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Източник: МОСВ 
 
Заглавие: Министър Ивелина Василева: 205 000 000 лева са инвестирани в област Варна за по-чисто 
море 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3327 
                                        

 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева участва в официалната церемония по 
приключването на проект „Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в град 
Аксаково“. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ и е с общ 
бюджет 13 482 600 лв. 
„В област Варна са инвестирани 205 млн. лв. в проекти по ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ МОСВ ще 
продължи да инвестира в Черноморския район с надграждане и през новия програмен период“, каза 
министър Василева. 
По проекта са изпълнени инфраструктурни мерки за подобряване на водоснабдителната и 
канализационна системи на град Аксаково. Проектът ще обслужва 8000 жители. С реализацията му ще се 
подобри и доразвие екологичната инфраструктура в града, ще се увеличи броя на населението, чиито 
отпадъчни води напълно се третират. Изпълнението на проекта ще доведе и до подобряване на 
условията за туристическия сектор по Черноморското крайбрежие. 
 „С изпълнението на проекта опасността от замърсяване на почвите и водите вече е елиминирана 100%. 
Проектът дава възможност и за драстично намаляване на загубите на вода“, отбеляза министър Василева. 
 
 
 
 
Източник: sakarnews.info 
 

Заглавие: РИОСВ отне разрешението на общинска фирма за изкупуване на отпадъци 
 

Линк: http://sakarnews.info/riosv-otne-razreshenieto-na-obshtinska-firma-za-izkupuvane-na-otpadatsi/               
                                        

 

Текст: РИОСВ – Хасково отне разрешението на общинската фирма „Екоресурс-Харманли“ ЕООД за 
извършване на дейности с неопасни отпадъци на площадка на улица „Тракийска“ №1А. 
На това място се изкупуваха пластмасови отпадъци, а в съседство се намира детска градина „Детски свят“. 
Макар че служителите във фирмата са назначени от преди повече от месец и тя на практика работи и 
изкупува пластмасови отпадъци, ОбС – Харманли все още не е дал разрешение да предостави за 
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ползване от „ЕКОРЕСУРС – Харманли“ ЕООД, сградата, която се намира в сградата, където събират 
отпадъците. Искане за това бе внесено на последната сесия на ОбС, на 29 април, което не се прие.  
Това стана причина от Сакар нюз да зададем няколко въпроса към РИОСВ – Хасково, нормално ли е 
подобен склад да го дели една ограда от детска градина, още повече, че от другата страна на фирмата 
има Дневен център за деца с увреждания, а в самата сграда има лекарски кабинет.  
Всеки ден до склада идват роми, които носят пластмасови отпадъци, изровени от сметища и ги предават 
за изкупуване.  
Отговорът от РИОСВ гласи „издадено е Решение № 14-РД-141-01/11.05.2015г. на директора на РИОСВ – 
Хасково с което се прекратява регистрацията и действието на регистрационен документ № 14-РД-141-
00/03.04.2015г. на „Екоресурс-Харманли“ ЕООД за извършване на дейности с неопасни отпадъци на 
площадка с местонахождение гр. Харманли, ул. „Тракийска“№1 А.“ 
 
 
 
 
Източник: konkurent.bg 
 

Заглавие: Струпаха отпадъци около язовир „Дъбника” 
 

Линк: http://konkurent.bg/article/47261/strupaha-otpaduci-okolo-iazovir-dubnika                                 
 

 

Текст: До представителите на няколко институции са изпратени писма за установяване на замърсител в 
района на язовир „Дъбника” във Враца. Сигналът за депониране на строителни отпадъци и земни маси на 
път до стената на водоема е подаден преди дни в РИОСВ – Враца чрез тел. 112.   
Екоекспретите са извършили незабавна проверка, при която са констатирали наличието на боклуците на 
посочените терени. Изпратени са писма до МВР за уточняване на собственика на автомобила, депониращ 
отпадъците, до община Враца за уточняване собствеността на засегнатите терени и до дирекция 
“Областно пътно управление” за предоставяне на информация за определените терени, на които се 
депонират земни маси от почистване на пътни банкети и канавки, уточниха от РИОСВ. 
 
 
 
 
Източник: pik.bg 
 

Заглавие: „Да изчистим България заедно” събра 3772 тона отпадъци за един ден 
 

Линк: http://pik.bg/%E2%80%9E%D0%B4%D0%B0-
%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC-
%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-
%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%E2%80%9D-
%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0-3772-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-news330616.html                                
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Текст: 3772,164 тона отпадъци са събрани в първия ден на кампанията на Би Ти Ви „Да изчистим 
България заедно“, в която МОСВ е партньор, съобщиха от пресцентъра на МОСВ. 
Това сочат окончателните данни от всички Регионалните инспекции по околна среда и води. На 10 май са 
били почистени 573 места от хиляди доброволци в цялата страна. 
Най-много отпадъци са събрани във Велико Търново – 643,5 тона. 
Следват Перник с 360,5 тона, Стара Загора с 358,69 тона и Бургас с 349,1 тона. 
Във Варна доброволците са събрали 280,68 тона, в Смолян - 123,970 тона, в Пазарджик – 139,5 тона, в 
Монтана – 50 тона, в Русе – 270,22 тона, в Пловдив – 227,64 тона, в Благоевград – 66,2 тона, в Шумен – 
292,24 тона, във Враца – 54,595 тона, в Хасково – 282,8 тона, Плевен – 197,409 тона и в София – 75,120 
тона. 
 
