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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: МОСВ ще предоставя безвъзмездно финансиране до 50 процента на общински проекти за 
минерални води          
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4829 
 

 
 

Текст: Пилотна програма на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) предвижда 
безвъзмездно финансиране с до 50 процента на общински проекти, свързани с експлоатацията на 
находищата на минерални води. Това обяви министърът на околната среда и водите Ивелина 
Василева при участието си в  дискусия „Прозрачност и ефективност на концесиите в България“. 
Националната схема за подпомагане на общините за ефективно използване на ресурсите от 
минерална вода е разработена след анализ на трудностите, които местните власти срещат при 
експлоатацията на находищата на минерални води на тяхна територия. Тя ще се администрира от 
Националния доверителен екофонд. 
Предвижда се общините да бъдат подпомогнати в изграждането и поддръжката на разпределителна 
и довеждаща инфраструктура на тяхна територия. Ще се стимулира и ефективното използване на 
находищата за развитие на балнео и спа туризъм, спортни дейности, оранжерийно производство и 
отоплението на общински сгради с геотермална енергия. „Искаме да дадем възможност на 
общините да стимулират местната икономика, да привлекат инвеститори, да развият специфични 
дейности с голям потенциал“, каза министър Василева. „Нашите води са изключително качествени, 
българските находища имат широко приложение - в бутилирането, лечението и профилактиката, 
отдиха и спорта, питейно-битовото водоснабдяване“, добави тя. 
Находищата на минерални води у нас, изключителна държавна собственост, са 102. Общият им 
утвърден ресурс е 3800 литра на секунда, а процентът на неговата усвояемост  е 18. От 2011 г. с 
промени в Закона за водите е въведена възможността находища да бъдат предоставяни 
безвъзмездно на общините за срок от 25 години. 
Концесионните приходи от минерални извори за периода 2000-2015 г. са близо 31 млн. лева, като 
през годините постъпленията устойчиво нарастват. Съгласно Закона за водите 30 на сто от 
получените концесионни възнаграждения постъпват по сметки на общините, на чиято територия се 
намират обектите. Така за 2015 г. местните власти са получили над 1 млн. лева. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева и азербайджанският й колега Хюсеин Багиров се срещнаха с кмета на 
София Йорданка Фандъкова 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4832 
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Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и министърът на околната среда и 
природните ресурси на Азербайджан Хюсеин Багиров се срещнаха с кмета на Столичната община 
Йорданка Фандъкова. Министър Багиров е на посещение у нас по покана на Министерството на 
околната среда и водите. 
Столичният кмет запозна министър Багиров със „зелените“ проекти на София, голяма част от които са 
реализирани с европейски средства, вкл. по Оперативна програма „Околна среда“. Сред тях са 
метрото и заводът за механично-биологично третиране на отпадъци в с. Яна. „МОСВ се гордее с 
реализирания проект за управление на отпадъците на столицата, изпълнен от Столичната община и 
признат от ЕК като високотехнологичен и иновативен“, каза министър Василева. 
На срещата беше обсъдена бъдеща обмяна на опит и иновативни идеи между България и 
Азербайджан на ниво министерства и общини в сферата на околната среда и културно-историческото 
наследство. 
По-късно заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков показа на място на 
министър Багиров най-големия проект реализиран по ОПОС  2007-2013 г. – Заводът за отпадъци на 
столицата. На гостите бяха представени залата за управление, възможностите и капацитета на 
различните инсталации. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от РИОСВ през м. август 2016 г.  
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=165 
 

 
 

Текст: Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за месец юни 2016 г. и 
резултати от извършената контролна дейност 
През месец август 2016 г. от експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите 
(РИОСВ) са извършени 2 023 бр. проверки на 1 821 бр. обекта. В рамките на осъществения контрол, от 
РИОСВ са дадени 739 бр. предписания за отстраняване на констатирани нарушения и предприемане 
на мерки.  
За периода са предприети действия по 467 бр. регистрирани сигнали/жалби. 
За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и 
специалните закони в областта на опазването на околната среда са съставени 88 бр. актове (АУАН), от 
които 9 бр. са за констатирано неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 89 бр. 
наказателни постановления (НП), с които са наложени глоби и имуществени санкции на обща 
стойност 530 250 лв.  
Наложени са и 16 бр. санкции, за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на 
околната среда, по реда на чл. 69 от ЗООС, в общ размер от 2 588 850,97лв.  
Постъпилите суми по наложени глоби и санкции през месец август са  68 161,11 лв. 
За периода са приложени и 10 бр. принудителни административни мерки (ПАМ) –
спиране/ограничаване на дейности/инсталации. 
Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност 
Основните акценти в контролната дейност на РИОСВ през август месец са: 
Контрол на действащи ВЕЦ-ове; 
Извършване на контролни измервания на емисии от неподвижни източници; 
Контрол за спазване на режимите в защитените територии; 

