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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Димов: МОСВ ще продължи да финансира местната власт 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-mosv-ste-produlji-da-finansira-mestnata-

vlast/  

  
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов откри днес новото Регионално депо за 
битови отпадъци в землището на село Алеко Константиново, община Пазарджик. Заедно с 
изпълнителния директор на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 
среда (ПУДООС) Ренета Колева и кмета на Пазарджик Тодор Попов той преряза лентата на новото 
съоръжение. С отварянето на Регионалното депо с площ от 145 504 кв.м. още един район – 
Пазарджишкият, е с регионална система за третиране на отпадъци. 
„Тази поредна стъпка, финансирана от МОСВ чрез един от двата основни инструмента, с които 
разполагаме – ПУДООС, е изцяло българска инвестиция. Чрез двата си инструмента (ПУДООС и 
Оперативна програма „Околна среда“) МОСВ ще продължи активно да финансира местната власт, 
защото това е начинът гражданите да усетят реално грижата на държавата“, каза министър Димов. 
Правилното третиране на отпадъците е един от приоритетите на МОСВ и на европейската политика и 
това не е случайно. То е пряко свързано със здравето и с качеството на живот на гражданите. 
Подобни стъпки подобряват състоянието на околната среда, която косвено влияе върху нашето 
здраве, посочи министърът. 
Инвестицията е почти в обема на годишния бюджет на общината – над 15, 8 млн. лв. и ще обслужва 
около 250 хил. души в района. Министър Димов увери присъстващите, че до края на годината 
България ще се справи и с останалите стари сметища от наказателната процедура срещу страната ни. 
Строителството на Клетка 1 започна през октомври 2015 г. Депото ще ползват 9 от единайсетте 
общини в региона – Пазарджик, Пещера, Белово, Лесичово, Брацигово, Септември, Батак, Велинград 
и Ракитово, чиито сметища се закриват и предстои рекултивацията им. 
Предстои изграждането на втора клетка, инсталации за рециклиране и компостиране. 
„Днес е поредният хубав ден не само за община  Пазарджик, защото слагаме началото на края на 
една повече от 30-годишна сага, свързана с  депонирането на битови отпадъци в нашия район“, каза 
кметът на Пазарджик Тодор Попов на официалната церемония. Той благодари на партньорите от 
централната власт в лицето на МОСВ. „Истината е, че без подкрепата на държавата – с това 
финансиране в размер на близо 16 млн. лв., ние нямаше как да се справим“, призна кметът. 
 От 113-те депа, включени в наказателната процедура на ЕК срещу България за несъответствие на 
съществуващите депа с изискванията на европейското законодателство в областта на управлението 
на отпадъците, 96 са вече закрити, остават още 17, чиято експлоатация ще бъде прекратена до 31 
декември 2017 г.  
 

 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Зам.- министър Николова участва в заседание на Съвета на ЕС по околна среда 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/zam-ministur-nikolova-uchastva-v-zasedanie-na-suveta-

na-es-po-okolna-sreda/ 
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Текст: Зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова участва в редовното 
заседание на Съвета на ЕС по околна среда, което се проведе в Люксембург. 
Съветът постигна общ подход по две от ключовите климатични досиета за секторите извън Схемата 
за търговия с емисии. Като бъдещ председател на Съвета на ЕС България подкрепи постигането на 
общ подход и заяви готовност да продължи да работи усилено за постигане на бърз напредък по 
досиетата. В случай, че Естонско председателство не успее да финализира работата по тях България 
има готовност  да приключи преговорите.  
На заседанието министрите обсъдиха и приеха Заключения по приоритетите на ЕС за третата сесия на 
Асамблеята на ООН по околната среда (декември 2017 г. в  Найроби) и Заключения по подготовката 
за срещите по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (ноември 2017 г., Бон).    

  

 

Източник: investor.bg 
 

Заглавие: Нено Димов: До края на годината България ще затвори старите сметища 

Линк: http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/neno-dimov-do-kraia-na-godinata-bylgariia-

shte-zatvori-starite-smetishta-248426/  

 
 

Текст: До края на годината България ще затвори останалите стари сметища, заради които 
Еврокомисията започна наказателната процедура срещу страната. Това заяви министърът на 
околната среда и водите Нено Димов, който откри днес новото регионално депо за битови отпадъци 
в землището на село Алеко Константиново, община Пазарджик. 
От 113-те депа, включени в наказателната процедура на ЕК срещу България за несъответствие с 
европейските правила, 96 са вече закрити. 
Остават още 17, чиято експлоатация ще бъде прекратена до 31 декември 2017 г., каза Нено Димов, 
цитиран от пресцентъра на екоминистерството. 
С днешното отваряне на регионалното депо с площ от 145 хил. кв. м още един район – 
Пазарджишкият, е с регионална система за третиране на отпадъци. Финансирането от държавното 
предприятие ПУДООС е почти в обема на годишния бюджет на община Пазарджик – над 15,8 млн. 
лв. Съоръжението ще обслужва около 250 хил. души в района. 
Строителството на Клетка 1 започна през октомври 2015 г. Депото ще ползват 9 от единадесетте 
общини в региона – Пазарджик, Пещера, Белово, Лесичово, Брацигово, Септември, Батак, Велинград 
и Ракитово, чиито сметища се закриват и предстои рекултивацията им. 
Предстои изграждането на втора клетка, инсталации за рециклиране и компостиране. 
„Чрез двата си инструмента (ПУДООС и оперативна програма „Околна среда“) МОСВ ще продължи 
активно да финансира местната власт“, каза министър Димов. 
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Източник: burgas24.bg 
 

