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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева: Не цифрите са важни, а ефектът на проектите върху живота на 
хората  
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3403                                    
 

 

Текст: Министър Ивелина Василева откри 18–ия Комитет за наблюдение на Oперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.“. В приветствието си към участниците тя представи актуални данни по 
изпълнението на програмата. „Към 8 юни 2015 г. по ОПОС 2007-2013 г. са сключени договори за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 5,544 млрд. лв., или около 163 % от общия 
размер на средствата по програмата“, посочи министър Василева. Плащанията по вече сключените 
договори са в размер на над 2,935 млрд. лв. или над 86 % от общия ресурс на програмата. От началото на 
програмния период до момента приключилите проекти са 209. Броят на проектите в изпълнение е 236, 
допълни тя. 
„Това са цифрите, но не те са важни, а ефектът на проектите, изпълнявани по Oперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.“, върху живота на хората“, подчерта министър Василева. Тя информира 
членовете на Комитета за наблюдение, че до края на тази година по новата програма за периода 2014-
2020 г.  ще бъдат отправени 11 покани към бенефициенти за над 460 млн. лв. 
Комитетът за наблюдение е колективен орган, основан на принципа за партньорство, чиято основна 
задача е да следи за ефективността и качеството на изпълнение на оперативната програма. 
 
 
 
Източник: МОСВ  
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева откри пречиствателна станция в Трявна  
Новоизграденото съоръжение ще обслужва над 10 300 души 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3406              
                                        

 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри новоизградената пречиствателна 
станция на гр.Трявна. „Тази инвестиция ще опази водите на Тревненската река и река Янтра. Проектът 
създаде над 70 временни и 9 постоянни работни места“, посочи министърът. Тя подчерта също, че по 
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ към общините са разплатени 2,9 млрд.лв., което е 86 % 
от ресурса на програмата. В страната вече са изградени 38 пречиствателни станции. Министър Василева 
каза още, че в област Габрово са инвестирани над 200 млн. лв. за околна среда. 
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Пречиствателната станция на гр.Трявна е реализирана по проект „Изграждане на ПСОВ за отпадъчни води 
- гр. Трявна и довеждащ колектор към нея", финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013 г.“ . Стойността на проекта е 13,1 млн. лв., от които 12,6 млн.лв. са безвъзмездна финансова помощ. 
Освен пречиствателната станция, по проекта са рехабилитирани довеждащ път и мост, изграден е и 
довеждащ колектор с дължина 1,745 км. 
  
  
 
  
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Близо 30 км нова канализационна мрежа има община Стамболийски  
Зам.-министър Павел Гуджеров участва в церемония по откриване на обекта,финансиран по ОПОС 2007-
2013 г. 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3407      
                          

 

Текст: 29 653 м е общата дължина на изградената канализационна мрежа в община Стамболийски по 
проект, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“.  По проекта е построена и 
пречиствателна станция за отпадъчни води, обслужваща населените места в общината. Инвестицията е на 
стойност 41,4 млн. лв., от които 40,2 млн.лв. са безвъзмездна финансова помощ. 
Обектът беше открит днес с церемония, в която участва заместник-министърът на околната среда и 
водите Павел Гуджеров. „Това е придобивка за всички жители, тъй като досега отпадъчните води на 
града и съседните селища не се пречистваха, а директно се заустваха в реките, което е в разрез с 
европейското и национално екологично законодателство“, подчерта той. „Благодарение на изпълнения 
проект, качеството на живот в община Стамболийски се повишава, тъй като чистата вода е една от най-
важните предпоставки за доброто човешко здраве“, допълни Павел Гуджеров.     
 
 
 