http://www.moew.government.bg/?show=165
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Контрол по спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО); 
Контрол по условията на издадени разрешителни за ползване на воден обект за заустване на 
отпадъчни води и спазването на определените с разрешителните индивидуални емисионни 
ограничения; 
Сезонни проверки на билкозаготвителните пунктове; 
Контрол за спазване изискванията на законодателството в областта на химичните вещества и смеси. 
Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената 
контролна дейност 
По разпореждане на министъра на околната среда и водите, през месеца, стартираха проверките, 
съвместно с басейновите дирекции, на всички ВЕЦ-ове, за спазване изискванията на екологичното 
законодателство. При извършени проверки от РИОСВ Пловдив, съвместно с Басейнова дирекция  
„Източнобеломорски район“, на МВЕЦ „Наречен“ и МВЕЦ „Кадиево“, е констатирано неизпълнение 
на условия от издадени от директора на РИОСВ Пловдив решения по оценка на съвместимостта. В 
тази връзка, предстои даване на предписания от РИОСВ Пловдив за отстраняване на допуснатите 
несъответствия. 
Един от акцентите в контролната дейност през месеца е контрол на обектите – неподвижни 
източници на емисии в атмосферния въздух. За констатирано замърсяване на атмосферния въздух с 
общ органичен въглерод и въглероден оксид над нормите за допустими емисии при работата на 
асфалтосмесителна инсталация на Асфалтова база, с. Чирен, община Враца, от РИОСВ Враца е 
наложена текуща месечна санкция, в размер на 744,30 лв., на „Пътстройинженеринг” АД, гр. Враца. 
От РИОСВ Пловдив са наложени текущи месечни санкции за констатирани превишения на нормите за 
допустими емисии: на „Биона Газ“ ООД, от дейността на Инсталация за производство на топло и 
електроенергия чрез комбинирано оползотворяване на биогаз, с. Цалапица (в размер на 142,22 лв.) и  
на „Елит 95“ ООД, от дейността на Инсталация за производство на топло и електроенергия чрез 
комбинирано оползотворяване на биогаз, с. Поповица (в размер на 270,22 лв.), а на „Каменица“ АД, 
гр. Пловдив – имуществена санкция, в размер на 1 000 лв. От РИОСВ Благоевград е наложена текуща 
месечна санкция, в размер на 2 750 лв. на ЕТ „Меил Комерс – Илиян Тодоров“, гр. София за 
констатирани наднормени замърсявания на  атмосферния въздух, по показател „прах“, от две 
изпускащи устройства на инсталация за производство на пелети, находяща се в гр. Кресна. 
Извършена е оценка на месечни доклади от проведените собствени непрекъснати измервания от 
оператори и внесените доклади за извършените собствени периодични измервания (СПИ), като при 
констатирани превишения на нормите за допустими емисии са приложени  съответните 
административни мерки. От РИОСВ София е наложена имуществена санкция на „Станков” ЕООД за 
непредставяне на доклад за извършени СПИ, в размер на 1 000 лв. 
От РИОСВ Пловдив, за непредставяне на годишен отчет за инсталации с флуорирани парникови 
газове и озоноразрушаващи вещества, са съставени 14 АУАН (на „Модина“ ЕООД, „Би Агро“ ЕООД, 
„Еврохоспитал Пловдив“ АД, „Индустриалкомплект“АД, „Цима 99“ ООД, „ПИМК“ ООД, „Виктория 
Тур“ АД, „Трипъл“ АД, „ББП“ ООД, „Стар Найлз България“ ООД, „ЕМ ВИ ЕЛ“ ООД, „Мебелор“ ООД, 
„Нов стил“ ООД, и „ЙОТА“ ООД). 
Акцент в контролната дейност през месеца е и спазване на режимите в защитените територии. От 
РИОСВ Бургас е издадено НП на ЕТ ”Албина Албина Отмар” за непремахване на 15 бр. каравани от ПЗ 
„Пясъчни дюни” в м. „Каваци“, в размер на 3 000 лв. 
Издадена е заповед на директора на РИОСВ Плевен, община Никопол да възстанови разорани 
пасища в Защитена зона “Никополско плато” BG0002074. Мярката е наложена във връзка с 
установено, при проверка на РИОСВ Плевен, разораване от земеделски стопани на части от имоти с 
НТП „пасище“, собственост на община Никопол, в защитената зона, в заповедта за обявяване на 
която има наложена забрана за извършване на такава дейност. 
От РИОСВ Плевен е извършена проверка по сигнал за препарирани екземпляри от защитени видове 
(белоопашат мишелов и дива котка), изложени на публично място в магазин в гр. Червен бряг. 
Препарираните екземпляри са иззети. Съставен е АУАН. От РИОСВ София, за продажба на 
