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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева обсъди с еврокомисаря по околна среда, морско дело и 
рибарство Кармену Вела въпроси, свързани с европейската политика по околна среда 
  
Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3182                            
                                        

  

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и комисарят по околна среда, морско 
дело и рибарство Кармену Вела обсъдиха на работна среща въпроси, свързани с европейската политика 
по околна среда. 
Министър Василева увери еврокомисаря, че правилното прилагане на европейската екологична политика 
е сред приоритетите на  нашата страна. 
Усилията на министерството са насочени към интегриране на политиката по околна среда сред другите 
сектори на социалния и икономически живот. По този начин ще се постигне устойчив икономически и 
социален растеж . 
Министърът посочи, че усилията на министерството са насочени към преодоляване на съществуващите 
проблеми в областта на отпадъците, с цел ускорено изграждане на нови регионални системи за 
управление на отпадъците на територията на страната.Тя  запозна комисар Вела с мерките, включени в 
новия програмен период на Оперативна програма „Околна среда“, за достигане на  целта от 50 % 
рециклиране до 2020 г. 
Комисарят посочи, че страната ни е една от тези държави-членки, които срещат проблеми с качеството на 
атмосферния въздух и подчерта необходимостта от намиране на правилните механизми за 
преодоляването им. Министър Василева увери, че мерки са взети на хоризонтално ниво, не само чрез 
законодателството по околна среда. Като примери тя посочи програмата за енергийна ефективност, която 
се изпълнява към момента, мерките за обновяване на парка на обществения транспорт и проекта на 
столичното метро. 
Комисарят отбеляза, че България е  с една от най-големите мрежи от защитени зони част от европейската 
екологична мрежа Натура 2000. Намирането на балансиран начин на управление на тези територии е 
изключително предизвикателство, което стои пред страната. В тази връзка той отправи послание за 
набелязване на мерки за устойчив начин на управление на мрежата, включително чрез европейските 
екологични фондове. 
 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Ивелина Василева: В процес на изграждане са 16 депа за отпадъци 
По думите на министъра само за периода от ноември 2014 до март 2015 г. изплатените средства 
на бенефициентите по ОП възлизат на 470 млн. лв. 
 

Линк: http://vevesti.bg/ivelina-vasileva-v-protses-na-izgrazhdane-sa-16-depa-za-otpadatsi/17734/                             
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Текст: Дотук по ОП „Околна среда“ за програмен период 2007-2013 г. са изградени 17 пречиствателни 
станции за отпадни води, които обслужват 250 хиляди жители. 
Това каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева на годишната конференция 
„Стратегическа инфраструктура и инвестиции 2015, България и Западни Балкани“, цитирана от Агенция 
„Фокус“. 
„В процес на изграждане са 55 пречиствателни станции за отпадни води, които ще обслужват повече от 
2,5 млн. жители в страната. Изгражда се и една пречиствателни станция за питейни води“, каза тя и 
добави, че в сферата на отпадъците са изградени 4 депа. 
„Преди няколко дни открихме новата регионална система в Добрич, която обслужва 9 общини и 
население повече от 700 хил. души. Обслужваното население от изградените системи е 1,5 млн. жители. 
В процес на изграждане са 16 депа за отпадъци, които ще обслужват близо 3 млн. жители в страната“, 
заяви още Василева. 
По думите на министъра, тези инвестиции, макар и не толкова атрактивни за гражданите, не толкова 
красиви, носят много полза. „Ползите са свързани с подобряване на качеството на живот и осигуряването 
на по-безопасна питейна вода, намалени рискове за здравето на населението, повишаване на хигиенните 
стандарти, намаляване на загубите на вода във водоснабдителната мрежа“, коментира Василева. 
Тя добави, че голяма част от населението ни вече е свързано към канализационна система, което е 
сериозен напредък. 
„Подобрява се събирането и пречистването на отпадъчни води, което е изключително значимо от гледна 
точка на опазването на водните обекти, специално и в зоната на Черноморското крайбрежие, което има 
своето значение, за развитието на местните икономически дейности“, каза още министърът и добави, че 
се повишава качеството на инфраструктурата и постигаме съответствие. 
В сферата на отпадъците се създават модерни системи за екологосъобразно управление на битовите 
отпадъци, които допринасят за осигуряването на чиста и здравословна околна среда, каза още Василева. 
„Подобряват се услугите за населението и икономическото състояние на общините, защото се намалява 
таксата, която се плаща за депониране и гражданите имат възможност да се ползват с по-добри условия 
при определяне на такса битови отпадъци“, обясни министър Василева. 
Тя допълни, че общините могат да генерират собствени приходи в общинските си бюджети. 
„Във финансово изражение по ОП „Околна среда“ по приоритетна ос 1 договорените средства възлизат 
на 4,2 млрд. лв., изплатените са 2,1 млрд. лв. до този момент. В сферата на отпадъците договорени са 852 
млн. лв., изплатените – 398 млн. лв.“, каза Василева. 
Общо изплатените средства от началото на програмния период до сега възлизат на близо 2,8 млрд. лв. 
По думите на министъра само за периода от ноември 2014 до март 2015 г. изплатените средства на 
бенефициентите по ОП възлизат на 470 млн. лв., което е сериозен стимул за общините и за бизнеса, 
защото се нормализира процесът на строителството на тези съоръжения, след тежкия период, който 
преживя програмата – спиране на плащанията в продължение на една година. 
 