Заглавие: 713 проверки са извършили от РИОСВ-Бургас през летния сезон 

Линк: https://www.burgas24.bg/novini/burgas/713-proverki-sa-izvurshili-ot-RIOSV-Burgas-prez-letniya-

sezon-752871 

 
 

Текст: През юни, юли, август и септември експертите от Регионалната инспекция по околна среда и 
водите в Бургас са извършили 713 проверки на 613 обекта. Дадени са 201 предписания за 
отстраняване на констатирани нарушения. За отчетния период са съставени 46 акта, наложени 17 
санкции и издадени 34 наказателни постановления на стойност 185 900 лв.  
С по 2000 лв. са санкционирани общините Котел и Поморие за неизпълнение на условие, определено 
в Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни в повърхностни води. За 
неизпълнение на условие от комплексно разрешително с 60 000 лв. е санкциониран "Лукойл 
Нефтохим Бургас" АД , "Кроношпан България" ЕООД с 20 000 лв., общините Бяла с 5000 лв., Айтос и 
Созопол с по 2 000 лв. 
За изхвърляне на отпадъци на неразрешени места и образуване на незаконни сметища са глобени с 
по 3000 лв. общините Котел и Сунгурларе. Глоба от 7000 лв. е наложена на СМДЛ "Лина" ЕООД за 
третиране на отпадъци без разрешение. Община Поморие е санкционирана с 3000 лв. за 
неосигуряване на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от 
домакинства. 
Без съгласуване на ИП по ЗООС и Закон за биологичното разнообразие са наложени санкции в 
размер на 5 000 лв. на "ТЙВА Интернешанъл" ЕООД за изграждане и монтиране на дървено стълбище 
на къмпинг "Делфин" и "Лидл България ЕООД енд Ко" КД за изграждане на паркинг. 
За нарушения на Закона за водите, за превишения на индивидуалните емисионни ограничения, 
въведени с издадените им разрешителни са санкционирани обекти в Бургас - 4652 лв., Царево - 2156 
лв., Китен, Приморско - 1941 лв., Свети Влас - 426 лв., Айтос - 725 лв., Поморие - 629 лв. и Сунгурларе 
- 176 лв.  
С принудителни административни мерки е спряна производствената дейност на 
млекопреработвателно предприятие в с. Шиварово, община Руен и на обект за обработка и 
преработка на храни от животински произход в с. Соколово, община Карнобат. 
От наложени санкции за този период са събрани 519 200, 42 лв. Сумата е разпределена на общините, 
на чиято територия се намира санкционирания обект. Най-големи суми са преведени на община 
Несебър - 352 046 лв. следвана от Бургас- 38 904 лв., Царево-6676лв., Поморие- 5840лв., Приморско 
4063 лв. и Айтос 2204 лв.  
Основен акцент в контролната дейност през летният периода бяха проверките на потенциални 
замърсители на Черно море - обекти формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти. 
Проверявани са и сезонни обекти, използващи хладилни и климатични системи заредени с вещества, 
които нарушават озоновия слой или флуорирани парникови газове, измервания на нивата на шум, на 
емисии от неподвижни източници.  
Извършен е и контрол по изпълнението на мерките, заложени в програма за привеждане дейността 
на "Кроношпан България" ЕООД с условията в издаденото Комплексно разрешително за намаляване 
на наднорменото запрашаване.  
303 проверки са по сигнали от граждани. За сравнение за същия период през 2016 г. са - 364. 
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Източник: news.bg 

Заглавие: Български кораб с опасни отпадъци задържан в Салерно 

Линк https://news.bg/world/balgarski-korab-s-opasni-otpadatsi-zadarzhan-v-salerno.html  

 

 
 

Текст: Български товарен кораб със скрап бе задържан в Салерно, Италия, съобщава Maritime 
Bulletin. 
Корабът "Севън стар"(SEVEN STAR), IMO 8211198, построен през 1982 г., е с български флаг и негов 
мениджър/собственик според световната база данни Equasis и Руския корабен регистър е 
компанията LOW SEA SHIPPING MANAGEMENT Co. от Варна. 
Опасните материали на кораба ще бъдат разтоварени в Салерно и ще бъдат поставени под запор. 
Корабът е трябвало да акостира на пристанище Ористано, Салерно, където по график е трябвало да 
бъде разтоварен. Но италианските власти се усъмнили. 
Не е ясно какво ще се случи със скрапа, тъй като в Сардиния няма специални фабрики за 
рециклирането му. 
Италианските власти се съмняват, че екипажът на кораба може би е възнамерявал незаконно да 
разтовари скрапа някъде в Сардиния или във водите около острова, или пък по-нататъшно 
трансбордиране на отпадъците към други държави. 
Смята се, че Сардиния се е превърнала в регионален център за отпадъци.  
 

https://news.bg/world/balgarski-korab-s-opasni-otpadatsi-zadarzhan-v-salerno.html
http://maritimebulletin.net/2017/10/15/bulgarian-ship-with-hazardous-wastes-cargo-detained-in-salerno/
http://maritimebulletin.net/2017/10/15/bulgarian-ship-with-hazardous-wastes-cargo-detained-in-salerno/