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екземпляри от защитени животински видове в сайтове за електронно пазаруване, също е съставен 
АУАН на физическо лице. 
Осъществен е засилен контрол по спазване изискванията на ЗУО. От РИОСВ Бургас са санкционирани 
„Интерметал груп” ЕООД за извършване по касов път разплащане при сделки с черни и цветни 
метали, в размер на 30 000 лв. и водене на невярна отчетност за количествата отпадъци на: „Металс 
Варна” ЕООД, в размер на 2 000 лв. и „Интерметал груп” ЕООД, за площадка № 1 и площадка № 2, гр. 
Средец – по 2 000 лв. От РИОСВ Благоевград е санкциониран кмета на община Хаджидимово, в 
размер на 3 000 лв., за непредприемане на  мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на 
неразрешени за това места и създаването на незаконни сметища в речни легла и прилежащи 
територии, попадащи на територията на община Хаджидимово. РИОСВ Враца е издала НП, с което 
кмета на с. Галиче е санкциониран с 3 000 лв., за непредприемане на мерки за предотвратяване 
изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места и създаване на незаконно сметище, а от 
РИОСВ Монтана – кмета на община Белоградчик. От РИОСВ Велико Търново е съставен АУАН на „Чех-
Йосиф Новосад“ ООД, гр. София за извършване на изгаряне на неопасен отпадък (полиетиленови 
опаковки) без да притежава разрешителен документ, удостоверяващ правомерното извършване на 
такава дейност. От РИОСВ Русе е санкционирано „А.С.А. България” ЕООД, гр. София, в размер на 7 000 
лв., което, като оператор на депото в гр. Разград, е допуснало запалване на отпадъците. От РИОСВ 
Велико Търново е санкционирано физическо лице, в размер на 1 400 лв., за извършване дейности с 
отпадъци от черни и цветни метали (по - конкретно изкупуване и съхраняване на черни метали) без 
регистрация по Търговския закон и без разрешение по ЗУО. От РИОСВ Пазарджик е наложена 
имуществена санкция, в размер на 7 000 лв., на „Футзал България” ООД за извършване на дейности с 
отпадъци без необходимото разрешително по ЗУО, от РИОСВ Перник – на "ЛМ-Интернешънал 2010" 
ООД, гр. Перник и от РИОСВ Шумен - на „В.Е.К.О. ТРЕЙД“ ЕООД, гр. София.  
И през месец август продължи осъществяването на контрол по условията на издадени разрешителни 
за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и спазването на определените с 
разрешителните индивидуални емисионни ограничения (ИЕО). За заустване на отпадъчни води в р. 
Струма, в нарушение на ИЕО, от РИОСВ Благоевград е наложена имуществена санкция на „Оникс“ 
ЕООД, гр. Смолян, в размер на 2 000 лв., а от РИОСВ Стара Загора - на ,,Мини Марица-Изток’’ ЕАД, гр. 
Раднево. От РИОСВ Велико Търново, за същото нарушение, е наложена текуща месечна санкция, в 
размер на 97 466, 43 лв., на „Захарни заводи“ АД, а от РИОСВ Монтана, в размер на 1 987,55 
лв./месечно, на “В и К“ ООД, гр. Монтана. От РИОСВ Плевен е съставен АУАН на управителя на 
„Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа за установени превишения на ИЕО в отпадъчните води на изход 
ПСОВ, гр. Кнежа. От РИОСВ Смолян са съставени 4 АУАН (на „Родопа Милк” ООД с. Гълъбово, община 
Баните, ”Лактена” ООД, гр. Смолян, ”Минерал” ЕООД, с. Баните и „Рудметал“ АД, гр.  Рудозем) за 
неправилна експлоатация на пречиствателно съоръжение и неспазване на ИЕО. От РИОСВ Бургас са 
наложени 7 бр. санкции по реда на чл. 69 от ЗООС, на обща стойност 2 485 236 лв., и са издадени 4 
бр. НП, всяко в размер на 2 000 лв. (3 бр. на кмета на община Царево и 1 бр. на кмета на община 
Котел) за неизпълнение на условия в разрешителните за заустване на отпадъчни води. За същото 
нарушение, от РИОСВ София е наложена имуществена санкция на „Дънди Прешъс Метълс Челопеч” 
ЕАД, в размер на 10 000 лв. 
ОТ РИОСВ Перник е съставен АУАН на „Въгледобив Бобов дол“ ЕООД за това, че не притежава 
разрешително за заустване на отпадъчни води, а от РИОСВ Пловдив – на „Биона газ“ ООД, гр. 
Пловдив и на  „Тополово агрокомерс“ ООД. За същото нарушение, от инспекцията в гр. Пловдив са 
наложени имуществени санкции на „Полигруп” ООД, гр. Асеновград, на „Полидей-2” ООД, гр. 
Карлово и на „Чичо Чарли” ЕООД, с. Бенковски, в размер по 2 000 лв., а от РИОСВ Стара Загора – на 
''Робертер България'’ ЕООД, с. Долно Съхране, община Павел баня. 
При осъществения засилен контрол на билкозаготвителните пунктове, за установени нарушения, от 