 
 
Източник:m.focus-news.net 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева: Приоритети през програмния период 2014-2020 са за 
изграждане на екологична инфраструктура в двата основни сектора „Води” и „Отпадъци” 
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Линк: http://m.focus-news.net/?action=news&id=2041493                                                 
 

 

Текст: Приоритети през програмния период 2014-2020 година са за изграждане на екологична 
инфраструктура в двата основни сектора „Води” - съответно 2,3 млрд лв. и „Отпадъци” - 562 млн. лв. Това 
каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева на годишната конференция 
„Стратегическа инфраструктура и инвестиции 2015, България и Западни Балкани“, предаде репортер на 
Агенция „Фокус“. „Фокусът на инвестициите ще бъде за изграждане на ВиК инфраструктура на 
конгломерациите с над 10 хил. еквивалент жители, с възможност да се финансират както 
водоснабдителни така и канализационни компоненти, пречиствателни станции за отпадни и за питейни 
води“, обясни тя. По думите на министъра това е финансов ресурс, който ще бъде използван, така че 
България да приведе в действие реформата за ВиК сектора.  
„В сектор „Отпадъци” вървим към надграждане на системите чрез осигуряване на възможности за 
финансиране“, заяви Василева. „Ще подпомогнем реализацията на пилотни проекти, които да 
подпомогнат въвеждането на иновативни практики“, каза още тя. Министър Василева заяви, че 
оперативната програма ще даде възможност за по-широко участие на частния капитал в тези две сфери – 
води и отпадъци.  
 
 
 
Източник:agro.bg 
 

Заглавие: Откриха модерно депо за битови отпадъци в Добруджа 

 
Линк: http://agro.bg/news/article53572.html                                              
 

 

Текст: Регионално депо за битови отпадъци беше открито официално край добричкото село Стожер. Това 
е един от най-грандиозните проекти за страната ни. Близо 39 милиона лева са средствата, вложени в 
съоръжението за интегрирано управление на отпадъците. Депото ще обслужва 226 населени места от 9 
общини – всички осем общини от Добричка област и община Никола Козлево от Шуменска област.  
Новото депо за отпадъци край Стожер е резултат на 10-годишен труд. То отговаря на всички европейски 
норми и има 30-годишен срок на експлоатация. Лентата прерязаха екоминистърът Ивелина Василева и 
кметът на Добрич Детелина Николова, а водосвет отслужи Варненския и Великопреславски митрополит 
Йоан.   
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Добрич е първата област в страната с успешно финализиран проект и изградено депо за отпадъци, 
подчерта министър Ивелина Василева. В страната ни трябва да се изградят още 20 подобни съоръжения 
със средства по ОП Околна среда. Почти са готови депата в Столична община, Малко Търново, Ботевград 
и Бургас. Регионалното депо край Стожер е един от най-грандиозните проекти за страната по ОП Околна 
среда.  
Със старта на новото депо ще се закрият 6 стари сметища в Добруджа, заради която страната ни търпи 
санкции. Новото съоръжение разкрива 35 работни места. На официалната церемония присъстваха и 
премиерът Бойко Борисов, кметове на общините-партньори по проекта, областните управители на 
Добрич и Шумен, народни представители.  
 
 
 
Източник: scrap-bg.com 
 

Заглавие: Покачване на цените на медта не се очаква 

 
Линк: http://scrap-bg.com/11628/                                               
 

 

Текст: Прогнозната цена за медта  за 2015 г. е намаляла  от 6,615 $  до $ 6,284 по данни на 
Чилийската  Copper Комисия (Cochilco). През 2016 г. те  прогнозираха  спад   до $ 6,174 .  
Световното производство на мед  според Cochilco, тази година ще се увеличи с около 6% до 19,6 милиона 
тона , през следващата година – също с 6% до 20,9 милиона тона. 
Излишъкът на мед в световния пазар през 2015 г. е 275 000 тона и 404 000 тона  през 2016 г. 
 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: В "Красна поляна" нерегламентираните сметища са намалели 8-9 пъти, но се готвят и за ново 
чистене 
 

Линк: http://bnr.bg/sofia/post/100537024/v-krasna-polana-nereglamentiranite-smetishta-sa-namaleli-8-9-
pati-no-se-gotvat-i-za-novo-chistene                                                  
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Текст: От утре до 9 април на територията на столицата ще се проведе традиционната кампания по 
пролетното почистване. Във всеки един от 24-те района на града ще бъдат осигурени ръкавици, чували и 
метли за желаещите граждани да се включат в кампанията. Един от тях е и район "Красна поляна". Кметът 
Иван Чакъров казва, че опитът, който има от 8 години показва сериозни трудности в организирането и 
провеждането на пролетното почистване в тази част на София. 
 
