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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: До края на 2016 г. Айтос подписва договор за изграждане на пречиствателна станция за 19 
млн. лв.         

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=50452 
 

 
 

Текст: До края на 2016 г. община Айтос ще има готовност да подпише с МОСВ договор за изграждане 
на Пречиствателна станция за отпадъчни води. Безвъзмездната финансова помощ ще е по 
Оперативна програма „Околна среда“.  Това стана ясно на среща между министъра на околната 
среда и водите Ивелина Василева и кмета на Айтос Васил Едрев. 
„Тази инфраструктура е важна за всички – не само за опазването на околната среда, но и за здравето 
на хората. С толкова трудности се справихме за тези две години – преодоляхме  проблемите след 
спирането на оперативната програма през 2013 г. Но въпреки трудностите Айтос ще има 
пречиствателна станция“, подчерта министър Василева. 
Инвестицията е на стойност 19 млн. лв. Това е един от малките ранни проекти и ще се финансира по 
ОПОС 2014-2020 заедно с проектите на Приморско, Тутракан, Чирпан и Елхово. За целта са заделени 
общо 117 млн. лв. 
Кметът на Айтос съобщи, че общината има готовност до 20 ноември да обяви тръжните  процедури 
за възлагане на дейностите по строителството. 
„Айтоската общественост чака с нетърпение този проект, занемарен дълги години. Благодарение на 
екипа ви нещата ще се случат“, каза Васил Едрев. 
„Когато дойдат големи инвеститори питат дали имаме  пречиствателна станция и като кажем, че 
тепърва ще се строи, си тръгват. Но когато се работи в екип, нещата се получават“, отбеляза кметът. 
На 29 октомври Министерството на околната среда и водите поднови лиценза на зоологическата 
градина в Айтос, където в момента се отглеждат около 200 животни от 29 вида. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Към пречиствателната станция на Созопол ще се включи и Равадиново 
 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=50515 
 

 
 

Текст: Още едно морско селище – Равадиново, ще се включи към Пречиствателната станция за 
отпадъчни води на Созопол, в която бяха инвестирани близо 75 млн. лв. по Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013“. 
В момента се изгражда колектор, който ще свърже населеното място с пречиствателната станция. 
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на Созопол Панайот Рейзи 
инспектираха строителството. 
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Проектът е на стойност 1,850 млн. лв., отпуснати от  Предприятието за управление на дейностите по 
опазване на околната среда (ПУДООС). Очаква се строителството да приключи до 8 декември 2016 г., 
което означава, че новият туристически сезон ще бъде посрещнат с необходимата инфраструктура. 
Министър Василева напомни, че приоритетно се инвестира в чистотата на Черно море. 350 млн. лв. 
са отпуснати в първия програмен период за три нови и три разширени пречиствателни 
станции.  Новоизградени са ПСОВ Бургас – Банево, Ветрен и Минерални бани, ПСОВ Бургас – Горно 
Езерово и ПСОВ – Созопол. 
През първия програмен период напълно модернизирани бяха ПСОВ – Несебър – 96,4 млн. лв., ПСОВ 
– Поморие – 96,3 млн. лв. и ПСОВ – Варна-Акациите  на стойност 41,5 млн. лв. Изградени са 230 км 
канализация и 142 км водопроводи. 
По новата ОПОС се финансира изграждане на ПСОВ „Златни пясъци“. Отделно два от ранните водни 
проекти по оперативната програма също са в района на Черноморието. Това са инвестициите във Вик 
инфраструктурата на Приморско и Айтос. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Нов резервоар за минералните води от находище „Сандански“ ще реши проблемите на 

местните хора и бизнес  

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=50425 
 

 
 

