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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Модернизират ПСОВ-Златни пясъци с 37 млн. лв. по Оперативна програма „Околна 
среда“ 
 

 
 

Линк: Договор за разширяване и модернизация на пречиствателната станция „Златни пясъци“ 
подписаха министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на Варна Иван 
Портних. 
Финансирането на втора фаза от мащабния проект е по Оперативна програма „Околна среда 2014-
2020“ и е в размер на 37,2 млн. лв. Станцията е проектирана за пречистване на отпадъчните води на 
комплекса и околните курортни селища – „Ален мак“, „Чайка“ и „Ревиера“. Капацитетът е разчетен 
за 72 хиляди души през лятото и 18 хиляди през зимата. Съоръжението ще бъде пуснато в 
експлоатация през 2018 г. и ще пречиства азот и фосфор, което е в съответствие с европейските 
норми. Безвъзмездната финансова помощ е близо 29 млн. лв. 
Този проект е от изключителна важност, каза министър Василева. ПСОВ-Златни пясъци е открита 
преди 33 г., предназначена е за 20 хил. жители и предвид ръста на туристите и разрастването на 
курорта има нужда от модернизация. Разчитаме на пълна мобилизация в строителството, така че 
проектът да бъде изпълнен в срок, допълни министър Василева. 
Кметът Иван Портних благодари за помощта и подчерта, че без финансовата подкрепа на 
Оперативната програма „Околна среда“, проектът не би могъл да се осъществи. 40 млн. лв. няма 
как да бъдат осигурени от бюджета на общината, подчерта кметът на Варна. Той съобщи, че вече 12 
фирми са подали предложения за изграждане на мощностите. 
ПСОВ-Златни пясъци е открита през юли 1983 г. и през летния сезон се „задъхва“  заради голямото 
натоварване. През 2014 г. по първа фаза от проекта беше изградено дълбоководно заустване, което 
отведе отпадъчните води от съоръжението на 2321 м в морето. Новата ПСОВ ще осигури пълно и 
екологосъобразно пречистване на отпадъчните води, което ще  подобри условия за туризъм и 
бизнес. 
Ще се подобрят и условията на живот в СО „Ален мак“. Селището се развива с бързи темпове и в 
момента в него усилено се строят вили, къщи и фамилни хотели, но едва 20 на сто от тях са 
обхванати от канализационната мрежа. По проекта ще бъдат изграден 4 главни гравитачни битови 
канализационни клона с дължина 5 км и 265 сградни отклонения. Изграждането на скелета на 
канализационната мрежа ще позволи бъдещото й разширяване. 
Общият брой на проектите по ОПОС 2007-2013 в област Варна е 18. Общият размер на 
инвестициите е 197,35 млн. лв. Големите населени места по Черноморието са обезпечени с 
необходимата екологична инфраструктура. 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: МОСВ дава 5 млн. лв. на община Тервел за довършване на водния цикъл 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4585  
 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4585
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Текст: Договор за 6, 2 млн. лв. за довършване на водния цикъл на Тервел подписаха министърът на 
околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на града Живко Георгиев. Със средствата по 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ ще се реконструира пречистватeлната станция. 
Размерът на безвъзмездната финансова помощ е близо 5 млн. лв. 
Проектът беше започнат в предишния програмен период, 10,7 млн. лв. са вече инвестирани във ВиК 
мрежата на града, но изграждането на пречиствателната станция се забави заради дългите тръжни 
процедури и липсата на достатъчно мобилизация. Междувременно МОСВ получи разрешение от ЕК 
да фазира проекта и сега той ще бъда приключен със средства от новия програмен период, каза 
министър Ивелина Василева. Ако това не беше договорено, вече инвестираните средства трябваше 
да бъдат върнати в бюджета на ЕК, което щеше да има тежки последици за общината. Ние не 
делим общините – за нас е важно да работим в партньорство, защото тези инвестиции са насочени 
не само към опазване на околната среда, но и към подобряване на живота на хората, подчерта 
министърът. 
Кметът на Тервел Живко Георгиев благодари за помощта и обеща всеки лев да бъде изхарчен по 
предназначение. 
Проектът за реконструкция на пречиствателната станция и ВиК мрежа на Тервел започна в края на 
2011 г. Общият размер на инвестицията за целия проект е 16,9 млн. лв.  До момента е изградена 
и  рехабилитирана близо 17 км ВиК мрежа. Ефектът от новите водопроводи е вече на лице.  В 
обновените участъци с дължина 7,6 км има рязък спад на авариите и намаляване на загубите на 
питейна вода. Модернизираната пречиствателна станция ще обслужва 10 846 души. 
Седем са проектите, изпълнени успешно по ОПОС 2007-2013 в област Добрич. Инвестициите се 
изчисляват на 64 млн. лв. 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева подписва втора фаза на водния цикъл на Банско 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4583  
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на Банско Георги 
Икономов ще подпишат договор за втората фаза на водния цикъл на Банско. Финансирането в 
размер на 25,9 млн.лв. е по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Със средствата ще се 
доизгради линейната инфраструктура на града и пречиствателната станция за отпадъчни води. 
Подписването е на 26 юли 2016 г., вторник, в 10:30 ч. в сградата на община Банско. 
От 10 ч. министър Василева ще посети площадката на пречиствателната станция  за отпадъчни води. 
 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4583
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Източник: stara-zagora.info 
 