 
 
 
Източник: focus-radio.net 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева: Ускоряването на изграждането на регионалните депа за 
отпадъци е важно за България. 
 

Линк: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=834629                                 
 

 

Текст: Аксаково. Много е важно да бъде ускорено изграждането на регионалните системи за управление 
на отпадъците. Забавянето на Оперативна програма „Околна среда” през миналата година е причинило 
сериозно закъснение на хода на проектите от общините. Това каза министърът на околната среда и 
водите Ивелина Василева, която взе участие в официалната церемония по приключване на проекта 
„Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води” в община Аксаково, предаде 
репортер на Радио „Фокус” – Варна. Министър Василева отбеляза, че по ОП „Околна среда” се финансира 
изграждането на 20 регионални системи. „След финализирането на изграждането им ще се пристъпи към 
закриването на старите депа. Така наречените сметища са предмет на съдебна процедура в Европейския 
съд”, обясни министър Василева. Според нея е много важно този процес да се движи бързо. Общините се 
подпомагат, средствата са осигурени. Вече са изградени четири от регионалните системи за отпадъци, по-
рано днес министър Василева е посетила новоизградената регионална система в село Стожер. 
Тя отбеляза, че има сериозен напредък в изграждането на тези системи. Очаква се скоро време да 
приключи изграждането в Бургас, Габрово и Стара Загора. Още 16 ще бъдат приключени в рамките на 
програмния период. Рискови остават системите в Ямбол, където строителството е започнало съвсем 
наскоро и Разлог и Самоков, където също има забавяне в строителството. Съгласно Националната 
програма за управление на отпадъците в България трябва да има 55 такива системи. Към момента 
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изградените са 31, 20 се изграждат по ОП „Околна среда”, а останалите се подпомагат със средства с 
националния бюджет. Министерството подпомага и работи много активно с общините. Постигнато е 
споразумение с ЕК за фазиране на някои от проектите за изграждане на регионални системи за 
управление на отпадъците, което според Василева е огромен успех в преговорния процес. 
Нина РУСКОВА 
 
 
 
Източник: dobrich.topnovini.bg 
 

Заглавие: Еврокомисарят посети регионалното депо за битови отпадъци край с. Стожер  
 

Линк: http://dobrich.topnovini.bg/node/605664                                
 

 

Текст: Еврокомисарят и зам.-председател на Европейската комисия Кристалина Георгиева посети днес, 
заедно с министъра на околната среда и водите Ивелина Василева и кмета на Добрич Детелина Николова 
регионалното депо за твърди битови отпадъци край с. Стожер. То е реализирано по оперативна програма 
„Околна среда“ и обслужва общините от област Добрич и шуменската Никола Козлево. Разкрити са 35 
работни места, като 20 от работещите са от с. Стожер, обясни Д. Николова. Към регионалната система има 
две претоварни станции – на територията на общините Балчик и Тервел. „Засега имаме разплащане 55 % 
от цялата инвестиция, която възлиза на 36,399 млн. лева, които са безвъзмездна европейска помощ, а 
останалите около 2 млн. лева са собствено участие. Очаква се окончателното разплащане да стане до 
края на октомври и да донесе на общините увереността, че тази инвестиция има своя смисъл и 
отпадъците, които рециклираме могат да донесат и ползите за тази инвестиция“, посочи кметът Детелина 
Николова. „Добрич има отлична репутация за това как от европейските пари постига резултати за хората, 
които живеят тук. В Добруджа всеки декар земя е злато. Така че, да се направи система за събиране и 
депониране на отпадъци, която да пести добруджанската земя, за Добруджа е добре. Разбира се, добре е 
и за Европа“, посочи Кристалина Георгиева. Тя пожела делът от следващия програмен период Добрич да 
получи повече средства, отколкото от предишния. Министър Ивелина Василева подчерта, че 
реализирането на проекта за регионалното сметище край с. Стожер, е прекрасен пример за успешен 
проект, който се реализира по оперативна програма „Околна среда“. „Девет общини обединиха ,усилията 
си, за да предоставят модерни услуги на близо 190 хиляди жители в 226 населени места. „Това е един от 
първите проекти, който беше финансиран по ОП Околна среда. Сега ние заделяме 750 млн. лева, за да 
доизградим системата от регионални системи за управление на отпадъците на територията на България. 
20 проекта са в изпълнение, четири са финализирани“, посочи тя. И допълни, че предстои да се закрият 
шест депа в района на Добрич.  
 
 
 
 
Източник: blagoevgrad.eu 
 

Заглавие: Откраднаха кабел на мобилен оператор в Дупница 
 

Линк: http://www.blagoevgrad.eu/otrkradnaha_kabel_na_mobilen_operator_v_dupnica.html                               
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Текст: Вчера в РУ Дупница са започнати 2 досъдебни производства по заявени извършени престъпления 
– кражба на кабел от местността “Крушовица”, собственост на мобилен оператор, и за нерегламентирано 
присъединяване към електропреносната мрежа от абонат в града. 
Следете 24 часа в денонощието последните новини от Благоевград и региона. 
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