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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Новото депо на Стара Загора ще ухае на бор 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4529 
 

 
 

Текст: Премиерът Бойко Борисов, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и 
кметът на Стара Загора Живко Тодоров прерязаха лентата на новата регионална система за 
управление на отпадъците за региона. 
„Приключи един от най-мащабните проекти. Близо 52  млн. лв. бяха инвестирани за изграждане на 
втория по големина проект след столичния завод за отпадъци. Тук за първи път има уникална 
техника – отпадъкът ще минава през стърготини от борови кори и ще се обезмирисява. Ще се 
погрижим не само за чистотата на водите и почвите, но и на въздуха“, каза министър Василева. Тя 
добави, че се откриват 65 работни места. С пари от ПУДООС ще се дофинансира рекултивацията на 
старите девет сметища, които ще бъдат закрити след като заработи новата инсталация, съобщи 
министърът. 
Така сме го направили, че да мирише на бор. Не само няма да се вдигат таксите смет, а хората ще 
живеят по-добре, каза премиерът Бойко Борисов. 
Депото има възможност за разширяване с още две клетки, обясни кметът Тодоров. Той добави, че 
ако го нямаше новото съоръжение, е трябвало да бъде вдигната таксата смет. 
Регионалната система за управление на отпадъците – Стара Загора, ще обслужва 368 344 жители от 
12 общини. Това са Стара Загора, Раднево, Опан, Гълъбово, Чирпан, Братя Даскалово, Казанлък, 
Гурково, Николаево, Павел баня,  Мъглиж и Твърдица. 
По проекта са изградени клетка 1 на новото регионално депо с капацитет 130 000 тона годишно, 
сепарираща инсталация с капацитет 30 000 тона годишно и  компостираща инсталация  с капацитет 
30 000 тона годишно. Съоръженията отговарят на всички екологични изисквания по отношение 
опазване на почвите, водите и въздуха. Инфилтратите се събират в хидроизолиран резервоар, след 
което съдържанието се изпомпва, пречиства и отвежда във втори резервоар. В него се вливат и 
събраните дъждовни води. С всички тези води ще се оросява компостът, който се произвежда в 
депото. Излишните води ще се заустват в река Сазлийска, но  вече пречистени. 
Друг интересен момент е компостиращата инсталация. Тя е снабдена с уникална пречистваща 
система на отделените газове. Те преминават през 4 биофилтъра със стърготини от борови кори, с 
което се пречиства въздухът и се гарантира премахване на неприятните миризми. В използваната 
технология са инвестирани 3 млн. лв. и прилагането й е в резултат от съвместната работа с местната 
общественост и екологичните организации. 
По проекта са изградени и три претоварни станции – Казанлък, Гурково и Гълъбово, които имат за 
цел да се намалят разходите при транспортиране на генерираните отпадъци от общините до Стара 
Загора. 
За работата на депото и претоварните станции са доставени челен товарач,  компактор, 
самозахранващ се мобилен щредер, трактор с 10-тонно ремарке, контейнеровози  и друга 
съвременна техника на обща стойност 2 955 600 лв. 
В резултат от реализацията на проекта битовите отпадъци от 12-те общини ще минават през 
предварително третиране (сепариране). Зелените отпадъци също ще се събират разделно и 
компостират. След въвеждане на новото депо в експлоатация, ще бъдат закрити и рекултивирани 9 
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общински депа в  Стара Загора, Раднево, Чирпан, Гурково, Гълъбово, Опан, Павел баня и две в 
Казанлък. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Близо 200 000 лв. дължат четири общини на РИОСВ-Смолян за такси депониране 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1590096 
 

 
 

Текст: Около 200 000 лв. дължат четири общини на РИОСВ-Смолян за обезпечения и отчисления за 
депониране на отпадъци.  
Най-голям длъжник е община Доспат, която не е внасяла вноски в размер на около 70 436 лв. за 
период от една година.  
В негативната класация следва община Девин със задължения от 64 784 лв., Неделино с 34 869 лв. и 
Баните с 22 167 лв. 
Срещу въпросните общини е започната процедура за съставяне на актове за установяване на 
публично държавно вземане за не преведени обезпечения и отчисления по Закона за управление 
на отпадъците, като са изпратени покани за доброволно плащане. 
Ако общинските администрации не започнат да плащат, ще им бъдат наложени санкции, като най-
леката е в размер на 10 000 лв. 
 
