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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева: Даваме 169 млн. лв. на общините за компостиране и предварително 
третиране на битови отпадъци 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4924 
 

 
 

Текст: 118 общини от 26 Регионални сдружения за управление на отпадъците ще получат 169 млн. 
лв. от Оперативна програма “Околна среда" за изграждане на инсталации за компостиране и 
предварително третиране. Това съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина 
Василева  на откриването на новото регионално депо на Разлог, Банско, Белица и Якоруда. 
„Този проект е свързан пряко с чистотата на района. Инвестицията е в здравето на хората. 12,8 млн. 
лв. бяха вложени в това 19-о поред депо, изградено с пари по Оперативна програма „Околна среда", 
посочи министър Василева. 
Тя отбеляза, че обектът е бил на косъм да бъде обявен за нефункционален и благодари на кмета на 
Разлог и колегите от оперативната програма и Предприятието за управление на дейностите по 
опазване на околната среда, че с общи усилия са спасили проекта. Той беше довършен с 3,6 млн. лв. 
от събраните в ПУДООС екотакси и глоби. 
Премиерът Бойко Борисов поздрави жителите на четирите общини с новата придобивка. „Довчера 
хвърляхте боклука в деретата. Сега виждате как е направено. Старото депо ще го рекултивираме“, 
обеща министър-председателят. 
РСУО-Разлог ще обслужва 54 381 жители. Изградена е клетка 1 с общ капацитет 50 601 тона, 
инсталация за компостиране на зелени отпадъци, клетка за временно съхранение на земни маси и 
пречиствателно съоръжение. 
В сегашния програмен период МОСВ работи за надграждане на зелените системи. Целта на новата 
процедура за изграждане на инсталации за компостиране и предварително третиране е да се намали 
количеството на депонираните зелени и биоразградими отпадъци чрез разделното им събиране и 
рециклиране. Крайният срок за подаване на проектни предложения от общините е 21 април 2017 г., а 
срокът за изпълнение на проектите е общо 35 месеца от сключването на договора, като инсталациите 
трябва да бъдат въведени в експлоатация до 30-ия месец. Очаква се проектите да допринесат за 
намаляване на депонираните битови отпадъци  с 12,27%  спрямо нивата от 2012 г. До момента по 
ОПОС са изградени 11 инсталации за компостиране, които са в рамките на новите регионални депа. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева открива регионалното депо на Разлог 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4919 
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Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на Разлог Красимир 
Герчев ще открият Регионалната система за управление на отпадъците на Разлог, Банско, Белица и 
Якоруда. Съоръжението, което е изградено със средства от Оперативна програма „Околна среда 
2007-2013 г.“, се намира на 2,5 км от с. Баня в посока с. Добърско. 
Събитието ще се състои на 2 ноември 2016 г., сряда, от 14 часа. 
На откриването е поканен и премиерът Бойко Борисов. 
  
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Козлодуй ще строи инсталация за компостиране на зелени отпадъци  
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4929 
 

 
 

Текст: Козлодуй ще участва в новата процедура на Оперативна програма „Околна среда“ за 
изграждане на инсталации за компостиране и предварително третиране заедно с общините от 
Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Оряхово. Това стана ясно по време на 
посещението на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева в община Козлодуй. 
Процедурата е с бюджет 169 млн. лв., за който могат да кандидатстват 118 общини. Козлодуй иска да 
изгради инсталация за компостиране на зелени отпадъци. 
Министър Василева посети два обекта, финансирани от Предприятието за управление на дейностите 
по опазване на околната среда (ПУДООС ) –  рекултивираното старо депо на Козлодуй на стойност 1, 
86 млн. лв. Възстановена е площ от 41  дка, които ще бъдат затревени и залесени със средства от 
ПУДООС до 2 юни 2018 г. 
Министър Василева похвали  общината за добрата работата. „През последните две години сме 
затворили 56 стари сметища в страната и сме рекултивирали 41“, отбеляза тя. Министърът 
инспектира още един обект, финансиран от ПУДООС с 2 млн. лв. – колектор на ул. „Георги 
Димитров“. След изграждането му пътната настилка е напълно възстановена.  Обектът ще бъде 
въведен в експлоатация на 16 ноември т. г. 
През 2014 г. беше успешно изпълнен и проектът за водния цикъл на града, в който бяха вложени 19, 
4 млн. лв. по Оперативна програма „Околна среда“. Извършена беше реконструкция на ПСОВ и бяха 
изградени 10 км канализация и 9, 03 км водопроводи. 
  
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Проекти на доклади за прилагане на Орхуската конвенция и на Протокола за регистрите за 
изпускане и пренос на замърсители 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=190 
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Текст: Република България ратифицира Конвенцията за достъп до информация, участието на 
обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната 
среда (Орхуска конвенция) със закон, който е приет от Народното събрание на 2 октомври 2003 г. 
Ефективното й прилагане в България насърчава и усъвършенства диалога и взаимодействието между 
обществеността и публичните институции в областта на опазването на околната среда. 
Протоколът за регистрите за изпускане и пренос на замърсители към Орхуската конвенция е 
международен правен инструмент, който въвежда изискването за създаване на комплексни регистри 
за изпускането и преноса на замърсители под формата на обществено достъпна електронна база 
данни. 
Съгласно чл. 10 от  Орхуската конвенция и чл. 17, ал. 2 от Протокола, следва да се извършва 
постоянен преглед на прилагането на двата документа въз основа на периодично докладване от 
държавите-членки. В рамките на процедурата за докладване за 2016 г. са изготвени проекти на 
Национални доклади по Конвенцията и Протокола. 
Очакваме Вашите становища и предложения по проектите на Национални доклади на е-mail: 
hstoev@moew.government.bg за проекта на Национален доклад по Орхуската конвенция и на е-mail: 
mgalabova@moew.government.bg за проекта на Национален доклад по Протокола за регистрите за 
изпускане и пренос на замърсители. 
Крайна дата за съгласуване: 4.12.2016 г. 
Пълният текст на проекта на Национален доклад по Орхуската конвенция може да видите тук. 
Пълният текст на проекта на Национален доклад по Протокола за регистрите за изпускане и пренос 
на замърсители може да видите тук. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: МОСВ подготви проекти на докладите за прилагане на Орхуската конвенция и на 
Протокола за регистрите за изпускане и пренос на замърсители 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4928 
 

