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Източник: МОСВ 
 
Заглавие: Министър Ивелина Василева и комисар Кармену Вела обсъдиха приоритетите на новата ОП 
„Околна среда“  
Европейските министри по околна среда с позиция за намаляване на потреблението на найлонови 
торбички 
 

Линк:  http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2858             
 

 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева разговаря с комисаря по околната 
среда и морските дейности и риболова Кармену Вела. Срещата се състоя в рамките на Съвет на 
министрите по околна среда, който се провежда днес в Брюксел. 
Двамата обсъдиха възможностите за тясно сътрудничество между службите на Комисията и 
Министерството на околната среда и водите (МОСВ), свързани с прилагане на политиката по околна 
среда и желанието от българска страна да стартираме Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“, 
така че да бъде осигурен плавен преход от старата към новата програма. 
Кармену Вела изрази задоволство, че Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“ обхваща 
секторите води, отпадъци, природа, както и двете нови приоритетни оси – качество на въздуха и 
превенция на управление на риска от наводнения и свлачища. 
По време на заседанието на Съвета министър Ивелина Василева защити позицията за намаляване на 
потреблението на леки пластмасови (найлонови) торбички и въвеждането на европейска система за 
мониторинг, докладване и верификация на корабните емисии на въглероден диоксид. 
Снимка: 
Министър Ивелина Василева с Андра Рупрехтер - министър на земеделието, горите, околната среда и 
управлението на водите и Андреас Лийгенфелд - член на правителството на Федерална провинция 
Бургенланд, отговарящ за селското стопанство и околната среда. 
 

 

Източник: МОСВ 
 
Заглавие: Министър Ивелина Василева се срещна с комисаря по изменение на климата Мигел Ариас 
Канете  
България ще е една от първите страни, която той ще посети 
 

Линк:  http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2859            
 

 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2858
http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2859
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Текст: В рамките на заседанието на Съвета на министрите по околна среда, което се провежда днес в 
Брюксел, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева се срещна с комисаря по изменение 
на климата Мигел Ариас Канете.  
В края на разговора комисар Канете заяви, че България ще е една от първите държави, които ще посети, 
като планира официална визита в края на месец февруари или началото на месец март 2015 г.  
На заседанието на Съвета министрите приеха общ подход по предложението за директива за 
ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни 
инсталации. Пет държави членки, сред които и България, се въздържаха от подкрепа на общия подход. За 
нас е необходимо извършването на допълнителни анализи на инсталациите на територията на страната, 
ползващи мазут, и  техните възможности за привеждане в съответствие с изискванията на 
законодателното предложение.  
Министрите обсъдиха и предложението за Решание за създаване на резерв за пазарна стабилност, като 
стъпка в структурната реформа на Европейската схема за търговия с емисии. България заяви своята 
позиция Резервът да влезе в сила от 2021 г. с оглед гарантиране дългосрочните интереси на индустрията 
и предотвратяване на рязкото покачване на цените на квотите. 
 
 
 
 

Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Над 112 млн. лв за екология е привлякла Варна по европроекти през 2014г. 

 
Линк: 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/12/17/2440145_nad_112_mln_lv_za_ekologiia_e_privliakla_varna_p
o/         
       

 

Текст:  Община Варна е приключила или работи по екологични проекти , финасирани от Европейския 
съюз за над 112 млн. лв. Това съобщи пресслужбата на кметската администрация. Тяхната реализация 
имаза цел подобряване на качеството на въздуха, морската вода и управлението на отпадъците вав 
Варна, утичниха оттам. 
Само преди дни бе направена първа копка за изграждане на регионална система за управление на 
отпадъците. Проектът е финансиран по оперативна програма "Околна среда" и ена обща стойност над 
34,4 млн. лв. Системата, която ще обслужва общините Варна, Аксаково и Белослав обаче ще решават 
проблемите си с депонирането на отпадъците за период не повече от пет години. 
Депото във Въглен ще бъде е с площ от близо 53 дка и е с капацитет 577 хил. куб. м. или 402 т. отпадъци и 
трябва да бъде готово до края на октомври 2015 г. 
Едновременно с това ще бъдат изградени инсталации за компостиране, която ще поема зелената маса 
при косене на тревни площи, за рециклиране на строителни отпадъци, пречиствателна станция за 
отпадни води и контейнер за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата. 
Новите 30 тролейбуси, движещи се вече по улиците на Варна, пък са важна стъпка към подобряване 
качеството на въздуха в града, съобщава общинската администрация. Тролейбусите Шкода Соларис,  на 
стойност около 28 млн.лв, са купени по общ проект на общините Варна, Бургас, Стара Загора и Плевен по 
Оперативна програма "Околна среда". 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/12/17/2440145_nad_112_mln_lv_za_ekologiia_e_privliakla_varna_po/
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/12/17/2440145_nad_112_mln_lv_za_ekologiia_e_privliakla_varna_po/
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През юли т.г. бе открита модернизираната канализационна помпена станция "Акациите" във Варна. Тя и 
изграденият тласкател сложиха край на преливането на непречистени отпадъчни битови и промишлени 
води в морето. Обектът, е финансиран също по Оперативна програма "Околна среда" и е на стойност 
близо 3,2 млн. лева. Съоръжението свърза близо 37 жители към пречиствателната станция във Варна. 
Обхванати са битовите отпадъчни води на квартал "Чайка" и местността "Св. Никола", които досега се 
вливаха в канализацията на централната част на града. 
По същия проект, през август бе направена първа копка на втория етап от реконструкцията на 
Пречиствателната станция за отпадъчни води на Варна.  Общата стойност на проекта е над 41,5 млн. лв. 
Той предвижда пълно пречистване на отпадъчните води, чрез изграждането на съоръжения за 
отстраняване на фосфор. 
Варна стана първата морска община, изпълнила изискванията на Директивата за дълбоководното 
заустване на Европейския съюз, след като през май официалното бе открит обект "Дълбоководно 
заустване на отпадните води от печиствателна станция за отпадни води "Златни пясъци". Заустването е на 
стойност 8,2 млн. лв.,и реши проблема със замърсяването на морските води в курорта.  
"Всички тези проекти са илюстрация как с европейски средства могат да бъдат реализирани важни 
инфраструктурни и екологични проекти за Варна, които иначе са непосилни за реализация за бюджета на 
общината", каза кметът на Варна Иван Портних. 
 