Текст: Заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова, кметът на град 
Сандански Кирил Котев и директорът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) 
Вангелия Иванова откриха нов резервоар, който ще акумулира минералните води от находище 
„Сандански“. Съоръжението е 382 куб. метра – близо пет пъти по-голямо от старото, и се чака от 
десетилетия от местните хора и бизнес. То ще даде възможност за рационално използване на 
ресурса и непрекъснато водоподаване към всички ползватели. 
Инвестицията, предоставена от МОСВ посредством ПУДООС за изграждане на подземния резервоар 
и помпена станция към него, е 215 176 лева. Зам.-министър Николова подчерта значимия ефект, 
който тя ще предизвика. „Новият резервоар ще гарантира ефективно използване на изключително 
ценния ресурс от минералната вода – съкровището на Сандански“, добави тя. С работата на новото 
съоръжение водата ще стига безпроблемно до хотелите, спа центровете, балнеоложките комплекси 
и всеки ползвател, без да се изпитват проблеми по време на пиковото й потребление. 
Проектът е пример как държавната, общинската администрация и бизнесът работят добре заедно и 
успехите са налице, каза директорът на БДЗБР Вангелия Иванова. Тя пожела пълноценно използване 
на новия резервоар, който е инвестиция в бъдещето на града. 
По-късно в Сандански зам.-министър Николова запозна кметове от региона с възможностите на 
пилотната Национална програма за подпомагане на общините за ефективно управление на 
находищата на минерални води на тяхна територия, която разполага с ресурс от 3,5 млн. лева. 
Програмата се администрира от Националния доверителен екофонд, който до 16 декември приема 
проекти от местните власти. 
Вашият регион е един от най-богатите на минерални води, възползвайте се от този ресурс, за да носи 
приходи в общинските ви хазни, призова местните власти зам.-министър Николова. На интернет 
страницата на НДЕФ може да се намери пълна информация за кандидатстване по програмата. От 
днес има и рубрика за въпроси и отговори. 
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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: 2,5 млн. лв. са инвестирани в област Монтана в екопроекти 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=50526 
 

 
 

Текст: Изпълнителният директор на Предприятието за управление на дейностите по опазване на 
околната среда(ПУДООС) Ренета Колева направи първа копка от реконструкцията на водопроводната 
мрежа на с. Громшин, община Бойчиновци. 
Проектът е на  стойност 296 373 лв. и включва реконструкция на  вътрешна водопроводната мрежа с 
дължина 2,9 км. Ще се монтират нови спирателни кранове и сградни отклонения. С подмяната на 
етернитовите тръби ще се намалят загубите на вода и ще се подобри услугата за населението. 
„Това е инвестиция в качеството на живот в малките населени места. До момента в област Монтана 
са реализирали проекти за над 2,5 млн. лв.“, каза Ренета Колева. 
Тя инспектира и два обекта, изградени със средства от националната кампания на ПУДООС „За чиста 
околна среда“. В Горно Церовене е изграден фитнес на открито, а в гимназията за чужди езици 
„Петър Богдан“ в Монтана зона за обучение сред природата с беседка и екоалея. 
В Националната кампания „За чиста околна среда – 2016 г.“ се финансират 475 проекта на стойност 
3,5 млн. лв. 
 
 

Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: РИОСВ – Русе запечатва Хале 3 на „Монтюпе“ 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1621563 
 

 
 

Текст: РИОСВ-Русе запечатва Хале 3 на „Монтюпе“ ЕООД след извършена проверка по сигнал за 
миризма на бакелит. На дружесвото днес в 14.30 часа  ще бъде връчен Акт за неизпълнение на 
условие в комплексното разрешително, както и заповед за прилагане на принудителна 
административна мярка за извеждане от експлоатация на Инсталация за каруселно леене на 
алуминий - Карусел № 7 и Карусел № 8 чрез пломбирането им и пълно запечатване на Хале № 3. На 
10 ноември, упълномощен представител на дружеството не се е явил, за да получи документите. 
Със заповедта  на оператора  се  дава срок до 16 ноември да осигури техническа възможност за 
запечатване на каруселите, а до 25 ноември да постави плътна преграда между производствени 
халета № 2 и № 3.  Заповедта за прилагане на ПАМ подлежи на предварително изпълнение. 
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Санкциите се налагат, тъй като е установено неизпълнение на условие в комплексното 
разрешително, представляващо нарушение, свързано с възможност за настъпване на вредни 
последици за здравето на хората и околната среда. С налагането на принудителната 
административна мярка и пломбирането на посочените обекти, се цели да се преустанови 
неорганизираното изпускане на емисии на вредни вещества от инсталациите, съответно да се 
предотвратят и преустановят административни нарушения, свързани с опазване на околната среда, 
както и да се предотвратят вредните последици от тези нарушения. 
Тези мерки са предприети след извънредна контролна проверка, извършена на 8 ноември т.г. по 
сигнал на гражданин за миризма на „изгорял бакелит“. При обход и последваща проверка на 
покривната конструкция е установено, че два капака на противопожарните люкове са напълно 
отворени. Това представлява нерегламентиран източник на емисии от производственото помещение 
– хале № 3. 
 