Заглавие: РИОСВ глоби нарушители на екосредата в Старозагорска област 
 

Линк: https://stara-zagora.info/riosv-globi-narushiteli-na-ekosredata-v-starozagorska-oblast/ 
%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81.html  
 

 
 

Текст: Два акта за констатирани административни нарушения са съставени от инспекторите на 
Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Стара Загора през юни. 
Единият е на физическо лице от Казанлък за нарушение на Закона за управление на отпадъците – 
лицето е съхранявало около 3 тона пластмасови отпадъци, без да притежава регистрация и 
регистрационен документ за дейности по третиране на отпадъци, а вторият на ‘’Роберт България’’ , 
с.  Долно Сахране, общ. Павел баня за нарушение на Закона за водите. Дружеството е зауствало 
отпадъчни води в язовир „Копринка” без издадено разрешително за заустване в повърхностен 
воден обект. 
През юни експертите на РИОСВ  са извършили общо 135 контролни проверки на 109 обекта и 
дейности, оказващи въздействие върху компонентите на околната среда и са издали 77 
предписания. 
Издадени са и три наказателни постановления с наложена имуществена санкция на обща 
стойност  14 000 лв. От тях две за 12 000 лв. са за „Брикел” за неизпълнение на предписание и на 
условия в комплексното разрешително. Третото е на сливенското дружество „Рафтис-Милк” за 
нерагламентирано заустване на отпадъчни води. 
През юни са наложени две еднократни санкции за констатирани наднормени замърсявания по 
компонент води – глоба в размер на 680 лв. е наложена на  дестилерия за производство на 
етерични масла в с.Зимница, община Мъглиж, за превишение на индивидуални  емисионни 
ограничения,  другата санкция от  81 лв. е за Цех за производство на етерични масла в  Гурково, 
също за превишение на индивидуалните емисионни ограничения. 
 
 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Samsung брои 450 млн. долара за дял в китайската BYD 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/67414  

 
 

https://stara-zagora.info/riosv-globi-narushiteli-na-ekosredata-v-starozagorska-oblast/%20%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81.html
https://stara-zagora.info/riosv-globi-narushiteli-na-ekosredata-v-starozagorska-oblast/%20%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81.html
https://greentech.bg/archives/67414
https://greentech.bg/archives/67414
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Текст: Големият производител на електроника Samsung плати 450 милиона долара за 
придобиването на дял в китайския разработчик на електрически автомобили BYD. Новината дойде 
от изявление, публикувано в края на миналата седмица от BYD на стоковата борса в Шенжен. 
Samsung ще плати три милиарда юана, тоест 450 млн. Долара, за 1,9% дял в BYD. Това ще е деветият 
по големина инвеститор в автомобилостроителната компания. BYD се радва и на подкрепата на 
американския милиардер Уорън Бъфет чрез неговия инвестиционен посредник Berkshire Hathaway. 
Сделката е най-новото партньорство между ИТ фирма и производител на автомобили. 
Автомобилната индустрия все повече фокусира своите амбиции за растеж в посока електрически 
превозни средства и автономни (безпилотни) автомобили. От друга страна производителите на 
електроника все повече насочват вниманието сикъм този бизнес. 
Миналата седмица Samsung заяви, че инвестицията в BYD ще й помогне да подобри дизайна на 
своите компютърни чипове за автомобили. 
BYD пък заяви, че ще използва парите, привлечени чрез сделката, за за разширяване на 
производството на автомобилни акумулатори и подкрепа за научните изследвания и разработките 
на превозни средства, движени от „ново поколение енергия“. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: В България не се депонират чужди отпадъци, успокоява министър 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1594593      
 

