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Източник: МОСВ 
 
Заглавие: Рискът от загуба на средства по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ е намален 
до 22 млн. евро Това заяви министър Ивелина Василева на брифинг днес 
 

Линк:  http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2849          
 

 

Текст: „Днес пред Министерството на финансите е подаден последният за годината Доклад по 
сертификация на стойност 412,5 млн.лв., равняващи се на 171,7 млн.евро принос от Европейския съюз. 
Рискът от загуба на средства, който към началото на месец ноември варираше от 145 до 205 млн.евро, е 
намален до 22 млн.евро по Европейски фонд за регионално развитие“, заяви на брифинг министърът на 
околната среда и водите Ивелина Василева. 
Министърът уточни, че това стана възможно в резултат на: 
Усилено разплащане с бенефициентите на програмата през последните два месеца. Общините вече 
получиха плащания в размер на 158 млн. лв. Одобрени са за изплащане още 175 млн.лв., които ще бъдат 
разплатени до края на месец декември. 
За намаляване загубата на средства от европейските фондове Управляващият орган на Оперативна 
програма „Околна среда“ ще претендира пред Европейската комисия признаване на суми за забавяне в 
резултат от обжалвания на процедури по обществени поръчки и форсмажорни обстоятелства. При 
одобряване на претендираните суми от страна на Комисията ще се достигне до изчислената загуба от 22 
млн. евро по ЕФРР. 
Рискът от загуба на средства от фондовете на ЕС е намален драстично, въпреки спирането на плащанията 
към бенефициентите на програмата, за около 5 месеца (от 15 март до 8 август  2014 г.), налагането на 
плоска финансова корекция по програмата и проблемите с ДДС във водния сектор.  
 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Проведе се първото заседание на Междуведомствената работна група, създадена с решение 
на Министерски съвет  
Изпратени са указания до областните управители с изисквания да поемат грижата и контрола 
върху язовирите с неизяснена собственост 

 
Линк:  http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2852             
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Текст: В Министерството на околната среда и водите (МОСВ) се състоя първото заседание на 
Междуведомствената работна група, създадена с решение на Министерски съвет.  
В групата са включени представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството, Министерството на земеделието и храните, Министерството 
на енергетиката и Министерството на вътрешните работи. Министър Василева информира, че всички 
институции работят в синхрон и координация за сигурността на хората, както и за недопускане на аварии 
с хидротехническите съоръжения. 
На 1 декември МС прие решение, с което 78-те язовира в предаварийно състояние да се прехвърлят към 
компетенцията на Министерството на земеделието и храните, което да ги изведе временно от 
експлоатация до края на 2014 г. В решението се посочва, че 268 язовира с неопределена собственост 
трябва да бъдат прехвърлени за контрол към областните управители до изясняване на тяхната 
собственост.  
„Изпратили сме указания и писмо към областните управители, като от тях се изисква да влязат в 
правомощията си и да поемат грижата за язовирите с неизяснена собственост и да упражняват контрол 
до момента на установяване на собствениците“, съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина 
Василева. „Това са спешните мерки и действия, които предприехме и мога да уверя, че всички ведомства, 
които имат отношение по управлението на хидротехническите средства, работят в пълна мобилизация. 
МОСВ, в чиято компетенция влиза да оповестява и да следи състоянието на водните обекти, е в режим на 
пълна мобилизация и работата на оперативното звено е в ежедневен 24-часов режим. Следи се 
състоянието и нивата на водните обекти. Информацията се предоставя на всички областни управители и 
на колегите от останалите ведомства, за да имаме пълната информация и всеки да предприеме всички 
необходими действия и мерки за това да се осъществява контрол и наблюдение“, обясни министърът. 
Въз основа на това решение министър Василева организира работата на първата група, която ще 
разработи проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите, за да се определи единен 
орган за контрол на техническото състояние на хидротехническите съоръжения. До 31 декември 2014 г. 
групата трябва да разработи проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите. 
Законопроектът трябва да регламентира редът за поддръжка и експлоатация на язовирите, с ясно 
разписани задължения и отговорности на собствениците, както да определи орган за контрол, неговите 
правомощия, редът за налагане на принудителни административни мерки и редът за реализиране на 
административно-наказателна отговорност. 
Втората група ще контролира и наблюдава напредъка по решаването на проблема с язовирите в 
предаварийно състояние до приемането на закона за единен орган на контрол на хидротехническите 
съоръжения. 
На брифинга заместник-министър Павел Гуджеров, представи решенията на Междуведомствената група 
за конкретни действия и срокове относно управлението на язовирите. 
 