 
 
Източник: dariknews.bg 
 
Заглавие: Такса "смет" за асеновградчани остава същата 
 
Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1374200            
 

 

Текст: Такса „смет“ за жителите на община Асеновград остава в същия размер, решиха днес единодушно 
общинските съветници. 
Размерът на налога за граждани и фирми остава 2 промила, но се променя начинът на разпределение на 
средствата, внасяни в бюджета за чистота. Лека повишение на данъка има в селата Врата, Долнослав, 
Добростан, Мостово, Нови извор, Тополово, Конуш и Червен. Предложението за по-висок данък дойде от 
самите кметове заради по-големите разходи за комунални дейности. В тези села има нерегламентирани 
сметища, пред всеки дом са поставени пластмасови съдове за отпадъци, което също повишава налога, 
обясни пред Дарик председателят на Общинския съвет д-р Светлозар Шуманов. 
2 493 000 лв. се очакват от такса „смет“ догодина в Асеновград, а за цялата община – 3,2 милиона лева. 
 
 

 
Източник: trud.bg 
 

Заглавие: Варненският завод за боклук ще рециклира 95% от отпадъка 
 

Линк:  http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4490744            
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1374200
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4490744
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Текст: Първият в страната завод за преработка на битови отпадъци "Екоинвест асетс" ще депонира едва 
5% от постъпилия боклук от началото на следващата година, съобщи директорът му Емил Дичев. В 
момента остатъчното за депониране количество е 30%. Той допълни, че през тази година е направена 
инвестиция в размер на 10 млн. лв., която ще позволи на предприятието да произвежда RDF гориво, 
което ще продава на девненският циментов завод. Сега вървят изпитания на новата линия, която се 
синхронизира със спецификата на пещите на циментовия завод. 
"Екоинвест асетс" има договор с община Варна до 2020 година, който гарантира, че общината ще предава 
битовия отпадък на цена от 68 лв. на тон. За сравнение депонирането в сметището в Аксаково струва 108 
лв. за тон, заедно с отчисленията към РИОСВ. В момента заводът за преработка на отпадъци приема 
единствено варненският боклук, който е около 120 000 тона на година. Капацитетът на предприятието е 
200 000 тона годишно. Дичев съобщи, че заводът може да приема битовата смет на цяла Варненска 
област и в момента заводът преговаря с кметовете на останалите общини. Варна, Аксаково и Белослав 
нямат проблем с боклука, защото тази седмица започнаха изграждането на регионално депо за отпадъци, 
но останалите 9 общини няма да има къде да изхвърлят боклука след 2016 г. 
 
 
 

Източник: radiomilena.com 
 

Заглавие: Криминално проявени лица от Каблешково признаха за извършени кражби на метали 
Линк:  
http://radiomilena.com/2013/37934/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB
%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-
%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BE%D1%82-
%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE/            
 

 

Текст:  В резултат на полицейските действия на служители от Районно управление «Полиция» – Поморие 
по отношение кражбите на метални предмети / ламарини, кабели и др./, осъществени от дворни места, 
разположени в с. Каменар, общ. Поморие, осъществени от средата на м. октомври тази година до 
10.12.т.г., са установени извършителите на деянието. Това са : М.Й., 21 годишен и криминално 
проявените : А.Б., 21 годишен, М.П., 19 годишен и Г.К., 21 годишен, всички от Каблешково, които 
направили пълни самопризнания за извършените престъпления. 
Работата по пълно документиране на престъпната дейност на лицата продължава от служители на 
Районно управление «Полиция» – Поморие. 
 

 
 

http://radiomilena.com/2013/37934/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE/
http://radiomilena.com/2013/37934/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE/
http://radiomilena.com/2013/37934/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE/
http://radiomilena.com/2013/37934/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE/