 
Източник: МОСВ  
 

Заглавие: Заместник-министър Красимир Живков ще участва в среща за 25-та годишнина на 
Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3402                                  
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Текст: Заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков ще участва в среща за 
отбелязване на 25-та годишнина от създаването на Регионалния екологичен център за Централна и 
Източна Европа (РЕЦ) „Региони за устойчиво бъдеще“, която се провежда на 10 и 11 юни  в Сентендре, 
Унгария, под патронажа на унгарския президент Янош Адер. 
В срещата ще вземат участие министри и заместник-министри на околната среда на държави от 
Централна и Източна Европа, посланици и представители на неправителствени организации.  Ще се 
приеме декларация по повод годишнината на РЕЦ, в която се отбелязват постиженията и се очертава 
визията за бъдещето на организацията. 
Красимир Живков ще направи изказване за ролята на РЕЦ в България и ще очертае областите за бъдещо 
взаимодействие - управление на водите, управление на риска от наводнения и засушавания, биологично 
разнообразие и природни ресурси и адаптация към изменението на климата. 
На среща на Общото събрание на организацията ще бъде приета Стратегия на РЕЦ за периода 2016-2020 
г. за основните насоки за работа - добро управление на околната среда, нисковъглеродно развитие и 
подобряване на използването на природните ресурси 
РЕЦ е международна организация със седалище в гр. Сентендре (Унгария), която подпомага решаването 
на екологични проблеми основно в Централна и Източна Европа, чрез насърчаване на сътрудничеството 
между неправителствените организации, правителствата, бизнеса и други заинтересовани страни.  31 
държави и Европейската комисия са страни по Хартата на РЕЦ. 
 
 
 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: 99 проверки са извършили през месец май експертите на РИОСВ-Пазарджик 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/06/10/2077120/99-proverki-sa-izvarshili-prez-mesets-may-
ekspertite-na-riosv-pazardzhik.html                                  

 

 

Текст: Пазарджик. Eкспертите на РИОСВ извършиха през май проверки в 89 предприятия и фирми на 
територията на област Пазарджик, съобщиха от инспекцията. За отстраняване на допуснати нарушения са 
издадени 73 предписания. Три от тях съдържат мерки за преустановяване на прахово и шумово 
замърсяване от дейността на новоизграждащ се цех за пелети. След проверка на сигнал за 
нерегламентирано сметище в землището на село Овчеполци, предписанието на РИОСВ за почистването 
му е изпълнено в срок. През май са подадени пет сигнала за бедстващи защитени птици - щъркел, горски 
ушати сови, чухал и керкенез (обикновена ветрушка). Две горски ушати сови и керкенез са изпратени за 
лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора, а други две птици от вида ушата сова са 
пуснати на свобода в подходящ район. Подаден е и сигнал за умрял щъркел в село Боримечково, който се 
оказа неоснователен. За административни нарушения на Закона за управление на отпадъците и Закона за 
чистотата на атмосферния въздух са съставени четири акта. Издадени са четири наказателни 
постановления на обща стойност 7200 лева. С тях са санкционирани кметове, допуснали замърсявания на 
речни легла и прилежащи територии. 
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Източник: business.actualno.com 
 

Заглавие: Американска фирма за рециклиране на самолети създава 600 работни места у нас 
 
Линк: http://business.actualno.com/Amerikanska-firma-za-reciklirane-na-samoleti-syzdava-600-rabotni-
mesta-u-nas-news_477989.html                                  

 

Текст: Постъпило и инвестиционно намерение за концесия на летището в Горна Оряховица. Това обяви 
министърът на транспорта Ивайло Московски по време на блицконтрола в Комисията по транспорт, 
информационни технологии и съобщения, съобщи БГНЕС. 
Компанията е американска и иска да създаде допълнителна производствена база за рециклиране на 
самолети. Инвеститорът е поел ангажимент за създаване на 500-600 работни места, както и ангажимент 
за инфраструктурата да функционира като летище. 
Предстои анализ на предложението, а след това, най-късно до месец, то ще бъде внесено в 
Министерския съвет. 
Към момента са усвоени 76% от средствата по ОП "Транспорт", обяви още министърът. Според Московски 
въпреки възникналите проблеми, процентът е сравнително висок и до края на годината той може да 
нарасне. 
Що се отнася до проблемите около летище "София" транспортният министър посочи, че проблемите са 
няколко. Единият от тях е свързан с неизплатени задължения от близо 50 млн. лв. на авиокомпанията 
"България ер". Московски обяви, че преди 2 седмици е подписано споразумение с погасителен план и 10 
млн. лв. от задълженията към летището са изплатени.  27 млн. лв. на летище "София" пък са останали 
блокирани в КТБ. 
До месеци трябва да приключи и процедура, свързана с арбитражно дело, по което летището е осъдено 
да заплати 42 млн. долара. То е заведено във връзка със строеж на писта. 
Московски припомни, че столичното летище е включено в концесионния план и изрази надежда, че ще се 
намери добър инвеститор.  
От отговорите на министъра стана ясно, че изграждането на АМ "Струма" по дефилето на реката ще 
струва 800 млн. лв., но търси възможност за по-леко преминаване, което ще намали разходите 
наполовина. Спестените пари пък ще дават възможност за изграждането на АМ "Хемус" с бюджетни 
средства. 
Московски заяви още, че е проведена среща с всички кредитори на БДЖ. Представено е предложение за 
7-годишно разсрочване на задълженията, но все още няма официален отговор от кредиторите. 
"Преговорите бяха тежки, а банките – изключително агресивни, но самите кредиторите също нямат 
интерес дружеството да бъде поставено в несъстоятелност. Ние плащаме с голямо закъснение, но правим 
всичко възможно да влезем в нормалния ритъм", обясни той. 
 