 
 

Източник: trud.bg 
 

Заглавие: Морската столица се спаси засега от криза с боклука 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4486872      
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Текст:  Община Варна се спаси от криза с боклука, която можеше да настъпи догодина. В понеделник бе 
направена първа копка на регионалното депо за твърди битови отпадъци. 
В проекта освен морската столица влизат още общините Аксаково и Белослав, които сега ползват 
съществуващото сметище в село Въглен. Неговият живот изтича през следващата година и ако 
строителните дейности за новото депо не бяха стартирали, трите града не биха имали къде да депонират 
битовите си отпадъци от 2016 година. 
Още през 2012 година трите общини се сдружиха и спечелиха проекта по ОП "Околна среда", на обща 
стойност 34,4 млн. лв. Процедурни проблеми и обжалвания забавиха проекта. 
Най-важният договор - за строителство на обекта, е бил сключен през октомври тази година. За 
изпълнител е избран консорциум "РЦУО Аксаково 2012", в който влизат фирмите "Одесосстрой", "Акса 
96" и "Валмекс". Срокът за изпълнение е 225 дни, а междувременно сдружението успя да постигне 
удължаване на крайния срок за приключване на проекта до октомври 2015 година. 
Изчислено е, че регионалното депо ще реши проблемите на Варна, Аксаково и Белослав до 2020 година. 
В изпълнение на проекта са проектирани и още две клетки, които могат да се изградят след запълването 
на капацитета, но за тях ще се търси финансиране от републиканския бюджет. 
Освен самото депо по проекта ще бъдат изградени инсталации за рециклиране на строителни и "зелени" 
отпадъци, пречиствателна станция и довеждаща инфраструктура. 
Кметът на Варна Иван Портних обяви, че ще се търсят способи за намаляване на генерирания боклук, 
което допълнително ще удължи живота на строящото се депо. 
Градоначалникът на Аксаково Атанас Стоилов на свой ред заяви, че трите общини ще бъдат първите, 
които ще си искат отчисленията за депониран боклук, които в момента се събират от РИОСВ. Те са 
предвидени за закриване на стари и строеж на нови депа. 
 
 
 

Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Няма да финансират депа за отпадъци с европари през новия програмен период 
 

Линк:  http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1373158       
 

 

Текст:  През новия програмен период по оперативните програми няма да се финансира изграждане на 
депа за управление на битови отпадъци, съобщи в Аксаково Мариан Герганов, началник отдел в 
Министерството на околната среда и водите. По думите му в страната предстои да бъдат закрити много 
сметища и това ще затрудни общините, които трябва да вдигат таксите на населението, за да покриват 
разходите за транспортиране на боклуците. Герганов посочи, че по настоящата оперативна програма 
"Околна среда" е финансирано изграждането на повече от 20 регионални депа. Четири не са реализирани 
по различни причини. Те са в Пазарджик, Благоевград, Дупница и Провадия. 
Мариан Герганов бе гост на церемония за поставяне началото на изграждането на ново регионално депо, 
което ще обслужва общините Варна, Аксаково и Белослав. Проектът е на стойност 34,4 милиона лева. 
Собственият принос на трите общини е 7,4 милиона лева, като над 93 на сто от сумата поема Варна. 
Проектът е подписан през юли 2012 година, но заради съдебни обжалвания, реалното изпълнение 
започва чак сега, посочи кметът на Аксаково Атанас Стоилов. Той уточни, че до края на октомври 2015 г. 
трябва да приключи първият етап от създаването на новото сметище. В този период трябва да е готова 
клетка с капацитет близо 402 хиляди тона отпадъци, инсталация за компостиране на "зелени" отпадъци 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1373158
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от паркове и градини, за рециклиране на строителни боклуци и пречиствателна станция за отпадните 
води. В новото депо ще има и контейнер за временно съхранение на опасни отпадъци. Следващите етапи 
предвиждат изграждането на още две клетки, което ще подсигури трите общини за следващите минимум 
20 години. 
 
 
 

Източник: infostock.bg 
 
Заглавие: Надеждите на инвеститорите за нови икономически стимули в Китай повишиха цената на 
алуминия 

 
Линк http://www.infostock.bg/infostock/control/worldmarkets/news/61255-nadezhdite-na-investitorite-
za-novi-ikonomicheski-stimuli-v-kitaj-povishiha-tsenata-na-aluminiya          
 

 