 
 
Източник:focus-news.net 
 

Заглавие: В коритото на река Луда Яна при панагюрското село Бъта няма нерегламентирани сметища 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/03/24/2041514/v-koritoto-na-reka-luda-yana-pri-
panagyurskoto-selo-bata-nyama-nereglamentirani-smetishta.html                                                   
 

 

Текст:  Панагюрище. На територията на село Бъта няма нерегламентирани сметища, нито такива в 
коритото на река Луда Яна. Това каза за Радио „Фокус” – Пазарджик кметът на панагюрското село Георги 
Александров. Той добави, че всички сметища са ликвидирани и уточни, че упражняват много строг 
контрол, непрекъснато поставят предупредителни табели и обикалят местата, на които преди е имало 
нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. „В селото нямаме хора, назначени по програмите за 
временната заетост, които биха могли да ни помагат в това отношение. За съжаление, перспективата не е 
добра и за тази година, защото от разговорите ни с представители на Бюрото по труда излезе, че няма да 
имаме работници тази година. Това не е добре за нас, защото ни лишава от възможността да 
контролираме по-стриктно изхвърлянето на отпадъци”, каза още Александров. 
 
 
 
Източник: m.novini.bg 
 

Заглавие: Разраства се кризата с боклука във Видин 
 

Линк: http://m.novini.bg/news.php?id=273432                                                  
 

 

Текст: След кратко затишие кризата с боклука във Видин избухна отново. От 3 дни вятър разнася 
отпадъци по улиците и в околоблоковите пространства. В селата на общината сметта не е изхвърляна от 
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декември миналата година, пише в. "Стандарт". 
Ситуацията с опасността от епидемии разгледа кризисният щаб на общината, а в работата му участва и 
областният управител Момчил Станков. Ако до 26 март фирмата по чистотата – „Титан - АС" не започне да 
чисти града, то договорът с нея да се счита за прекратен, реши щабът. 
„Титан – АС" закъса финансово заради дълг от 15 млн. лв. Няма пари за заплати, последно е плащал на 
работниците си за юли м.г., няма пари и за гориво на сметосъбирачните машини. Сметките и са 
запорирани от НАП. Всички суми, които общината изплаща за услугата, не стигат до фирмата. 
 
 
 
Източник: zadupnitsa.com 
 

Заглавие: Откраднаха 390 метра телефонен кабел в Дупница 
 

Линк: http://zadupnitsa.com/otkradnaha-390-metra-telefonen-kabel-v-dupnitsa/                                                    
 

 

Текст: 390 метра телефонен кабел е откраднат от шахта на ул. Клокотница в Дупница. Кражбата е заявена 
вчера в полицията. По случая е започнато досъдебно производство в РУ Дупница. Вчера в РУ Бобов дол бе 
заявена кражба на 400 м телефонен кабел, положен в участъка межбу Бобов дол и с. Бабино. 
Местопроизшествията са обслужени от дежурни полицейски групи, двете управления продължават 
работата по установяване на извършителите на кражбите. 
 
 
 
Източник:plevenzapleven.bg 
 

Заглавие: 18 и 15-годишни младежи са крадците на металните тръби от Птицезавод Славяново 
 

Линк: http://plevenzapleven.bg/blog/2015/03/24/18-%D0%B8-15-
%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8-
%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8-%D1%81%D0%B0-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0-62910/                       
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http://plevenzapleven.bg/blog/2015/03/24/18-%D0%B8-15-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0-62910/
http://plevenzapleven.bg/blog/2015/03/24/18-%D0%B8-15-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0-62910/
http://plevenzapleven.bg/blog/2015/03/24/18-%D0%B8-15-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0-62910/
http://plevenzapleven.bg/blog/2015/03/24/18-%D0%B8-15-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0-62910/


                         
  
 
Текст: На 23 март 2015 година за времето от 08.30 часа до 16.30 часа чрез използване на неустановено 
техническо средство са откраднати 30 метални тръби с дължина около 1,5 м. и диаметър 4 см. от 
инсталация, оборудвана за отглеждане на птици в Птицезавод гр.Славяново. След постъпване на сигнал 
за престъплението, полицейски служители са извършили оглед. От проведените бързи оперативни 
действия са установени извършителите – 18-годишен от село Ставерци, в съучастие с 15-годишен от 
Славяново. Вещите, обект на престъпление, са оставени на съхранение в УП-Славяново. Уведомен е 
дежурен прокурор при РП-Плевен. За престъпление по чл.195, ал.1 от НК работа по случая продължава 
разследващ полицай. 
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