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Източник: МОСВ  
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева: С проектите от първия програмен период са създадени 7000 
нови временни и постоянни работни места 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3371              
                                        

 

Текст: С реализацията на проектите от първия програмен период  по ОП „Околна среда“ са създадени 
7000 нови временни и постоянни работни места. Това съобщи на Конференцията по Кохезионна политика 
2014 - 2020г. – предизвикателства и перспективи министърът на околната среда и водите Ивелина 
Василева. Изградената публична инфраструктура трябва да подсигури доброто управление на водите и 
отпадъците на територията на нашите общини за 30-40, до 50 години напред, посочи министърът. 
Общо 11 са рисковите проекти в сектор „Води“ и три в сектор „Отпадъци“ по ОП „Околна среда“ 2007 - 
2013 г., заяви Василева. До края на годината очакваме пълна мобилизация за завършване на проектите 
по „Околна среда“. Работим за преодоляване на трудностите, добави тя и посочи, че по програмата са 
изградени и ремонтирани 2070 км водопроводи. От планирани 20 регионални системи за управление на 
отпадъците, до момента са завършени част от депата, 60% е физическият напредък в сектор „Отпадъци“. 
Индикативният бюджет за новата оперативна програма е 3,5 млрд. лв. , които ще бъдат инвестирани в 
подобряване на състоянието на околната среда, поясни министърът. 
Ивелина Василева се надява програмата скоро да бъде одобрена от ЕК. Общо 1,2 млрд. евро ще бъдат 
инвестирани за водната реформа като първоначално ще стартират така наречените „ранни проекти“, 
подготвени по старата програма  –  Асеновград, Добрич, Плевен и Пловдив. Предстои и реализация на 
общо пет проекта до 100 млн. лв., обяви министърът. Така ще бъдат изградени пречиствателни станции 
по подготвени вече проекти – област Смолян и Столична община имат готови проекти. 
След изграждане на базисната инфраструктура по новата оперативна програма  в  сектор „Отпадъци“ ще 
се надгражда. Предвижда се да бъдат инвестирани 560 млн. лв. за постигане на по-високо ниво на 
преработените  отпадъци, каза министър Василева. Целта е близо 13% по-малко отпадъци да отиват в 
депата, преработени чрез съоръжения за третиране на отпадъците. 
Близо 200 млн. лв. по новата оперативна програма ще бъдат заделени за съхраняване на 
биоразнообразието по сектор „Натура и биоразнообразие“, обясни министърът на околната среда. 
 
 
 
Източник: sliven.topnovini.bg  
 

Заглавие: На екофест в Сливен събират хартия за рециклиране 
 

Линк: http://sliven.topnovini.bg/node/609802                                  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 2  

  

http://sliven.topnovini.bg/node/609802


                         
  
 

 

Текст: Фестивал "Модерно е да си в “зелено”, посветен на природосъобразния  начин на живот, 
намаляването на отпадъците и рециклирането, както и повторната употреба, ще се проведе тази вечер в 
Сливен.  Началото на проявата е от 18.30 часа в Градския парк. 
В рамките на фестивала организаторите са предвидили акция по събиране на хартия. "Който има 
непотребна хартия може да я донесе при нас, а ние ще се погрижим тя да бъде предадена за 
рециклиране и използвана отново. Така ще се погрижим за “зелените“ ресурси на Земята. Предвидили 
сме и награди за най-активните", каза Анелия Иванова, експерт “Младежки дейности и програми” в 
Младежки дом - Сливен. 
Екофестът се организира от Сдружение ”Блян за романтика, цветя и космос”, Младежки информационно-
консултантски център, Радио “Е-волюшън”, ПМГ “Добри Чинтулов”. Той е по проект: „Прозрачност в 
управлението на отпадъците – създаване на мрежа от организации, работещи за подобряване на 
системата за управление на отпадъците на общинско ниво“, който се финансира в рамките на Програмата 
за подкрепа на неправителствени организации (НПО) в България . Проектът е на Асоциация на еколозите 
от общините в България. 
 