 

Източник: shum.bg 
 

Заглавие: Общината събра тонове изхвърлени гуми, разкрива и пункт за събиране 
 

Линк: http://www.shum.bg/index.php?item=147347&PHPSESSID=f8n776qr38tlsom3g8gqtab0l5 
 

 
 

Текст: Стотици стари автомобилни гуми са събрани в Шумен. Акцията е проведена през последния 
месец от служителите на общинските предприятия, съобщиха от пресцентъра на кметството. 
Работниците ликвидирали няколко незаконни сметища за гуми, но голяма част намерили и на 
Шуменското плато, в коритата на реките, както и покрай казаните за смет. 
Гумите са складирани на временна площадка между Мотостадиона и източния вход на градския 
стадион “Панайот Волов”. 
За да не се замърсява града с такива отпадъци, там днес общината стартира кампанията по събиране 
на излезлите от употреба гуми. Тя ще продължи до 20-ти ноември /включително събота и неделя/, 
като собствениците на стари гуми могат да ги предадат там. Условието е само да са до 22,5 цола. 
Община Шумен е сключила безвъзмезден договор с организация по оползотворяване на излезлите 
от употреба гуми, която после ще ги вземе оттам. 
От общината призовават гражданите да не изхвърлят старите си гуми на нерегламентирани места и 
обещават да организират кампании за събиране ежегодно.  
 
 

Източник: asenovgrad.net 
 

Заглавие: В Холандия започва строителството на път от рециклирана пластмаса 
 

Линк: http://www.asenovgrad.net/news/408266/V-Holandiya-zapochva-stroitelstvoto-na-pat-ot-
reciklirana-plastmasa 
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Текст: Холандия ще строят пластмасов път, който трябва да е готов към края на 2017 г. Пътят ще се 
състои от специални модули, които могат да издържат същия товар като асфалта. В сравнение с 
традиционните покрития, пластмасовите модули имат много по-малко тегло. Затова почвата под тях 
сляга по-малко. Те са и лесни за транспортиране. 
Конструкцията предвижда кухини за кабели и различни комуникации. След изтичане на срока на 
годност, модулите ще се преработват, за да бъдат използвани отново. 
"Заедно с компаниите Wavin и Total вече имаме достатъчно знания, за да пристъпим към 
реализацията на този проект. Очакваме прототипът да е готов към края на 2017 г.", казват 
изобретателите, съобщи БНТ. 
Концепцията на автомобилен път от пластмаса се появи още през 2015 г. Тогава холандска компания 
предложи да замени асфалтови пътища в САЩ с пластмасови. 
  

 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Екологична оценка поискаха съветниците за Центъра за опасни отпадъци, но одобриха 
докладната 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1621747 
 

 
 

Текст: Има ли становище по оценка за въздействие върху околната среда за изграждането на 
Центъра за събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци в Разград? Това попитаха 
по време на сесията на Общински съвет-Разград местните парламентаристи. Оказа се, че такава 
оценка няма, но все пак мнозинството подкрепи докладната, с която се учредява безвъзмездно 
право на строеж на близо 7 дка общински терен. 
Мястото е близо до Междуучилищния център, недалеч има и жилищни блокове – коментираха Стоян 
Димитров и Елка Неделчева от БСП и Иво Димитров от РБ. Екологът на общината Недим Тахиров 
обясни, че процедурата по проекта по Българо-швейцарската програма за сътрудничество „Пилотни 
модели за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни отпадъци от 
домакинствата“ изисква ОВОС да бъде направен, след определяне на терена, на който ще бъдат 
разположени петте пилотни центъра. Кметът д-р Валентин Василев и екологът Тахиров разказаха 
впечатленията си от посещение в Швейцария, където функционират подобни центрове, които са 
разположени в централните части на градовете. Това явно поубеди съветниците и докладната получи 
подкрепата на 18 местни парламентаристи, „против“ бе само Иво Димитров. 
Пълно бе мнозинството по другите две докладни. Първата  допълване на решение от предходния 
мандат, когато от директорския борд на „Общински пазари“ е освободен Елин Харизанов, но не е 
освободен от отговорност. Втората докладна е изменение в Програмата за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост като бъдат включени два имота: за единия в Дянково е 
проявен инвестиционен интерес за изграждане на паркинг, а втория - за учредяване безвъзмездно 
право на строеж  на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за 
изграждане на център за събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци в имот на ул. 
„Костур“.  
Извънредната сесия, насрочена днес заради реализацията на проекта за център за опасни битови 
отпадъци, малко трудно събра кворум, от всички групи съветници  имаше отсъстващи, като най-
рехава бе групата на РФ, от която на линия бе само Иво Димитров. 
 