Текст: Алуминият повиши стойността си на фона на спекулациите, че Китай ще продължи да стимулира 
икономиката си, пише Вloomberg.  
„Инвеститорите са в очакване Китай да предприеме допълнителни икономически стимули", каза Даниел 
Хайнс, старши стоков стратег в Australia & New Zealand Banking Group Ltd.  
Алуминият за доставка след три месеца поскъпна с $ 11 до  $ 1 946 за метричен тон на Лондонската борса 
за метали. Металът изгуби 0.6 на сто и достигна до $ 1 935 за тон на 12 декември.     
Медта поскъпна с 0.1% до $ 6 497 за тон на Лондонската борса за метали. В Ню Йорк цената на метала 
нарасна с 0.1 на сто до $ 2.9375 за паунд.     
Петролът West Texas Intermediate за доставка през януари поскъпна с 92 цента до $ 58.73 за барел в 
електронната търговия на New York Mercantile Exchange. Цената падна с $ 2.14 до $ 57.81 на 12 декември, 
което е най-ниската стойност от май 2009 г. насам.  Цените са намалели с 41% през тази година. 
Петролът Brent за доставка през януари поскъпна с $ 1.10 до $ 62.95 за барел на борсата ICE Futures 
Europe. Цената падна с $ 1.83 до $ 61.85 на 12 декември, което е най-ниската стойност от юли 2009 г. 
насам. Европейският суров петрол се търгува с премия от $ 4.13 спрямо WTI. 
Царевица за доставка през януари поевтиня с 1.2 на сто до $ 3.7376 за бушел на борсата в Чикаго. 
Пшеницата с доставка през януари поевтиня с 0.6% до $ 5.19 за бушел. Соята за доставка през януари 
поевтиня с 0.6% до $ 10.3225 за бушел. 
 

 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Стефан Шилев поема РИОСВ Пловдив 
 

Линк:  http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1373306           
 

http://www.infostock.bg/infostock/control/worldmarkets/news/61255-nadezhdite-na-investitorite-za-novi-ikonomicheski-stimuli-v-kitaj-povishiha-tsenata-na-aluminiya
http://www.infostock.bg/infostock/control/worldmarkets/news/61255-nadezhdite-na-investitorite-za-novi-ikonomicheski-stimuli-v-kitaj-povishiha-tsenata-na-aluminiya
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1373306
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Текст: Главният еколог на община Пловдив доц. д-р Стефан Шилев поема от днес Регионалната 
инспекция по околната среда и водите в Пловдив. Шилев, който лично потвърди информацията за Дарик 
радио, е назначен със заповед на ресорния министър Ивелина Василева на мястото на Тамер Бейсимов. 
 „Познавам част от хората в РИОСВ и се надявам да работим по-успешно и в полза на хората“, заяви за 
Дарик Шилев. Той бе категоричен, че трябва първо да се запознае със ситуацията в инспекцията преди да 
реши, дали да прави някакви кадрови промени или не. 
 

 
Източник: provadiadnes.com 
 

Заглавие: Провадия остава без европари за депо за битови отпадъци 
 

Линк:  http://provadiadnes.com/news.php?id=2672              
 

 

Текст: Окончателно Провадия остава без европари за изграждане на депо за битови отпадъци, което от 
своя страна ще доведе до ново увеличение на такса „смет”.  
„През новия програмен период - 2014 – 2020 г. по оперативните програми на ЕС няма да се финансира 
изграждане на депа за управление на битови отпадъци.” Това съобщи днес Мариан Герганов, началник 
отдел в Министерството на околната среда и водите, цитиран от БТА. 
Герганов посочи, че по настоящата оперативна програма "Околна среда" е финансирано изграждането на 
повече от 20 регионални депа. 
Четири от тях – Провадия, Пазарджик, Благоевград и Дупница - не са реализирани. За тях дори няма 
подписани договори за еврофинансиране. 
 Предлагане на неподходяща площадка от местните власти е основната причина Провадия да остане без 
еврофинансиране за депо за битови отпадъци. 
В страната предстои да бъдат закрити много сметища и това ще затрудни общините, които трябва да 
вдигат таксите на населението, за да покриват разходите за транспортиране на боклуците. 
В началото на годината ЕК обяви, че започва процедура срещу България заради 113 незаконни сметища. 
Въпреки че част от средствата по оперативната програма бяха размразени, проблемни остават редица 
общини, които ще трябва да превозват отпадъците си на голямо разстояние, а и да плащат за 
складирането му. 
Едновременно с това се очакват да стартират и нови санкции срещу страната ни заради забавени проекти. 
Мариан Герганов присъства на церемония по започване на изграждането на ново регионално депо, което 
ще обслужва общините Варна, Аксаково и Белослав. 
Проектът е на стойност 34,4 милиона лева. Собственият принос на трите общини е 7,4 милиона лева, като 
над 93% от сумата поема Варна. 
Проектът е подписан още през юли 2012 година, но заради съдебни обжалвания, реалното изпълнение 
започва чак сега. 
 