 
 
 
Източник: nbp.bg 
 

Заглавие: 10 тона отпадъци за рециклиране събра ММИ 
 

Линк: http://www.nbp.bg/nbp/10-%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-
%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-
%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%BC/ 
                               

 

Текст: връзка с 5 юни – световен ден за опазване на околната среда и тазгодишното мото  „Седем 
милиарда мечти – една планета. Грижи се за нея“, „Мини Марица-изток“ ЕАД съобщи за своята еко 
политика. 
Повече от 10 години в „Мини Марица-изток” ЕАД е въведена и се прилага системата за разделно 
събиране, временно съхраняване и ежегодно предаване за рециклиране от сертифицирани организации 
на производствени, опасни и битови отпадъци. Към тези отпадъци се причисляват и излязли от употреба 
акумулатори, акумулаторни батерии, електрическо и електронно оборудване. 
За изминалата година година са събрани близо 10 тона от този тип отпадъци. Към днешна дата са 
предадени 3,700 тона стари електрически и електронни уреди, като има подготвени за предаване още 
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близо 7 тона. Предадени за обезвреждане и преработване са и 16 380 тона излезли от употреба 
акумулатори. 
През 2014 г. са предадени за оползотворяване 12,180 тона РЕТ бутилки и 13,229 тона негодни за употреба 
батерии и акумулатори на фирми, притежаващи разрешителни за тази цел. 
Опазването на околната среда е една от приоритетните задачи в „Мини Марица-изток” ЕАД, чрез която се 
цели дългосрочно развитие, възстановяване и подобряване на състоянието на околната среда от 
дейността на дружеството. 
 
 
 
 
Източник: m.infrastructure.bg 
 

Заглавие: На 1 юни откриват претоварната станция за отпадъци в Карнобат 
 

Линк:http://m.infrastructure.bg/news/2015/05/31/2544208_na_1_juni_otkrivat_pretovarnata_stanciia_za_
otpaduci_v/ 
                               

 

Текст: На 1 юни се открива новоизградената претоварна станция за отпадъци в гр. Карнобат. Общата й 
стойност е 4 млн. лева. 
Тя е компонент от регионалната система за управление на отпадъците в регион Бургас. 
Проектът на община Бургас се финансира по ОПОС и е на стойност 43 млн.лева. Партньори в 
изпълнението на проекта са общините Айтос, Камено, Карнобат, Поморие, Руен, Средец, Сунгурларе. 
Цялостното му приключване е предвидено за март 2016 година.  Проектът включва регионално депо 
"Братово - Запад" и две претоварни станции – в Несебър и Карнобат. 
Претоварна станция Несебър, която ще обслужва общините Поморие и Несебър, бе открита преди дни. 
Станцията в Карнобат е разположена на площадка от 7.9 дка, на около 4 км от града и има претоварващ и 
транспортен капацитет от 10 000 тона отпадъци годишно. Тя обслужва населените места от общините 
Карнобат и Сунгурларе с възможност да поеме и отпадъците от общините Айтос и Руен. 
Разстоянието между ПСО – Карнобат и новото регионално депо е около 43 км. 
Станцията разполага със съоръжение за рециклиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с 
капацитет от 10 до 18 хил. т/годишно (10 т/час). 
Изпълнител на проектирането и строителството е ДЗЗД "Пътстрой Карнобат - консорциум". 
На територията на площадката са изградени покрита претоварна станция с бункер, компактор-преса и 
устройство за зареждане и товарене на транспортните контейнери, площадка за рециклиране на 
строителни и едрогабаритни отпадъци, екопарк на площ от 1272 м2, административно-битова сграда с 
КПП и лаборатория, гараж с автомивка и ремонтна работилница, дизелова колонка с резервоар, 
площадкова и довеждаща инфраструктура. Налице е и потенциал за увеличаване капацитета на станцията 
с бъдещо изграждане на инсталации за сепариране и компостиране. 
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Източник: citybuild.bg 
 