РИОСВ Бургас са издадени 15 бр. наказателни постановления на физически лица за събиране на 
листо - стеблена маса от блатно кокиче, в нарушение на Закона за биологичното разнообразие, всяко 
в размер на 100 лв. От РИОСВ Пазарджик е съставен АУАН на физическо лице, стопанисващ 
билкозаготвителен пункт в с. Поибрене, за изкупуване на зелена шипка в недостатъчна зрялост. От 
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РИОСВ Перник е глобено, със 150 лв., физическо лице за непредставяне на обобщена информация за 
изкупените, реализираните и налични количества билки за 2015 г., а от РИОСВ Русе -  с 500 лв. От 
инспекцията в гр. Русе е глобено, в размер на 100 лв., физическо лице, което не е уведомило РИОСВ 
за организиране на билкозаготвителен пункт. На „Вест -2012“ ЕООД с. Лиляк, община Търговище е 
наложена имуществена санкция, в размер на 300 лв., за това, че в качеството си на билкозаготвител 
не е водило книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки, регистрирана в 
РИОСВ Шумен. 
Във връзка с наближаващият краен срок за извършване на същинска регистрация на вещества от най-
ниската тонажна група (1-100 т/г) съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно 
регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали, РИОСВ Бургас  и РИОСВ Русе 
са изпратени писма до дружествата и въпросник с цел проучване намеренията на същите по 
отношение на извършване на същинска регистрация през 2018 г. От РИОСВ София е наложена 
имуществена санкция на „Химсистем Радков” ЕООД за съхраняване на химикали, в нарушение на 
Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества, в размер на 10 000 лв. 
Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и 
обществеността от осъществената контролна дейност. 
Предприети са действия по всички постъпили сигнали за бедстващи екземпляри от защитени видове, 
„на място“ е оказана първа помощ и част от тях са настанени в спасителните центрове за последващи 
грижи и лечение. 
В резултат от ефективно изпълнение на мерките, залегнали в общинските програми за КАВ, 
продължава положителната тенденция по подобряване на качеството на атмосферния въздух в 
Пловдив, Асеновград и Куклен. 
В резултат на съвместните усилия на РИОСВ Плевен, община Плевен и служители на ОД на МВР 
Плевен е прекратена дейността на незаконна автоморга на територията на гр. Плевен. 
При извършена от РИОСВ Хасково проверка по изпълнение на дадени предписания на склад за 
съхранение на препрати за растителна защита с изтекъл срок на годност в с. Ефрем, община 
Маджарово е констатирано, че складът е ликвидиран. Наличните количества препарати са 
преместени за съхранение в с. Долни Главанак. 
В резултат на предприетите от РИОСВ Велико Търново действия по прилагане на ПАМ на „МАТ-2001“ 
ООД, гр. Лясковец е прекратен незаконен добив на инертни материали в границите на Защитена зона 
BG0000610 „Река Янтра”, в землището на с. Върбица, община Горна Оряховица. Дадено е 
предписание за възстановяване на нарушените терени. 
В резултат на предприетите от РИОСВ Стара Загора действия за налагане на ПАМ е преустановено 
наднорменото замърсяване на атмосферния въздух от Газотурбинен компресорен агрегат № 4 на КС 
„Странджа“. 
В резултат на засиления контрол от РИОСВ Смолян и предприетите мерки от страна на оператора, е 
възстановена ефективната работа на пречиствателните съоръжения на асфалтова база в гр. Рудозем, 
собственост на „Пътища – Пловдив“ АД, гр. Пловдив, което е довело до прекратяване подаването на 
сигнали за замърсяване на околната среда от населението в района на базата. 
От РИОСВ Монтана и РИОСВ Плевен са проведени обучения за оказване на методическа подкрепа на 
потенциални бенефициенти по програма LIFE на ЕС, във връзка с отворените покани за 2016 г. Екипът 
на Програма LIFE е запознал присъстващите с предмета и целите на програмата, насоките за 
кандидатстване по отделните типове проекти и изискванията при изготвянето на проектните 
предложения от страна на кандидатите. 
В Посетителски център “Витоша” е проведена среща с представители от Българска асоциация на 
туристите ветерани в България. На срещата са излъчени четири филма за резерватите, стопанисвани 
от РИОСВ София (Торфено бранище, Бистришко бранище, Богдан и Училищна гора). 
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Източник: expert.bg 
 

