовъглеводороди, HCFC, HFC; 
·         код 16 01 07* - маслени филтри   
 2. Място на натоварване - територията на „Асарел–Медет“АД. 
3. Заплащане  - в 5 /пет/-дневен срок след издаване на фактура по банков път. 
4. Срок за изпълнение на услугите – покупко-продажби- 1 година, с опция за удължаване +1 година. 
  
ІІ. Задължителни фирмени изисквания при офериране: 
1. Цени за закупуване: Да бъдат оферирани за 1 тон от  конкретни кодове отпадъци  по т. I.1., за които 
кандидатът проявява интерес и има разрешителни документи, съобразени с техническите условия в 
Приложение №1. 
2. Всички транспортни разходи са за сметка на купувача. 
3. Натоварените количества отпадъци задължително се премерват на ведомствен кантар. Кантарът е до 
60 тона.  
            Забележка: „Специални технически условия за офериране“ /Приложение №1/ ще се 
предоставя само на кандидатите, които проявяват интерес и изпратят свои координати за обратна 
връзка (факс или e-mail), на някой от следните e-maili: pbox@asarel.com или 
dianatuhchieva@asarel.com Срок за представяне на координати за обратна връзка– до 14.07.2016г. 
ІІІ. Ограничителни УСЛОВИЯ:                  
1. Кандидат-купувачите да приложат към офертите си копия на валидни документи за извършване на 
дейности с производствени и опасни отпадъци, определени в ЗУО, с всички последващи изменения и 
допълнения, както следва: 
            -Регистрационен документ за дейности по транспортиране на неопасни и опасни производствени 
отпадъци, съгласно чл.35 от ЗУО. 
            -За кодове* опасни отпадъци кандидатите е задължително да представят документ за ADR и 
договор с фирма, имаща право за последващо третиране /притежаваща документ по чл.35 от ЗУО за 
съответната дейност/. 
            В случай, че кандидатите притежават „Разрешително за дейности с отпадъци по Чл.35 от ЗУО с 
включени съответните дейности по транспортиране, съхранение или дейност по 
оползотворяване/обезвреждане“, те прилагат само него към своята оферта. 
2. Желаещите да правят оглед на налични количества от някои видове отпадъци е необходимо: 

mailto:pbox@asarel.com
mailto:dianatuhchieva@asarel.com
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2.1.       Да направят предварителна заявка по телефона за дата и час за оглед, който може да се 
извършва от 10до 15 часа в работни дни до обявената дата за офериране. 
2.2.       Да представят лицензионни разрешителни документи, описани по-горе в т.III.1., преди 
извършване на огледа. 
2.3.       Оглед няма да бъде извършван при липса на представени документи. 
3.    Място и начин за подаване на офертни предложения: 
            Офертите се подават в срок до 15:00 часа на 18.07.2016 г. по един от следните два начина:   
            - Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“  с надпис: 
„Оферта за избор на купувач /фирма за предаване/ на отпадък с код………..  и забележка „Да се отвори 
само в присъствието на определената за целта комисия“. 
            - Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com лично на вниманието Директор „Одит и контрол“. 
            За допълнителна информация  
            тел.: 0357/60210 вътр. 435, г-жа Тухчиева  GSM 0889 272303,  
            e-mail: dianatuhchieva@asarel.com                                                                                
            тел.:0357/60210  вътр. 254, г-жа Джиджинкова  GSM 0884256056,  
            e-mail: ekolog@asarel.com                                                                   
 
 
Източник: bulnews.bg 
 

Заглавие: Бандит отмъкна желязо, пипнаха го на пункта 
 

Линк: http://www.bulnews.bg/article/266489 
 

 
 

Текст: Мъж от хайрединското село Михайлово се опита да предаде крадено желязо и получи солена 
глоба, научи BulNews.bg. Опитът на Цветан Ценов да припечели пари от краденото желязо бил в 
началото на март, а наказателното му постановление е издадено 28 юни от полицията в Козлодуй. 
Малко преди 11 часа на 1 март в пункт за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали на “Косаня” 
ЕАД в Мизия Ценов е попълнил неверни сведения в задължителната декларация. Той бил декларирал, 
че предава собствени отпадъци от черни и цветни метали с битов характер. Малко по-късно обаче 
станало ясно, че желязото е крадено, а крадецът е именно Ценов. 
Заради лъжливата декларация мъжът е глобен с 1 400 лева, а за кражбата е образувано производство.  
 
 
Източник: spodeli.eu 
 

Заглавие: Нагли апаши свиха 100 килограмова камбана 
 

Линк: http://spodeli.eu/nagli-apapi-sviha-100-kilogramova-kambana-articles-8310.html 
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Текст: Огромна 100 килограмова камбана от църквата „Свети Великомъченик Димитър” е била 
открадната в село Крушари, съобщиха от Информационна агенция Добруджа. Камбаната е бронзова и 
вероятно е обект на ромски удар. 
За наглата кражба в селото разбира клисаря, на когото се наложило да бие камбаната преди 
погребение. Установило се, че крадците са се промъкнали като са прерязали решетките на 
камбанарията, която се намира в отделна постройка до църквата и оттам безпрепятствено са изнесли 
бронзовата камбана.  
С тази кражба в Крушари, броят на откраднатите камбани е вече три. Полицията е уведомена за случая, 
като информацията е, че за последно камбаната е видяна на мястото си в средата на миналия месец.  
Храмът „Свети Великомъченик Димитър” е предмет на чести грабежи, като една от изчезналите преди 
това камбани е изработена още през 1890 година. Според свещеника в храма, посегателството към 
църквата е сериозен грях, и едва ли сторилите го са християни.  
По пазарни цени, стойността на една подобна камбана може да достигне до 15 000 лева и повече, но 
реалната сума пари, която ще изкарат крадците след като я продадат за скрап ще е не повече от 300 
лева.  
Съгласно правилата на пунктовете за цветни и черни метали, същите трябва незабавно да съобщят на 
полицията, когато получат подобни вещи, но това едва ли ще се случи. 
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