 
 
 

Източник: infopleven.com 

Заглавие: Незаконни площадки за цветни метали затвориха в Обнова  

Линк:http://infopleven.com/%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B
8-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
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Текст: Две нерегламентирани площадки за  черни и цветни отпадъци в село Обнова са затворени от 
РИОСВ-Плевен по сигнал на граждани. Проверката е извършена съвместно със служители на ОДМВР – 
Плевен след подаден сигнал на 12 май, съобщават от РИОСВ-Плевен. При нея са открити 7 броя излезли 
от употреба превозни средства в бивша дърводелска работилница в село Обнова. На друга 
нерегламентирана площадка, отново в село Обнова, са открити авточасти, получени при 
нерегламентирана дейност по разкомплектоване на стари, излезли от употреба автомобили. 
От РИОСВ са дали предписание на собственика на площадките за незабавно преустановяване на 
нерегламентираните дейности 
 
 
 
 

Източник: news.plovdiv24.bg 

Заглавие: Засилват мерките срещу незаконните сметища в "Столипиново" 

Линк: http://news.plovdiv24.bg/562757.html                                 

 

Текст: Четири екипа, сформирани от представители на компетентните институции, започват в 
"Столипиново" засилени постоянни проверки за спазването на общинските наредби.  
Това беше решено по време на състоялата се по повод актуални проблеми среща на кмета на район 
"Източен" Николай Чунчуков, заместник-кметовете Емил Начев и Запрян Тодоров, главния еколог на 
района Васко Василев с представители на Шесто районно управление, Общински инспекторат, ОП 
"Общинска охрана" и с участието на директора на ОП "Чистота" Иван Стоянов. 
По думите на районния кмет през последния месец в "Столипиново" са констатирани много случаи на 
нерегламентирани сметища, които, въпреки усилията и иновативните подходи на общинската комунална 
фирма, отново се появяват на няколко точно фиксирани места.  
Наблюденията и анализите сочат като една от причините каруците, извозващи строителни отпадъци, 
които, в нарушение на приетата от Общинския съвет наредба, продължават да циркулират не само в 
квартала, а и извън района. 
Друг тревожен проблем е все по-разширяващото се отглеждане на домашни животни, което 
допълнително замърсява квартала. Освен конете, се увеличава броят на кравите - над 20 например се 
отглеждат в обор на ул. "Шумен", вече има и цели стада с по 30 кози и ярета. 
"Съвместните проверки, които започват още в понеделник, имат за цел да предотвратят образуването на 
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нерегламентирани сметища", отбеляза кметът на район "Източен" Николай Чунчуков. 
Участниците в срещата изразиха своята решимост да приложат спрямо нарушителите цялата предвидена 
от закона строгост и при необходимост да конфискуват каруци, да глобяват и пишат актове.  
 
 
 
 
Източник: chernomore.bg 
 

Заглавие: Крадци спряха тока в Бяла 
Захранването е възстановено след монтирането на нов проводник с дължина 1000 м 

Линк: http://www.chernomore.bg/oblast-varna/2015-06-10/kradtsi-spryaha-toka-v-byala                                  

 

Текст: За пореден път кражба на проводник от електроразпределителната мрежа остави хора без ток. 
Сутринта техници на варненското енерго установиха кражба на над 1000 метра проводници в района на 
Бяла. 
След като органите на реда са приключили работата си,  екипи на електроразпределителното дружество 
са монтирали нови усукани изолирани проводници. 
Електросъоръженията често стават обект на набези от все по-изобретателни крадци. Изкупуването на 
материали с недоказан произход от пунктовете за цветни метали допълнително стимулира престъпните 
деяния. Само през м.г. щетите от кражби на съоръжения от електроразпределителната мрежа възлизат 
на над 200 000 лв., съобщиха от „Енерго Про“. Краде се и оборудване, въведено в експлоатация през 
последните години. 
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