 
Източник: svishtov-news.com 
 

Заглавие: РИОСВ cъбpa peкopднитe близo 620 000 лв. oт нaлoжeни caнкции 
 

Линк: http://svishtov-news.com/article/1376/riosv-cabpa-pekopdnite-blizo-620-000-lv-ot-nalozheni-
canktsii 
 

 
 

Текст: РИОСВ във Вeликo Tъpнoвo cъбpa peкopднитe 619 398 лв. oт нaлoжeни caнкции. 
Пocтъпилитe cyми ca oт юни и пpeдхoдни пepиoди. От тях 495 518 лв. ca paзпpeдeлeни нa 
cъoтвeтнитe oбщини, нa чиятo тepитopия ce нaмиpaт caнкциoниpaнитe cyбeкти. Нaй-мнoгo пpихoди 
ca пoлyчили Свищoв – 493 573 лв., и Вeликo Tъpнoвo – 1924 лв. 
Сaмo пpeз юни тaзи гoдинa eкcпepтитe нa eкoинcпeкциятa ca извъpшили 95 пpoвepки нa 89 oбeктa. 
Издaдeни ca 24 пpeдпиcaния, coчи oтчeтът зa кoнтpoлнaтa дeйнocт. Съcтaвeни ca 4 aктa зa 
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ycтaнoвeни нapyшeния пo eкoлoгичнoтo зaкoнoдaтeлcтвo. Вpъчeн e aкт нa “Нoвe инжeнepинг” ЕООД 
в Свищoв зa нapyшeниe нa гpaничнитe cтoйнocти нa нивoтo нa шyмa вeчep и пpeз нoщтa. Акт e 
oтнecлo и физичecкo лицe oт cливeнcкoтo ceлo Сeлиминoвo, кoeтo тъpгyвa c чepни и цвeтни мeтaли 
бeз peгиcтpaция oт Tъpгoвcкия зaкoн и бeз paзpeшeниe пo Зaкoнa зa yпpaвлeниe нa oтпaдъцитe. 
“Цeнтpoмec” ООД във Вeликo Tъpнoвo e глoбeн зa тoвa, чe кaтo coбcтвeник и пoлзвaтeл нa oбeкт зa 
мecoпpepaбoтвaнe нe e извъpшил coбcтвeн мoнитopинг нa кoнцeнтpaциятa нa eмитиpaнитe 
зaмъpcитeли нa зaycтвaнитe oтпaдъчни вoди зa пocлeднoтo тpимeceчиe нa 2015 г. 
Чeтвъpтият aкт e нa Облacтнoтo пътнo yпpaвлeниe във Вeликo Tъpнoвo, кoeтo нe e изпълнилo 
пpeдпиcaниe нa РИОСВ зa цялocтнo пoчиcтвaнe нa битoвитe oтпaдъци oт peпyбликaнcкaтa пътнa 
мpeжa. Пpeз юни oбaчe нямa издaдeни нaкaзaтeлни пocтaнoвлeния и нaлoжeни caнкции. 
Пpeдпpиeти ca дeйcтвия пo 9 cигнaли и жaлби, coчи oщe oтчeтът зa кoнтpoлa. 
 
 
Източник: eea.government.bg 
 

Заглавие: Установени неточности в доклад на неправителствени организации, озаглавен 
„Тъмният облак над Европа: как страните, изгарящи въглища, разболяват своите съседи“  
 

Линк: https://eea.government.bg/bg/press-center/news/ustanoveni-netochnosti-v-doklad-na-
nepravitelstveni-organizatsii-ozaglaven-201etamniyat-oblak-nad-evropa-kak-stranite-izgaryashti-
vaglishta-razbolyavat-svoite-sasedi201c 
 

 
 

