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Източник: МОСВ 
 
Заглавие: Министър Ивелина Василева откри новопостроената пречиствателна станция на Свиленград  
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3287 
                                        

 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът  на Свиленград инж. Георги 
Манолов откриха новопостроената пречиствателна станция на града. 
Станцията е изградена по проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна 
мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград“. Проектът е финансиран по Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.“ и е с общ бюджет на безвъзмездната финансова помощ 46 463 012 лв. По 
проекта е реконструирана и модернизирана и канализационната мрежа на Свиленград. 
„Чрез европейските средства с подкрепата на държавата, жителите на Свиленград ще използват 
съвременна канализационна и водопроводна мрежа и пречиствателна станция. С нея се постига 100 % 
третиране на отпадните води“, каза по време на откриването министър Ивелина Василева. 
Новоизградената пречиствателна станция ще обслужва 18 000 души. С реализацията на проекта ще се 
предотвратят загубите на вода и замърсяването на околната среда с непречистени канализационни води. 
С приключването на проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, 
ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград“ се осигурява качествена инфраструктура за питейните и 
отпадни води на цялата територия на града. 
На събитието присъства и министър-председателят Бойко Борисов.  
 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева ще награди участници в инициативата „Земята – моят дом “ 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3288                 
                                        

 

Текст: На 27 април /понеделник/ от 10:00 часа в Културен център „Морско Казино“ – Бургас ще се състои 
инициативата „Земята – моят дом “. Организатор на събитието е клуб „Екология“ към Национално 
сдружение „Младежки Глас“ под патронажа на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева. 
 
Министър Василева ще награди ученици от Общински детски комплекс гр. Бургас. Те подготвиха 
специално дърво с послания по случай Международния ден на Земята. 
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Източник: investor.bg 
 

Заглавие: Опасните отпадъци в България ще бъдат напълно обезвредени до 2019 г. 
560 млн. лв. са заложени в новата програма "Околна среда" за намаляване на боклука за депониране 
 

Линк: http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/opasnite-otpadyci-v-bylgariia-shte-bydat-
napylno-obezvredeni-do-2019-g-193546/                     
 

 

Текст: България ще реши проблема със складираните пестициди и опасни отпадъци до 2019 г. Това стана 
ясно от изказване на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, която посети 
новоизграждащото се депо за отпадъци край Шереметя, съобщава агенция Фокус. 
Припомняме, че през януари стана ясно, че страната ни ще получи 23 млн. швейцарски франка от 
Българо-швейцарската програма за сътрудничество, с които окончателно ще се реши проблемът с 
опасните отпадъци, останали на склад още от времето на ТКЗС-та. Складовете са над 300 из цялата 
страна, а общото количество е малко под 5 хил. тона. 
Според Националния план за управление на отпадъците образуваните опасни отпадъци на единица БВП у 
нас са двойно по-високи от средното за ЕС. Същевременно за периода 2008-2012 г. за рециклиране са 
предадени само около 5 на сто от опасните отпадъци 
Проектът за опасните отпадъци ще бъде реализиран на няколко етапа. Предвижда се те да бъдат 
пакетирани на място, след това транспортирани за обезвреждане, а складовите помещения ще се 
дезинфекцират и санират, за да няма следи от вредно въздействие, обясни министър Ивелина Василева. 
Към момента на територията на страната няма инсталации, в които да се извършват подобни дейности, 
допълни още Василева. 
По време на посещението в Шереметя Василева припомни, че в новата оперативна програма „Околна 
среда“, която още не е одобрена от Европейската комисия (ЕК), са заложени 560 млн. лева за дейности, 
които ще доведат до намаляване на боклука за депониране. 
Тя допълни, че с европейските пари за новия програмен период депа няма да се строят, а ще се 
надграждат системите за събиране и съхраняване на битовите отпадъци, ще се въвеждат съоръжения за 
разделянето на сметта и ще се засилва рециклирането. 
Инспектираното от Василева новостроящо се депо край Шереметя се финансира с пари от старата 
оперативна програма „Околна среда“. Проектът е на стойност 30,6 млн. лева. То ще обслужва шест 
общини и около 175 хил. жители. След като бъде въведено в експлоатация, пет други депа ще бъдат 
закрити и рекултивирани. 
Заради забавянето на строителството на депа за смет, които да отговарят на европейските изисквания, 
Еврокомисията заведе дело срещу България. Крайният срок, в който трябваше да закрием старите депа, 
изтече през 2009 г., а през 2012 г. Брюксел стартира и наказателната процедура. 
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Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Не са констатирани нарушения при проверки на общински депа за отпадъци в Пазарджишко 
 
Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/04/26/2055911/ne-sa-konstatirani-narusheniya-pri-proverki-
na-obshtinski-depa-za-otpadatsi-v-pazardzhishko.html               
                                        

 

Текст: Пазарджик. Пет планови и две извънредни проверки по направление „Битови и строителни 
отпадъци“ са извършили през месец март експертите от РИОСВ Пазарджик, съобщиха от инспекцията. На 
общинското депо в Брацигово не са констатирани нарушения по приемане и обезвреждане на неопасни 
отпадъци. Няма процеси на самозапалване на биогаз. Установено е, че дадено при предишна проверка 
предписание с постоянен срок за третирането на биоразградимите отпадъци се изпълнява. Проверката на 
общинското депо в Панагюрище също е приключила без констатирани нарушения по приемане и 
обезвреждане на неопасни отпадъци и при воденето на отчетност. След извършен контрол на общинско 
депо – Ракитово не са констатира нарушения, а дадено предписание с постоянен срок се изпълнява. През 
месеца е проверено също общинското депо на Стрелча, като и там не са констатирани нарушения на 
Закона за управление на отпадъците. Извършена е проверка по сигнал за отказ от приемане на отпадъци, 
недопустими за депониране. Направена е проверка на притежателя им – автосервиз в град Пазарджик. 
Отпадъците са оставени на съхранение в границите на имота, на мястото на образуване, до предаването 
им. Извънредна проверка е извършена и за закриване на депо за битови отпадъци със спряна 
експлоатация в село Сарая, община Пазарджик. Там експертите са констатирали, че всички необходими 
дейности по закриването са извършени.  
 
 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Обсъждат въздействието върху околната среда на проекта за Национално хранилище за 
радиоактивни отпадъци 
 

Линк: http://bnr.bg/post/100550143/obsajdat-vazdeistvieto-varhu-okolnata-sreda-na-proekta-za-nacionalo-
hranilishte-za-radioaktivni-otpadaci                                  
 

 

Текст: В Оряхово и Мизия ще се проведат обществени обсъждания на доклада за оценка на 
въздействието върху околната среда на проекта за Национално хранилище за ниско- и 
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среднорадиоактивни отпадъци. Предвидено е хранилището да бъде построено в охраняемата зона на 
АЕЦ "Козлодуй". 
В хранилището ще се съхраняват 140 хиляди кубически метра ниско- и среднорадиоактивни отпадъци от 
АЕЦ "Козлодуй". Те ще бъдат обезопасени и опаковани в стоманобетонни кубове. Депото е съобразено с 
екологичните норми. Има шестстепенна защита за трайно съхраняване на слаборадиоактивните 
отпадъци, които до сега се складират на площадката на централата. 
Първият етап на хранилището е предвиден за материали от спрените четири малки реактора, поради 
което изграждането му се финансира с близо сто милиона евро от Европейския фонд за извеждане от 
експлоатация на тези мощности. Това е втората процедура за оценка за въздействието върху околната 
среда на проекта. Първата беше спряна от съда след обжалване от еколози. Новият доклад е съобразен с 
препоръките на съда. Той отразява мненията на 90 заинтересовани страни и периметърът на 
обсъждането му е разширен с 11 общини около Козлодуй. 
Хранилището е обект с национално значение и изграждането му е обвързано с развитието на ядрената ни 
енергетика. 
 