Заглавие: През септември заводът за преработка на отпадъците поетапно започва работа  
 

Линк: http://www.citybuild.bg/news/septemvri-zavodyt-prerabotka/29391 
 

 
 

Текст: Благодарение на него ще достигнем над 50% рециклиране на отпадъците. 
Неговият капацитет е 410 000 т годишно. От тях само 120 000 т ще се депонират, а от останалите 290 000 т 
една част ще се рециклира, а от другата ще се произвежда ток. От работещите инсталации за преработка 
на зелени и био отпадъци вече са произведени над 5400 т компост и 1 млн. квтч електроенергия. 
В петък кметът на София Йорданка Фандъкова провери строителството заедно с директора на ГД 
„Регионална и урбанистична политика" в ЕК Витория Алиата ди Вилафранка, министъра на околната среда 
и водите Ивелина Василева и зам.-кмета на София Мария Бояджийска. 
  
 
 
 
Източник: m.trud.bg 
 

Заглавие: Глобяват до 800 лв. за унищожен контейнер в Русе 
 

Линк: http://m.trud.bg/Article.aspx?Id=4795982 
                               

 

Текст: 800 лв. глоба грози всеки, който унищожи метален контейнер за смет в Русе. Ако гражданин или 
търговец посегне на пластмасова кофа за боклук, санкцията е 100 лв. Това предвижда приетата Наредба 
номер 15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци, 
съобщиха от Общинския съвет. Целта е да не се унищожават безнаказано съдове за смет и да се 
замърсяват частни имоти или обществени територии. 
Наредбата определя как ще се събират разделно отпадъците от хартия, картон, метали, пластмаси и 
стъкло. При строителство и незаконно съборени сгради фирмите и собствениците ще почистват и 
извозват за тяхна сметка. Ако се осуети проверка на РДНСК, глобата е 500-1000 лв. Санкцията ще скочи до 
5000 лв. при неизпълнено предписание от граждани, а фирмите ще плащат до 10 000 лв. 
М.г. община Русе започна рекултивацията на една от препълнените 2 клетки за твърди битови, 
производствени, строителни и опасни отпадъци в регионалното депо. Клетка номер 2 светва на червено, 
след като за 8 г. събира 664 878 т боклуци. Той отговаря на прогнозните количества на проекта, с който е 
изградено депото. 
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С откритата инсталация за преработка на строителни отпадъци бяха премахнати незаконните сметища. 
Сепараторът намали таксите за депониране в депото от 24 лв./т на 8 лв. тона. Иначе такса смет в 
крайдунавския град трябваше да скочи двойно заради отчисленията към екоминистерството. 
 
 
 
 
Източник: agro.bg 
 
Заглавие: Министър Василева: Заводът за отпадъци ще спести 10 % от горивото за парно в столицата 
Ще бъдат осигурени нови работни места за 175 души 
 

Линк: http://agro.bg/news/article54467.html 
                               

 

Текст: Заводът за механично-биологично третиране на отпадъци в село Яна е най-мащабният проект по 
Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 г., каза след инспекция на съоръженията край София 
министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Тя беше на обекта заедно със столичния кмет 
Йорданка Фандъкова и с директора на "Регионална и урбанистична политика" в Европейската комисия 
Витория Алиата ди Вилафранка. 
„Близо 70% от отпадъците ще бъдат предварително обработвани, което означава възможности да се 
генерират и приходи“, обясни Василева. Това се случва чрез производството на компост и електроенергия 
на компостиращата инсталация, RDF горивото, което ще бъде произведено в завода. Чрез последната 
фаза на проекта, която е заложена в новата оперативна програма, ще бъде икономисано 10% от горивото, 
което в момента се ползва от „Топлофикация София“ за отопление на града, каза още министърът. 
В завода ще бъдат осигурени нови работни места за 175 души. „През програмен период 2007-2013 година 
750 млн. лв. бяха отделени за подобни проекти в цялата страна. В новата оперативна програма сме 
заложили още 560 млн. лв., които ще бъдат на разположение на общините, за да надграждат вече 
изградените системи за управление на отпадъците“, уточни Василева. Други ползи от новото съоръжение 
ще са свързани преди всичко с това, че не се допуска никакво замърсяване на почви, води и въздух. 
 