 
 

Текст: В България е забранено депонирането на отпадъци от други страни и не може да бъде 
извършван трансграничен превоз за такава цел. Това заяви във Варна министърът на околната 
среда и водите Ивелина Василева по повод информациите в италианската преса, че боклукът на 
Сицилия и Неапол се извозва във Варненска и Бургаска област. 
Боклукът на Сицилия тръгва за Варна 
„Могат да се ползват отпадъчни продукти за производството на електро- и топлоенергия, както се 
внася шлака за извличане на ценни и метални вещества. Това не е отпадък, а ресурс или суровина, 
като се използва за целите на производство”, добави Василива. Тя увери, че превозът на 
отпадъците в ЕС е строго регламентиран. 
Във Варна не са пристигали отпадъци от Сицилия, уверява министър 
От завода „Девня цимент”, чието име беше посочено в публикациите, заявиха, че не са внасяли от 
Италия отпадъци, които да бъдат изгаряни  в инсталациите. 
 
 
Източник: kazanlak.com 
 

Заглавие: Казанлъчанин е глобен за съхраняването на 3 тона пластмасови отпадъци 
 

Линк: http://www.kazanlak.com/news-21815.html        
 

https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1594593
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1593609
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1593908
http://www.kazanlak.com/news-21815.html
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Текст: През юни експертите на РИОСВ - Стара Загора са извършили общо 135 контролни проверки 
на 109 обекта и дейности, оказващи въздействие върху компонентите на околната среда и са 
издали 77 предписания, става ясно от месечния отчет на регионалната инспекция. 
За констатирани административни нарушения са съставени два акта. 
Единият акт за установяване на административно нарушение е на физическо лице от Казанлък, 
което е нарушило  Закона за управление на отпадъците. Проверка на инспекцията е установила, че 
лицето е съхранявало около 3 тона пластмасови отпадъци, без да притежава регистрация и 
регистрационен документ за дейности по третиране на отпадъци. Вторият акт е на фирма „Роберт 
България“  ЕООД, с. Долно Сахране, общ. Павел баня за нарушение на Закона за водите. Установено 
е че дружеството е  зауствало отпадъчни води в язовир „Копринка” без издадено разрешително за 
заустване в повърхностен воден обект. 
През юни са наложени две еднократни санкции за констатирани наднормени замърсявания по 
компонент води в размер на 761 лв.: - санкция в размер на 680 лв. е наложена на ‘’Биоланд- 
България’’ ЕООД, гр. Пловдив - дестилерия за производство на етерични масла, с.Зимница, общ. 
Мъглиж, за превишение на индивидуалните емисионни ограничения, въведени с Разрешително за 
заустване на отпадъчни води по показатели химична потребност от кислород и биологична 
потребност от кислород; - санкция в размер на 81 лв. на ‘’Вигалекс’’ ООД, гр. София - ‘’Цех за 
производство на етерични масла’’, гр.Гурково, за превишение на индивидуалните емисионни 
ограничения, въведени с разрешително за заустване по показатели химична потребност от 
кислород и биологична потребност от кислород. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Правят инсталация за зелени отпадъци в Лом 
 
Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1593951      
 

 
 

Текст: Компостираща инсталация за отделно събрани зелени отпадъци ще изгради Община Лом. За 
изграждането й Общината ще получи безвъзмездна финансова помощ от 3 400 000 лева от ОП 
„Околна среда" 2014 - 2020 - съобщава вестник „Ломпрес". Идеята бе одобрена и гласувана от 
общинския съвет в града. Община Лом ще кандидатства за краткосрочен кредит от фонд „ФЛАГ", с 
който проектът да стартира, а след изпълнението му средствата ще бъдат върнати с пари от 
верифицирането на разходите. 
Инсталацията ще бъде изградена на общински терен в квартал „Моминброд". И изграждането на 
компостиращата инсталация значително ще намалеят разходите за извозването на отпадъци от Лом 
до регионалното депо в Монтана. 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1593951
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В Лом вече е въведена система за домашно компостиране. На жители на града, които имат дворове 
около къщите си, бяха раздадени 300 безплатни компостери. 
 