Текст: Големите горивни инсталации с номинална входяща топлинна мощност равна или по-голяма 
от 50 MW, в това число цитираните в доклада ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД и ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД, 
подлежат на издаване на комплексно разрешително, съгласно чл. 117 от Закона за опазване на 
околната среда. 
Цитираните две ТЕЦ притежават действащи комплексни разрешителни, съответно № 50/2005г., 
актуализирано с Решение № 50-Н0-И0-А3/2014г., и № 45-Н3/2015г. В тях са определени условията 
на експлоатацията на инсталациите в съответствие с изискванията на действащото законодателство 
по околна среда. Комплексните разрешителни съдържат конкретни норми за допустими емисии 
(НДЕ), в дадения случай в съответствие с Наредбата за норми за допустими емисии на серен 
диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации, 
въвеждаща разпоредбите на Глава III и на Приложение V на Директива 2010/75/ЕС относно 
емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването). Това 
показва, че разрешителните са съобразени с актуалните европейски документи по околна среда. 
С комплексните разрешителни е разрешена експлоатацията и на съответните пречиствателни 
съоръжения, гарантиращи постигането на НДЕ, като за посочените две ТЕЦ те включват и 
сероочистващи инсталации (СОИ). Към момента на публикуване на горецитирания доклад СОИ и на 
двете ТЕЦ са изградени, а НДЕ са спазени, видно от докладите по околна среда на операторите. 
Мониторингът се извършва чрез собствени непрекъснати измервания. 
Останалите ТЕЦ, работещи на въглища, също са изградили СОИ, противно на твърдението в 
доклада, че повечето от ТЕЦ на въглища в България нямат изградени такива. Изключение правят 
ТЕЦ “Русе-Изток”, ТЕЦ „Свищов“ и ТЕЦ „Видахим“, които са включени в преходния национален 
план, приет с Решение С (2014) 2002 final на Европейската комисия от 31.03.2014г. относно 

https://eea.government.bg/bg/press-center/news/ustanoveni-netochnosti-v-doklad-na-nepravitelstveni-organizatsii-ozaglaven-201etamniyat-oblak-nad-evropa-kak-stranite-izgaryashti-vaglishta-razbolyavat-svoite-sasedi201c
https://eea.government.bg/bg/press-center/news/ustanoveni-netochnosti-v-doklad-na-nepravitelstveni-organizatsii-ozaglaven-201etamniyat-oblak-nad-evropa-kak-stranite-izgaryashti-vaglishta-razbolyavat-svoite-sasedi201c
https://eea.government.bg/bg/press-center/news/ustanoveni-netochnosti-v-doklad-na-nepravitelstveni-organizatsii-ozaglaven-201etamniyat-oblak-nad-evropa-kak-stranite-izgaryashti-vaglishta-razbolyavat-svoite-sasedi201c


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 5  

  

преходния национален план (ОВ С 97, 02.04.2014), с който са определени мерки за постигане на НДЕ 
за всяка конкретна инсталация. 
Комплексните разрешителни и годишните доклади на операторите с комплексни разрешителни са 
публично достъпни документи, които могат да бъдат намерени на интернет-страниците на 
Министерството на околната среда и водите и на Изпълнителната агенция по околна среда. 
 
 
Източник: vestnikstroitel.bg 
 

Заглавие: Министър Василева ще представи пред кметове от Южния централен район 
възможностите да кандидатстват по екологични проекти 
 

Линк: http://vestnikstroitel.bg/news/132253_ministr-vasileva-sche-predstavi-pred-kmetove-ot-
yuzhniya-centralen-rajon-vzmozhnostite-da-kandidatstvat-po-ekologichni-proekti/ 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще представи пред кметове от 
Южния централен район за планиране възможностите на общините да кандидатстват за 
екологични проекти през 2016 г. по финансовите инструменти, които МОСВ управлява – Оперативна 
програма „Околна среда“,  Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 
среда (ПУДООС) и Националния доверителен екофонд (НДЕФ). В района влизат областите Пловдив, 
Хасково, Пазарджик Смолян и Кърджали. 
Срещата ще е на 10 юни от 11 ч. в сградата на Областната администрация в Хасково, зала „Марица“. 
На нея са поканени кметовете от всички общини в Южния централен район. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Откриха официално Регионалното депо за битови отпадъци 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1590174  
 

 
 