Заглавие: МОСВ ще финансира безвъзмездно 50% от общински проекти за минерални води 
 

Линк: https://www.expert.bg/MOSV-shte-finansira-bezvyzmezdno-50-ot-obshtinski-proekti-za-
mineralni-vodi-568074.html 
 

 
 

Текст: Пилотна програма на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) предвижда 
безвъзмездно финансиране с до 50 процента на общински проекти, свързани с експлоатацията на 
находищата на минерални води. Това обяви министърът на околната среда и водите Ивелина 
Василева при участието си в дискусия „Прозрачност и ефективност на концесиите в България“, 
съобщиха от МОСВ. 
Националната схема за подпомагане на общините за ефективно използване на ресурсите от 
минерална вода е разработена след анализ на трудностите, които местните власти срещат при 
експлоатацията на находищата на минерални води на тяхна територия. Тя ще се администрира от 
Националния доверителен екофонд. 
Предвижда се общините да бъдат подпомогнати в изграждането и поддръжката на разпределителна 
и довеждаща инфраструктура на тяхна територия. Ще се стимулира и ефективното използване на 
находищата за развитие на балнео и спа туризъм, спортни дейности, оранжерийно производство и 
отоплението на общински сгради с геотермална енергия. „Искаме да дадем възможност на 
общините да стимулират местната икономика, да привлекат инвеститори, да развият специфични 
дейности с голям потенциал“, каза министър Василева. „Нашите води са изключително качествени, 
българските находища имат широко приложение - в бутилирането, лечението и профилактиката, 
отдиха и спорта, питейно-битовото водоснабдяване“, добави тя. 
Находищата на минерални води у нас, изключителна държавна собственост, са 102. Общият им 
утвърден ресурс е 3800 литра на секунда, а процентът на неговата усвояемост е 18 . От 2011 г. с 
промени в Закона за водите е въведена възможността находища да бъдат предоставяни 
безвъзмездно на общините за срок от 25 години. 
Концесионните приходи от минерални извори за периода 2000-2015 г. са близо 31 млн. лева, като 
през годините постъпленията устойчиво нарастват. Съгласно Закона за водите 30 на сто от 
получените концесионни възнаграждения постъпват по сметки на общините, на чиято територия се 
намират обектите. Така за 2015 г. местните власти са получили над 1 млн. лева. 
 