 
Източник: pazardjik.marica.bg 
 

Заглавие: Изкупуват бандитски коли като топъл хляб 
Голям плюс е, че автомобилите се продават на реални километри, казват данъчните 
 
Линк: http://pazardjik.marica.bg/article/read/9400   
 

 
 

Текст: Напоследък предприемчиви хора следят търговете на НАП с особен интерес. Там за 
продажба излизат много активи - имоти, автомобили, тежкотоварна техника, производствени 
халета, злато. Всичко това е попаднало в ръцете на държавата по две линии - отнети са от 
собствениците им заради дългове или са конфискувани, защото са били предмет на 
престъпление. Цените им понякога падат доста под пазарните и ако няма много конкуренция 
вещите се взимат на безценица, особено ако са се търкаляли до трети търг.  
Не можем да кажем за колко души покупката и после препродажбата на актива е бизнес, посочват 
от НАП - Пловдив. Причината е, че различните търгове се обслужват от различни публични 
изпълнители, които пък не познават клиентите на колегите си. Факт е обаче, че специално при 
търговете на коли мераклиите са много. Някои ги препродават, други ги ползват за резервни части, 
а трети просто ги предават за скрап. Понякога и това излиза на сметка.  
От нова година насам търговете се провеждат по нови правила, които много улесняват и кандидат-
купувачите, и държавата, коментират данъчни. Цената на актива пада на три стъпки. Ако не се 
изтъргува от първия път, на втори търг цената се намалява на 75%, а на трети - на 50% от 
първоначално обявената.  Преди това имаше пет стъпки и имуществото на длъжниците се 
залежаваше много по складовете на НАП. А това означаваше разходи за съхранението му и за 
организирането на нови наддавания. 
Явно купувачите съвсем не се притесняват от бившите собственици на возилата, защото преди 
няколко месеца НАП - Пловдив приключи много успешно търг на автомобили, предмет на 
престъпления. През март за продажба бяха пуснати над 20 возила, иззети от бандити. С някои от тях 
са пренасяни наркотици през границата и във вътрешността на страната, други са използвани за 
трафик на хора, трети - за кражба или контрабанда на стоки. Но пък цените стартираха от 350 лева. 
Голяма част от колите бяха произведени отпреди 2000 година, но пък бяха в добро видимо 
състояние. Имаше и по-нови, като „Citroen C5“ от 2008 г., оценен на 5950 лв. и „Mercedes Vito“ от 
2004 г., който търсеше купувач за 7500 лв. Съвсем повърхностна справка в интернет показва, че 
същия модел със същата година на производство се продава за 8300 лв. Тогава от общо 20 возила 
още на първи търг се продадоха 16, спомнят си служители. Голямото предимство при покупката на 
МПС от търг на данъчните е, че тук километрите са реални и няма начин те да бъдат превъртени, 
дебело подчертават от агенцията по приходите. 
Благородните метали, които доста често излизат на търгове, също са сигурни и проверени. 
Задължение на държавата е преди да ги обяви за продан, да ги тества за чистота и дефекти. 
Миналата година НАП беше станал като бижутерски магазин, защото много често излизаха такива 
продажби, спомнят си запознати. На тези търгове обаче могат да се явяват единствено търговци, 
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регистрирани по валутния закон. Освен това златните и сребърни накити се групират и не могат да 
се продават отделно. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
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Текст: Трима с автомобил са задържани от полицията след кражба на кабели на БТК. Това 
съобщиха от Областната дирекция на МВР в Русе днес. 
На 21 юли около 03:20 часа, на бул. Гоце Делчев в Русе, служители на Първо РУ са спрели за 
полицейска проверка товарен автомобил "Фиат Дукато", с който са се придвижвали трима мъже. 
Това е станало, малко след като въпросните лица са извършили кражба на кабели в района. 
Установените трима са Е.Х. на 29 г., И.А. на 41 г. и М.Р. на 35 г., които се е оказало, че вече са 
известни на разследващите и правораздавателните органи. 
В хода на работата си служителите на реда са изяснили, че те са отнели, чрез срязване на две муфи, 
20 метра кабел от един тип, 50 метра кабел от друг тип и 45 см вътрешна част без изолация от муфа. 
Общата стойност на щетата е за над 1000 лева. Кабелът е собственост на БТК. 
Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група и е извършен оглед, при който са 
иззети откритите кабели, автомобилът и техническите средства, а лицата са привлечени и 
задържани с постановление на Русенска районна прокуратура. 
По случая се води досъдебно производство. 
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