Текст: Регионалният център за управление на отпадъците е най-големият обект от инвестиционен 
проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора", 
финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република 
България, чрез Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", по Договор за безвъзмездна 
финансова помощ № DIR-5112122-C007/29.08.2012 год. Инвестиционният проект е на обща 
стойност 51 667 558,06 лв., от които 41 721 553,14 лв. европейско съфинансиране; 7 362 627,02 лв. 
национално съфинансиране и 2 583 377,90 лв. собствен принос на общините от региона. 

https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1590174
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Бенефициент по договора за безвъзмездна финансова помощ е Община Стара Загора, а партньори 
са всички останали общини от област Стара Загора, община Твърдица от област Сливен и СНЦ 
„Регионално сдружение за управление на отпадъците - Стара Загора. Регионалната система за 
управление на отпадъците ще обслужва 368 344 жители от всички населени места на 12-те общини 
от региона. 
Модерният и снабден с високотехнологични съоръжения Регионален център, втори по големина в 
България, беше открит днес с тържествена церемония и водосвет, отслужен от отец Роман от храма 
„Св. Николай". Лентата прерязаха премиерът Бойко Борисов, министърът на околната среда и 
водите Ивелина Василева, областният управител на област Стара Загора Георги Ранов и кметове на 
общини от региона. 
Кметът на Стара Загора Живко Тодоров изрази задоволството си от откриването на новата 
придобивка като припомни важността на обекта за жителите на региона. 
„Всички граждани трябваше да плащат големи непосилни такси, защото най-близкото съоръжение - 
в Шишманци, е на 80-90 км. Това означава в пъти да вдигнем таксата и да обременим гражданите. 
Затова съм изключителен радостен, че успяхме да завършим този проект. Искам да благодаря на 
премиера и министъра на околната среда и водите, защото съдействаха да завършим този важен за 
старозагорска област проект, с който решихме важен за Стара Загора проблем, стоял поне 30-40 
години пред нашия град и другите общини", отбеляза той. 
Регионалният център - Стара Загора, ще приема за третиране неопасни твърди битови отпадъци от 
всичките 12 общини в региона. От 5-те общини - Стара Загора, Опан, Бр. Даскалови, Чирпан и 
Раднево, те ще бъдат транспортирани директно, а от останалите ще идват компактирани от трите 
претоварни станции. 
В приветствието си към присъстващите премиерът също подчерта, че проектът решава много 
проблеми на общините, стояли пред тях години наред. Екология, здраве и ниски такси, така обобщи 
той ефекта от експлоатацията на съоръжението.  
„България става все по-чиста, подредена и приятна за живеене. Много бързо забравяме какво е 
било. Нека имаме памет и нека да честитим, не само добрия старт на „Берое" в европейските 
клубни турнири, а и на всички жители на региона, които придобиват тази собственост", каза Бойко 
Борисов. 
Екоминистърът акцентира на факта, че системата на новото депо е изградена така, че да отговаря на 
всички съвременни изисквания, като се опазват не само почвите и водата, но и въздуха. „Тук за 
първи път се реализираха инвестиции, свързани с изцяло нови и уникални технологии. В 
компостиращата инсталация ще се преработва отпадъка, който ще минава през четири биофилтъра 
и стружки от борови кори, така че да не се допуска дори замърсяване на въздуха. По-голямата част 
от пречистените води ще се използва за технологични нужди", заяви министър Василева. 
Тя съобщи още, че девет стари нерегламентирани сметища ще бъдат закрити. „Правителството взе 
решение по ПУДООС, със средства от националния бюджет, да бъдат подпомогнати общините, 
които имат проекти за рекултивация на старите сметища. Близо 560 млн.лв. ще бъдат инвестирани 
в сектор „Отпадъци" по новата оперативна програма", допълни екоминистърът. 
Сегашното градско сметище на Стара Загора "Мандра баир" ще бъде закрито. Чрез реализацията на 
проекта ще се постигне увеличаване на разделното събиране на битовите отпадъци и тяхното 
рециклиране, както и въвеждане на ефективна и екологосъобразна система за съвременно 
управление на отпадъците. Като краен резултат се очаква да намалее замърсяването на околната 
среда в общините от регион Стара Загора. 
В експлоатацията на обектите от Регионалната система ще бъдат заети 64 лица, от които 32 ще 
обслужват Регионалния център за управление на отпадъците Стара Загора. По проекта са изградени 
и претоварни станции за общински отпадъци в общините Казанлък, Гурково и Гълъбово. 
В изграждането на Регионален център за управление на отпадъците - Стара Загора, в землището на 
с. Ракитница, са инвестирани 32, 5 млн. лв. Изпълнител на строителните дейности е ДЗЗД 
„Иринополис", с участници „Водстрой 98" АД, „Инфраструктурно строителство" ЕООД, „Трейс груп 
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холд" АД и „Енерго ремонт строй" ЕООД. В момента тече процедура на обществена поръчка за 
избор на оператор. Съоръжението ще заработи до края на годината. 
Обектът е разположен на площ от 325 декара и включва Клетка за депониране на неопасни 
отпадъци с обслужваща инфраструктура, Общински център за рециклиране, Инсталация за 
сепариране и закрито компостиране, Система за улавяне на газовете. Изградени са и 4 
пречиствателни съоръжения за пречистване на водите от експлоатацията на регионалния център. 
Само излишъкът от чистите води, евентуално при проливни дъждове, ще се отвежда в река 
Сазлийка. 
Изграждането на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара Загора попада 
в приоритетните мерки на страната за постигане съответствие с директива 1999/31/ЕО и 
национални актове за нейното изпълнение и по този начин се идентифицира като съществен 
принос за постигане целите на ос 2 на Оперативна програма „Околна среда", на стратегическите 
цели на Националния план за управление на отпадъците и на общите националните цели за 
изпълнение на ангажиментите съгласно Европейското законодателство в сектор „Управление на 
отпадъците". 
Основната цел на реализирания инвестиционен проект е да допринесе за изпълнение на 
задълженията на Република България като страна членка на ЕС във връзка с изискванията за 
интегрирано управление на отпадъците, произтичащи от Директива 2008/98/ЕО относно 
депониране на отпадъци и по-точно намаляване на замърсяването на околната среда и 
повишаване на ефективността на използване на ресурсите. 
 
