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Източник: МОСВ 
 
Заглавие: МС одобри окончателния вариант на ОП „Околна среда 2014-2020“, ресурсът й възлиза на 3,5 
млрд. лв. 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3334  
                                        

 

Текст: На днешното си заседание кабинетът одобри окончателния вариант на ОП „Околна среда 2014-
2020“. Следва програмата да бъде одобрена и от ЕК и още днес ще бъде изпратена за окончателно 
потвърждение в Брюксел, обяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева след 
заседанието на МС. „Ресурсът на оперативната програма възлиза на 3,5 млрд. лв., които ще бъдат 
насочени за подобряване на инфраструктурата във ВиК сектора, управлението и монторинга на водите, за 
подпомагане на политиката за управление на отпадъците чрез въвеждането на модерни системи за 
надграждане на системите за регионално управление на отпадъците, за управлението на екологичната 
мрежата „Натура 2000“ , за изпълнението на мерки за опазването на защитените зони, както и за две 
нови приоритетни оси, които ще бъдат насочени към подобряването на чистотата на атмосферния въздух 
и въвеждането на мерки за превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“, обясни 
Василева. Министърът посочи, че се надява в най-кратък срок Европейската комисия да одобри 
програмата. 
ОП „Околна среда“ е една от седемте оперативни програми, които ще бъдат изпълнявани в периода 
2014-2020 г. Документът определя приоритетите за финансиране в областта на околната среда със 
средства от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз през 
програмния период. Разработването на програмата е резултат от работата на тематична работна група, в 
която участват представители на администрацията и на широк кръг партньори – неправителствен сектор, 
бизнес, социално-икономически партньори, академична общност, организации на и за хората с 
увреждания и др. 
Приоритетите за финансиране съответстват на целите на Стратегия „Европа 2020“, както и на основните 
национални и европейски стратегически междусекторни и секторни документи, отчитайки коментарите 
на Европейската комисия. Общият бюджет на ОПОС е 1 770 381 345 евро, в това число европейско 
съфинансиране в размер на 1 504 824 141 евро и 265 557 204 евро от националния бюджет, разпределени 
между приоритетните оси както следва: Приоритетна ос 1 „Води“ – 1 196 млн. евро; приоритетна ос 2 
„Отпадъци“ – 288 млн. евро; Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ – 101 млн. евро; 
Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ – 78,5 млн. евро; 
Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ – 59 млн. евро и Приоритетна ос 6 
„Техническа помощ“ – 47,5 млн. евро. 
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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Двустранно споразумение за водно сътрудничество предложи на Сърбия замeстник-министър 
Павел Гуджеров 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3333               
                                        

 

Текст: Заместник-министърът на околната среда и водите Павел Гуджеров участва във втората 
подготвителна среща за 23-я Икономически и екологичен форум на Организацията за сигурност и 
сътрудничество в Европа (ОССЕ), която се провежда в Белград. Водещата тема е „Управление на водите в 
региона на ОССЕ – повишаване на сигурността и стабилността чрез сътрудничество“. 
В рамките на посещението си зам.-министър Гуджеров се срещна с Александър Весич, помощник 
министър, отговарящ за околната среда в министерството на земеделието и околната среда на Република 
Сърбия. На срещата бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество в 
управлението на водите. 
Павел Гуджеров връчи на сръбската страна предложение за двустранно споразумение за сътрудничество 
в областта на водите. Предстои документът да бъде подписан след провеждането на преговори между 
двете страни. Споразумението цели развитие и насърчаване на сътрудничеството в областта на 
интегрираното управление на водите, като основният фокус да е върху прилагането на изискванията за 
координация и сътрудничество на Рамковата директива за водите и Директивата за наводненията в 
трансграничните речни басейни. 
 
 
 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Заместник-министър Павел Гуджеров открива конференция за оценка на натиска и 
въздействието на рудодобива и рудопреработката върху състоянието на водите 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3335                                 
 

 

Текст: Зам.-министър Павел Гуджеров ще открие конференция за началото на проекта „Проучвателен 
мониторинг за оценка на натиска и въздействието на рудодобива и рудопреработката на метални руди и 
уранодобива и предложения за мерки към плана за управление на речните басейни в 
Източнобеломорски район” (EARBDMINING)”. Тя ще се проведе от 10 часа на 14 май 2015 г. в „Арена ди 
Сердика резиденс хотел“, зала „Арена“, ул. „Будапеща“ №2, в София. 
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Проектът се изпълнява в рамките на програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните 
води“, съфинансирана от Европейското икономическо пространство (Финансовия механизъм на ЕИП 
2009-2014 г.) и е на стойност 375 430 евро с продължителност 12 месеца. Бенефициент на проекта е МГУ 
„Св. Иван Рилски”, а партньори Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“,  Българската минно-
геоложка камара и „Екофорум за природата”. 
На конференцията ще бъдат представени дейностите и очакваните резултати от изпълнението им. Те ще 
имат важен принос за разработването и изпълнението на втория План за управление на речните басейни 
за Източнобеломорския район във връзка с ограничаване и намаляване въздействието от замърсяване с 
метали. 
Добивът на метални руди и редки метали (уран) са характерни индустриални отрасли на територията на 
Източнобеломорски район през последните 50 години, със силно въздействие върху състоянието на 
повърхностните и подземни води и свързаните с тях екосистеми. Целта на проекта е да подпомогне 
оценката на тези въздействия чрез допълнителни проучвания, събиране и систематизиране на наличната 
информация. 
 