 
 

Текст: Постоянен преглед на прилагането на двата документа следва да се извършва въз основа на 
периодично докладване от държавите членки, съгласно чл. 10 от Орхуската конвенция и чл. 17, ал. 2 
от Протокола. В рамките на процедурата за докладване за 2016 г. са изготвени проектите на 
Национални доклади по Конвенцията и Протокола. Проектите са публикувани  за обществено 
обсъждане на интернет страницата на МОСВ и могат да се видят на: 
http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=190 
Протоколът на регистрите за изпускане и пренос на замърсители към Орхуската конвенция е 
международен правен инструмент, който въвежда изискването за създаване на комплексни регистри 
за изпускането и преноса на замърсители под формата на обществено достъпна електронна база 
данни. 
България e ратифицирала Конвенцията за достъп до информация, участието на обществеността в 
процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпросите на околната среда (Орхуска 
конвенция) със закон, приет от НС на 2 октомври 2003 г. Ефективното й прилагане в България 
насърчава и усъвършенства диалога и взаимодействието между обществеността и публичните 
институции в областта на опазването на околната среда. 
 

mailto:hstoev@moew.government.bg
mailto:mgalabova@moew.government.bg
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2016/Report_BG_2016_AarhusConventionPublic0111-5.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2016/Reporting_format_PRTR_2014_Bulgarien_1_11_2016.doc
http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=190
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Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: РИОСВ-Плевен се включва в Европейската седмица за намаляване на отпадъците 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1619306 
 

 
 

Текст: Осмото издание на Европейската седмица за намаляване на отпадъците ще се проведе от 21 
до 27 ноември. 
Европейската седмица за намаляване на отпадъците(ЕСНО) е общоевропейска инициатива, целяща 
да насърчи дейностите за повишаване на осведомеността относно правилното управление на 
ресурсите и отпадъците. Инициативата се провеждат под патронажа на Европейската комисия . 
Национален координатор на ЕСНО за България е Асоциацията на еколозите от общините в България. 
Кампанията има за цел да информира обществеността за правилното използване и управление на 
отпадъците. С нея се насърчават гражданите, държавните и неправителствени организации да се 
включат в инициативи, свързани с предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци в природата. 
РИОСВ - Плевен ще се включи в кампанията с прожекции на филмите „Харти, Стък и Пластика" и 
образователен за разделното събиране на отпадъците. В начални училища ще бъдат представени и 
презентации на тема „Рециклиране на отпадъци". 
  

Източник: antenneair.eu 
 

Заглавие: Ново депо за битови отпадъци откриха в Разлог 
 

Линк: http://www.antenneair.eu/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-
%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-
%D0%B2/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%B5%D0%BA%D0%
BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/11/2016/ 
 

 
 

Текст: Регионът ви става все по-хубав и все по-чист, обърна се министър-председателят Бойко 
Борисов към жителите на Разлог, където откри ново депо за битови отпадъци. Проектът беше пред 
провал през 2013 г., но беше спасен с допълнително финансиране от Предприятието за управление 
на дейностите по опазване на околната среда към екоминистерството. 
Депото в Разлог струва общо 12,8 млн. лв., от които 11,8 млн. лв. са безвъзмездно финансиране. То 
ще обслужва четири общини – Разлог, Банско, Белица и Якоруда. Досега те депонираха отпадъците 
си в старото сметище на Разлог, което през лятото създава големи екологични проблеми – 
отпадъците се разпалват под повърхността, в резултат на което се обгазяват Разлог или с. Баня с 
остра и задушлива миризма. 

http://www.antenneair.eu/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d1%8a%d1%86%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%b2/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f/11/2016/
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„Започваме да рекултивираме старото депо. За региона в момента се проектира. Единственото 
обещание, което си го движа, но е трудно, завършат ли проекта – обещал съм газ да докараме до 
Банско и Разлог, зимно време смогът да изчезне. Проектира се, не съм го забравил и си го гоня и този 
проект“, посочи Борисов. Той допълни, че всички поети ангажименти за региона по отношение на 
пътната инфраструктура са изпълнени. „Сега правим пътя за Баня, до Рилския манастир ще пуснем 
изцяло нов път до две седмици, за Мелник също”. Премиерът посочи още, че се строи и участъкът от 
автомагистрала „Струма” от Сандански до Кресна, в близките дни ще започне и отсечката от 
Благоевград до Кресна. 
Борисов отново изтъкна успеха на националната програма за саниране, която определи като 
„абсурдно социална, каквато няма в Европа”. „Това означава средно по 10 хил. лева подпомагане на 
семейство. Благодарение на програмата се правят покривите, дограмата, саниране, изолация, 
входът, стълбищата – абсолютно без пари”, каза премиерът. Той обърна внимание, че това се прави в 
година, в която правителството плати 1,2 млрд. лв. за американските централи, отделно за проекта 
„Белене” и други 3,7 млрд. заради фалита на КТБ. „Това са 6,2 милиарда лева живи пари – заради 
правителствата на Орешарски и назад. Аз не съм подписал нито един договор, а по милиард на 
година даваме на хората по програмата за саниране”, заяви министър-председателят. 
 
 
 