 
Източник: m.standartnews.com 
 

Заглавие: Борисов: Чистата околна среда е сред приоритетите ни 
 

Линк: http://m.standartnews.com/balgariya-
politika/borisov_chistata_okolna_sreda_e_sred_prioritetite_ni-339003.html 
 

 
 

Текст: "Чистата околна среда е сред най-важните приоритети на правителството и се радвам, че 
успяхме да изградим и възстановим десетки пречиствателни станции като тези по Черноморието, 
депа за отпадъци като това в Добричка област край село Стожер и заводи като този в София". Това 
обяви премиерът Бойко Борисов в социалната мрежа Фейсбук. Там той публикува снимки от 
откриването на регионалния център за управление на отпадъците в Стара Загора. 
"Днес с министъра на околната среда и водите Ивелина Василева и кмета на Стара Загора Живко 
Тодоров откриваме регионалния център за управление на отпадъците – Стара Загора, където ще се 
приемат за третиране неопасни твърди битови отпадъци от всички общини в областта плюс община 
Твърдица, Сливенско. С този проект ще допринесем за намаляване на замърсяването и 
облагородяване на околната среда, в която живеят над 365 000 души", обясни премиерът. 
"Обектът е разположен в землището на с. Ракитница, на площ от 325 декара, и включва клетка за 
депониране на неопасни отпадъци с обслужваща инфраструктура, общински център за 
рециклиране, инсталация за сепариране и закрито компостиране, система за улавяне на газовете. 
Изградени са и 4 пречиствателни съоръжения за пречистване на водите от експлоатацията на 
регионалния център. Сегашното градско сметище на Стара Загора "Мандра баир" както и още 9 

http://m.standartnews.com/balgariya-politika/borisov_chistata_okolna_sreda_e_sred_prioritetite_ni-339003.html
http://m.standartnews.com/balgariya-politika/borisov_chistata_okolna_sreda_e_sred_prioritetite_ni-339003.html
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общински сметища ще бъдат закрити и рекултивирани, а с въвеждането в експлоатация на този 
регионален център ще се постигне увеличаване на разделното събиране на битовите отпадъци и 
тяхното рециклиране. Средствата за осъществяването на този проект са осигурени чрез ОП „Околна 
среда 2007-2013"", обясни още Борисов. 
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