 

Източник: novini.bg 
 

Заглавие: РИОСВ - Плевен спря технологични съоръжения на две петролни бази 
Със заповед на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в 
Плевен са спрени и пломбирани технологични съоръжения на две петролни бази - в село 
Сомовит и град Левски 
 

Линк: http://www.novini.bg/news/383259-%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-
%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%8F-
%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B
8-%D1%81%D1%8A%D0%BE%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-
%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B5-
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%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8-
%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8.html 
 

 
 

Текст: Мярката е предприета до изпълнение от тяхна страна на изискванията по Закона за опазване 
на околната среда и водите, уточниха от екоинспекцията. Общо през септември от РИОСВ - Плевен са 
извършили 113 проверки на 108 обекта на територията на областите Плевен и Ловеч, 47 са 
извънредни. Екоспециалистите са издали 51 предписания за отстраняване на установените 
нарушения. Издадени са също 6 наказателни постановления и три заповеди за намаляване на текущи 
санкции за замърсяване на атмосферния въздух. Наложена е една глоба за замърсяване на воден 
обект. 
 

Източник: trud.bg 
 

Заглавие: Кметът на Търговище представи наградата „Екообщина 2016“ 
 

Линк: http://trud.bg/%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-
%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8-
%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/ 
 

 
 

Текст: Кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров представи във вторник пред журналисти 
наградата „Екообщина 2016”, която получи по време на церемония в рамките на Годишната среща на 
местните власти на 7.10.2016 година.  Наградата бе връчена от  министъра на околната среда 
Ивелина Василева, съобщават от местната администрация. 
Община Търговище бе отличена в категорията „Устойчиво управление на отпадъците” за градове над 
10 000 жители. Конкурсът бе организиран от Посолството на  Франция в България в партньорство с 
министерствата на околната среда и регионалното развитие. 
За участие в конкурса Общината Търговище кандидатства, като подаде подробна информация за 
начините, по които управлява отпадъците, включително  за  изградената система за сепариране и 
предаване за рециклиране на значителна част от отпадъците. Резултатът, който е постигнат  е, че  над 
36% от общинските отпадъци се предават за оползотворяване, намалявайки депонираните 
количества. 
По време на пресконференцията  кметът д-р Димитров подчерта, че: „Ангажираността на Общината 
за създаването на добрата практика, последователното и неотклонно спазване на стандартите й, с 
цел устойчиво развитие, се случва в партньорство с бизнеса и местната общност“. Той изтъкна, че 
Търговище е една от четирите общини в страната, които постигнаха заложената цел до началото на 
2016 година, минимум 25%  от общото тегло отпадъци да се предават за подготовка за повторна 
употреба и рециклиране. На това основание през тази година Общината плаща наполовина по-малко 
отчисления към Регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите. Освободеният 
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ресурс позволява да бъдат насочени средства към нови площадки и съоръжение за третиране на 
отпадъците, допълват от администрацията. 
Общинското ръководство положи сериозни усилия да намали количествата, които влизат в 
регионалното сметище. Постигнати са добри резултати,    но ресурсът на депото е пред изчерпване. 
Той е разчетен до 2018г., припомнят от Общината По този повод  в Албена д-р Димитров  е  поставил 
проблема за липсата на финансиране за депото за битови отпадъци. Заедно с кмета на Попово д-р 
Людмил Веселинов ще търсят съдействие  за осигуряване  на  над 5,6 млн. лв. за изграждане на нова 
клетка, за чието изграждане са нужни поне 18 месеца. 
 
 

Източник: varnautre.bg 
 

Заглавие: “Агрополихим” със 100 хил. лева глоба за незаконно депониране на отпадъци 
 

Линк: 
http://varnautre.bg/2016/10/11/36292/%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%
D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D1%8A%D1%81-100-
%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-
%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0 
 

 
 

Текст: Регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите във Варна издаде 
наказателно постановление на “Агрополихим” – Девня в размер на 100 хиляди лева заради 
неизпълнение на условие от комплексно разрешително. Азотноторовият завод “обезврежда” 
отпадъци (фосфогипс), които обаче не отговарят на критериите за приемане в депа за неопасни 
отпадъци. 
Площадката, в която “Агрополихим” изхвърля незаконно токсичен фосфогипс, съдържащ отровния 
газ флуор, се намира в непосредствена близост до защитената местност “Дренака”, в която попада 
“каменна гора” – част от комплекса “Побити камъни”, местообитание на 114 вида птици. 
Според общински съветници от Девня заводът е окупирал незаконно терена, върху който депонира 
опасните отпадъци, като дори не плаща наем на държавата. Затова на предходното си заседание 
местният парламент делегира права на кмета Свилен Шитов да извърши всички необходими 
законови действия за придобиването на държавните имоти от страна на Община Девня, която да ги 
продаде на “Агрополихим”, за да реализира печалба в полза на населението. 
 
 