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: България се е „самоглобила” със 188 млн. лева по ОП „Околна среда” 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1445389 
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Текст: Финансовите корекции, наложени от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна 
среда” за периода 2010-2014 г., възлизат на 188 995 444 лв. Това става ясно от писмен отговор на 
министъра на околната среда и водите Ивелина Василева до депутат от опозицията. 
Финансовите корекции са наложени по 248 проекта, които се изпълняват по приключващия в края на 
настоящата година програмен период. Изпълнители на проектите най-често са общини, които извършват 
подмяна на ВиК-инфраструктурата или изграждат депа за отпадъци. Наложените финансови корекции от 
УО на ОПОС на практика представлява „самоглобяване” от страна на националните власти заради 
допуснати нарушения. Целият размер на програмата (европейско и национално финансиране) възлиза на 
3,4 млрд. лева. 
„Финансовите корекции се налагат върху конкретни договори с изпълнители, сключени в изпълнение на 
договора за безвъзмездна финансова помощ или върху договора за безвъзмездна финансова помощ. 
Финансовите корекции се налагат при верифицирането на искане за средства, като съответният процент 
финансова корекция се отразява върху поисканите от бенефициента средства по конкретния договор с 
изпълнител”, посочва министърът на екологията.  
Тя уточнява, че към момента са заведени 9 граждански дела от бенефициенти срещу наложените 
финансови корекции, като по тях все още няма произнасяне на съда. Срещу наложените финансови 
корекции са заведени и 37 дела по реда на Административно-процесуалния кодекс, но 
административните съдилища са оставили без разглеждане постъпилите жалби и са прекратили делата 
поради неподсъдност на спора. 
Заради нарушенията, основно при провеждането на обществени поръчки в периода 2010-2013 г., ОП 
„Околна среда” бе замразена за период от една година. ЕК възстанови плащанията по програмата едва 
след като през септември 2014 г. служебното правителство се съгласи да приеме налагането на 
финансова корекция в размер на 152 916 261 лв. 
 
 
 
 
 
Източник: vratzadnes.com 
 

Заглавие: Полицията, в акция срещу крадци на метали 
 

Линк: http://www.vratzadnes.com/page.php?n=234985&SiteID=922                                 
 

 

Текст: Специализирана операция с цел противодействие на кражбите на метали и контрол над дейността 
с изкупуването на метали е проведена в неделя във Враца. Проверени са 8 пункта и 24 лица. В хода на 
операцията са установени  две лица извършили кражба на метални елементи от вилен имот в града. 
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Източник: konkurent.bg 
 

Заглавие: Села останаха без телефони заради кражба 
 

Линк: http://konkurent.bg/article/48795/sela-ostanaha-bez-telefoni-zaradi-krajba                                 
 

 

Текст: Кражба на съобщителен кабел остави десетки абонати без телефон. Вчера към 11 ч. в 
полицейското управление на Мездра е получен сигнал от служител на „БТК“, който алармирал, че има 
прекъснати кабели по трасето между Мездра и Руска Бела.  
Установено е, че в землището на село Моравица, успоредно на главния път Е-79 са изкопани 25 дупки в 
пшенична нива, от които са изтеглени близо 400 метра кабели.  
Кражбата е извършена в периода между 26 и 29 май. Случаят се разследва 
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