 
 
 
Източник: rtv-gabrovo.com 
 
Заглавие: Приключва едноседмичната кампания „Мисия отпадък“ 
 

Линк: http://www.rtv-gabrovo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53098:2015-04-26-
17-17-05&catid=37:2009-09-14-14-28-06&Itemid=146                                        
 

 

Текст: Днес приключва едноседмичната кампания „Мисия отпадък“ на Община Габрово. Вярваме, че 
повече граждани са откликнали на призива ни и са участвали в пролетното почистване. Вярваме, че 
габровци обичат града си достатъчно силно и са направили всичко възможно той да стане по-чист, по-
красив, по-зелен и по-привлекателен, както за нас, така и за нашите гости. 
Екипи на ОП „Благоустрояване“ извозват събраните отпадъци от съдовете за битови отпадъци, както и 
чувалите, поставяни до тях. Всеки ден улиците на града се чистят и мият. 
Едни от целите на кампанията са премахването на нерегламентираните сметища и почистването на 
обществените места, замърсени от безразборно изхвърляни непотребни вещи, пластмасови, хартиени и 
строителни отпадъци. 
Съгласно „Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Габрово“, глобата за 
физическо лице, което изхвърля отпадъци на неразрешени места, е от 300 до 1 000 лева. От 2 000 до 5 
000 лева е санкцията за физически лица, които нерегламентирано изгарят или третират отпадъци, 
съгласно Закона за управление на отпадъците. 
„Наредба № 1 за чистотата в Габровската община“ предвижда глоба до 1 000 лева за физически лица, 
които се движат по улиците и площадите с неизмити превозни средства, а за еднолични търговци и 
юридически лица се предвиждат имуществени санкции в размер до 10 000 лева. 
Продължава конкурсът за най-атрактивно междублоково пространство. Очакваме Вашите предложения и 
заявки за участие до30 април. 
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Източник: agro.bg 
 

Заглавие: Ивелина Василева: С изграждането на регионалното депо във Велико Търново ще бъдат 
закрити пет сметища, които не отговарят на изискванията. 
 

Линк: http://agro.bg/news/article54017.html                   
 

 

Текст: На 24 април министърът на околната среда и водите Ивелина Василева инспектира работата по 
изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново. Проектът е на 
стойност 30 648 232 лв. и се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. 
„Този проект е последният одобрен по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на оперативната програма, но 
получих уверение от изпълнителите, че работата по обекта ще приключи през месец август тази година“, 
коментира министър Василева. 
С реализацията на проекта ще се преустанови експлоатацията на действащите пет сметища, които не 
покриват стандартите за екологосъобразно обезвреждане на отпадъците. Ще се ограничи вредното 
въздействие върху атмосферния въздух, почвите и водите и ще се повиши качеството на живот в регион 
Велико Търново посредством по-висока степен на здравна безопасност. 
„Отпадъците не трябва да се приемат като бреме от общините, а и като възможност за генериране на 
допълнителни финансови средства от тях“, призова Ивелина Василева. 
На инспекцията на място присъства и Яна Георгиева – главен директор в Главна дирекция „Оперативна 
програма Околна среда“ в Министерството на околната среда и водите. 
 
 
 
 
Източник: blagoevgrad.eu 
 

Заглавие: Mъж запали 45-годишна жена на гробищата в Кюстендил 
 

Линк: http://www.blagoevgrad.eu/zapaliha-45-godishna-jena-kustendil.html                   
 

  

Текст: 54-годишна жена е пострадала в района на Траурния парк в Кюстендил. Тя е била залята с течност, 
последвало запалване. Жената е закарана за столично здравно заведение с 20-25 % изгаряне по тялото.  
Заявена е кражба на 40 метра кабел от инсталация на необитаема къща в с. Сушица.  
Започнати са досъдебни производства по случаите в РУ Кюстендил. 
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