http://provadiadnes.com/news.php?id=2672
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Източник: bnr.bg 

Заглавие: Осигуряват повече средства за съдове за битови отпадъци в Омуртаг 

Линк:  http://bnr.bg/shumen/post/100498440/osiguravat-poveche-sredstva-za-sadove-za-bitovi-otpadaci-v-
omurtag               
 

 

Текст: Два пъти повече финансови средства за осигуряване на съдове за битови отпадъци са предвидени 
в бюджета на община Омуртаг за 2015 година в сравнение с 2014. Причината за това са многобройните 
жалби от жителите на общината. Планираните разходи за събиране и транспортиране на битови 
отпадъци са 173 000 лв., а за почистване на обществени места - 6 500 лв. За проучване, проектиране, 
изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци, включително 
отчисления по Закона за управление на отпадъци се предвижда да бъдат похарчени 491 994 лв. По 
предложение на кмета Неждет Шабан не се предвижда увеличение на такса смет за следващата година. 
Промени не са предвидени и в промилите. През 2014 г. таксата за сметосъбиране и сметоизвозване в 
община Омуртаг е била 2,5 промила за жилищни имоти и 12 промила за нежилищни. 
 
 

 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: В Ню Йорк вече е незаконно да оставиш стар компютър до кофата за боклук 
 

Линк:  http://www.greentech.bg/archives/57666               
 

 

Текст: От началото на 2015 г. В Ню Йорк ще бъде незаконно да оставиш стари компютри или друга 
електроника край кофата за боклук, за да бъде прибрана от сметоизвозващите камиони. Това е част от 
политиката на местната управа за борба с електронните отпадъци. 
Хвърлянето компютри, мобилни телефони, таблети и друга електроника в боклука създава голям 
проблем за околната среда. Поддържането на депата за отпадъци пречи големи площи земя да бъдат 
използвани по-продуктивно (прието е, че и природните местообитания са продуктивни зони). В същото 
време от е-отпадъците изтичат токсини, коиот попадат в околната среда, вредят на животни, растения и 
хора. Плюс това много от металите и други материали, използвани в електрониката, са ценни и 
рециклирането им би помогнало за намаляване на въздействието на добива на суровини. 
Щатът Ню Йорк е предприел тази голяма стъпка за ограничаване на електрониката, която попада в 
кофите за боклук, а също и за подобряване на нивото на рециклиране. Новата забрана за изхвърляне на 
джаджи в край кофите влиза в сила 1 януари. 
Вместо да поставят старата електроника край кофите, нюйоркчани ще имат няколко възможности за 
рециклиране. Търговците на дребно ще имат специализирани контейнери за е-отпадъци. Из целия щатще 

http://bnr.bg/shumen/post/100498440/osiguravat-poveche-sredstva-za-sadove-za-bitovi-otpadaci-v-omurtag
http://bnr.bg/shumen/post/100498440/osiguravat-poveche-sredstva-za-sadove-za-bitovi-otpadaci-v-omurtag
http://www.greentech.bg/archives/57666
http://www.greentech.bg/archives/57666
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се провеждат събития за рециклирне на електроника. Големи производители, компании и големи 
жилищни сгради в Ню Йорк ще могат да се запишат за безплатно извозване на е-отпадъците. 
Забраната включва телевизори, видеорекордери, компютри, таблети, конзоли за видеоигри и 
компютърнс периферия. 
 

 
 
Източник: pleven.utre.bg 
 

Заглавие: Плевенчанин в ареста, откраднал кабел за 10 лева 
Mъжът извършил кражба на кабел с обща дължина 200 метра 
 

Линк:  http://www.pleven.utre.bg/2014/12/15/284841plevenchanin_v_aresta_otkradnal_kabel_za_10_leva               
 

 

Текст: На 14 декември 2014 година в РУП – Долна Митрополия е започнато бързо производство срещу 
51-годишен плевенчанин, за това, че на 14 декември около 12:40 часа в землището на село Божурица е 
извършил кражба на кабел-ЮТП-4х2х0,5 с обща дължина 200 метра на стойност 10 лева, собственост на 
Национална компания "Железопътна инфраструктора". 
За престъпление по чл.194, ал.1 от НК е уведомен прокурор. Вещите, обект на престъпление, са 
предадени с протокол за доброволно предаване и се намират на съхранение в полицията. От обвиняемия 
са снети обяснения. 
Задържан е за срок от 24 часа. Продължава работа разследващ полицай. 
 

http://www.pleven.utre.bg/2014/12/15/284841plevenchanin_v_aresta_otkradnal_kabel_za_10_leva