 
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Общината, Областна администрация и РИОСВ са най- прозрачните институции във В. Търново 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1432463                                 
 

 

Текст: Общината, Областната администрация и РИОСВ са най- прозрачните институции във Велико 
Търново. Това показват резултатите от Гражданския одит на активната прозрачност, който Програма 
„Достъп до информация” изготвя всяка година. Проучването се проведе в рамките на месец и обхвана 
544 институции от цялата страна. Експерти са следили дали администрациите изпълняват законовите 
изисквания за оповестяване на различни видове информация.  
За тази цел внимателно са разгледани интернет страници. Подадени са и заявления с искане за копие на 
заповедта за определяне на служител по Закона за достъп до обществена информация. „Резултатите 
показват, че всички институции във Велико Търново подобряват своите публикации в интернет”, обясни 
изпълнителният директор на Програма „Достъп до информация” Гергана Жулева.  
Голямата изненада в национален мащаб е община Стражица, която се класира на първо място в 
класацията за най- прозрачни институции. „Там има скок в това, което са направили за една година и 
рейтингът е скочил с много точки”, посочи Жулева. В дъното на статистиката е община Лясковец, която се 
класира едва на 214 място, отчетоха от Програма „Достъп до информация”. 
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Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: И Павел баня ще строи депо за отпадъци  
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1432899                                
 

 

Текст: Имот, частна държавна собственост, бе прехвърлен безвъзмездно на Ощина Павел баня. Имотът 
се намира в местността Бонин дол и е с площ от 16 430 кв.м. Не него ще бъде изградено депо за битови 
отпадъци (сметище). То ще е едно от 55-те регионални депа в страната, изградени по Европейската 
директива за управление на отпадъците. 
Предстои областният управител инж. Георги Ранов да сключи договор с кмета на Павел баня за 
безвъзмездното прехвърляне и да организира предаването и приемането на имота с протокол, като 
преди това го отпише от актовите книги за държавна собственост. 
 
 
 
 
 
Източник: kmeta.bg 
 

Заглавие: Регионалното депо за отпадъци във Видин е готово 
Общината поиска приемателна комисия, за да бъде пуснато в експлоатация 
 

Линк: http://www.kmeta.bg/regionalnoto-depo-za-otpad%D0%B0ci-v%D0%B0v-vidin-e-gotovo-46612.html                               
 

 

Текст: Завърши изграждането на регионалното депо за твърди битови отпадъци във Видин, съобщи 
изпълняващият длъжността кмет инж. Добромир Дилов.  Общината е поискала от ДНСК да назначи 
приемателна комисия, която да се произнесе за строежа и депото да бъде пуснато в експлоатация. 
Предстои и среща със сдружението на общините от областта, които също ще се възползват от депото. Ще 
определим таксите за извършване на услугата, изтъкна инж. Добромир Дилов. 
Депото е изградено на площ от 22 хектара в местност край Видин. То има капацитет 516 000 т отпадъци, 
който трябва да се запълни за 20 години. 
Сметището е изградено според изискванията на ЕС и на националното законодателство. С него ще се 
ликвидират замърсяванията от сметищата в общините на областта, тъй като всички ще извозват боклука 
си на новото депо. 
Сметището е изградено от обединението „Депо Видин”, а строителният надзор е поверен на фирма 
„Рутекс” – ЕООД. Фининсирането е осигурено от европейски екологичен фонд чрез оперативната 
програма „Околна среда”. 
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Източник: bta.bg 
 

Заглавие: През септември трябва да започне строителството на регионално депо за отпадъци край 
Пазарджик  
 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1077799                                 
 

 

Текст: През септември трябва да започне строителството на регионално депо за отпадъци край 
Пазарджик. 
Пазарджик, 13 май /Николета Манджукова, БТА/ 
През септември трябва да започне изграждането на първата клеткана регионалното депо за отпадъци 
край Пазарджик, съобщи кметът Тодор Попов.Общината вече е обявила обществени поръчки за избор на 
изпълнител на строително-монтажните работи и строителен надзор,  
като се очаква те да приключат да края на август, уточни Попов.Община Пазарджик е водеща при 
изпълнението на проект "Регионалното депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик,  
Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура", чиято прогнозна стойносте до 13 425 094 лева без ДДС. 
Площадката е с обща площ 348 дка и се намира в землището на с. Алеко Константиново. 
Срокът за изграждане на депото е 24 месеца от начало на строителството. Кметът Попов допълни, че след 
изграждането на клетката се предвижда и рекултивация на досегашното общинско сметище край 
с.Капитан Димитриево, като се очаква за това да бъдат изразходени 
около 2 милиона лева. 
 
 
 
 
Източник: starozagorci.com 
 

Заглавие: За минути откраднаха 34 метра кабел 
 

Линк: http://www.starozagorci.com/news-16359.html                             
 

 

Текст: Вчера във Второ РУ-Стара Загора е получено съобщение от 23-годишна старозагорка за извършена 
кражба от къща, намираща се на ул.”Верея” в Стара Загора. Пристигналият на място полицейски екип 
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установил, че за времето от 05 до 10 май неизвестен извършител, след като отключил входната врата, 
извършил кражба на пералня и телевизор. По случая е образувано досъдебно производство. 
В същото районно управление на полицията  е получено съобщение, че за времето от 13,00ч. до 13,30ч. 
вчера неизвестен извършител, чрез изкопаване на дупки в земята, извършил кражба на 34м високоволтов 
кабел, захранващ телеметрична станция. По случая е образувано досъдебно производство. 
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