
          УВАЖАЕМИ ДАМИ  И ГОСПОДА 

Един от основните проблеми при експлоатация на ПСОВ е какво да се 

прави с крайния продукт – утайка. 

До момента утайката се депонира на градски сметища срещу заплащане 

между 64 и 85 лева на тон, без този разход на дружеството да се признава 

като ценообразуващ елемент в цената за пречистване на отпадъчни води. 

ПСОВ –Троян е разположена в землищата на с. Калейца и с. Белиш на 

около 1 километър от жилищни райони на площ 69 декара, от които 31 

декара са свободни площи, нарушени от иззети количества материал за 

обратен насип. 

През 2013 г. изготвихме инвестиционно намерение за рекултивация на 

нарушен терен на ПСОВ –Троян с цел използването му за стопански цели. 

Получихме положително становище от Община Троян и РИОСВ Плевен. 

Изготвихме проект за рекултивация на терена, който беше съгласуван от 

Министерството на земеделието и храните и Община Троян. 

С писмо 4393/09.10.2014г.РИОСВ Плевен отказва издаване на разрешение 

на ВиК Стенето ЕООД, гр. Троян за дейности с отпадъци поради следните 

причини: 

Заявените за рекултивация нарушени терени са в урегулирани 

поземлени имоти, промишлена зона. Оползотворяването на отпадъци от 

утайки от ПСОВ е допустимо само в случаите, когато нарушеният терен 

ще бъде възстановен за земеделско ползване. 

До ПСОВ се намира терен, собственост на Държавно горско стопанство, гр. 

Троян с площ от 50 дка, от който са иззети материали за обратен насип, в 

резултат на което се е образувал котлован с дълбочина от 3,5 до 4м. на 

площ от 5дка. Целият терен е неизползваем и при проведени разговори с 

ДГС, последните изразиха готовност да дадат съгласие за рекултивация на 

терена, с оглед на бъдещото му ползване. 

През ноември 2017г. внесохме инвестиционно намерение в РИОСВ 

Плевен, получихме съгласие от собственика на терена –министъра на МЗХ 

за извършване на рекултивация. 

Изготвен беше проект за рекултивация. 



Март 2018г внесохме в МЗХ искане за назначаване на комисия за 

определяне границите на терена за рекултивация и проект за 

рекултивация за съгласуване. 

На 26 юни се назначи комисия и състави протокол, който се изпрати в 

министерството. 

На 11 септември протокола се изпрати в дружеството, одобрен от 

министъра. 

Проекта за рекултивация изпратен в министерството за съгласуване март 

месец, все още се лута между 601 и 526 стая и никой от служителите в тях 

не може да каже къде е. 

С реализиране на проекта за рекултивация ще се оползотворят около 

6 000м3 изкопна земна маса от Община Троян, която в момента няма къде 

да се изхвърля. 

 

  


