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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Ивелина Василева: Приоритет ни е чистотата на въздуха  
120 млн.лв. по новата ОПОС са предвидени за намаляване на вредните емисии от превозни 
средства и битово отопление 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3409                                    
 

 

Текст: „Едни от най-важните ни приоритети в Министерство на околната  среда и водите, имайки 
предвид и напредналата фаза на наказателната процедура от ЕК, е намаляване на емисиите на  вредните 
вещества и подобряването на качеството на атмосферния  въздух на територията на цялата страна“. Това 
каза министър Ивелина Василева на националната екологична конференция "Околната среда - състояние 
и тенденции", организирана от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). 
Гости на форума бяха Ханс Брюнинкс, изпълнителен директор на Европейската агенция по околна среда 
(ЕАОС) и Томислав Дончев, вицепремиер по еврофондовете и икономическа политика. 
„Основният проблем на национално ниво е замърсяването с фини прахови частици, а инструментът за 
постигане на нужното качество на въздуха на определена територия е изпълнението на общинските 
програми“, посочи министърът. Общините ще бъдат подпомогнати при изготвяне, актуализиране 
и изпълнението им. За целта чрез новата Oперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г.  се осигурява 
финансиране от близо 120 млн. лева - за конкретни мерки за намаляване на емисиите от превозните 
средства и битовото отопление, посочи Василева. Изготвен е и законопроект за изменение и допълнение 
на Закона за чистотата на атмосферния въздух, с който ще се засили контролът върху спазването на 
задълженията за изработване на общинските програми и заложените в тях мерки. 
Министър Василева добави, че една от най-важните цели е намирането на баланса между опазването на 
околната среда и развитието на бизнеса. Основните ни послания са към подобряване на състоянието на 
околната среда и налагане на „зелената“ икономика, добави тя. 
Екологичната инфраструктура е важна, но много важно е и екологичното мислене, каза вицепремиерът 
Томислав Дончев. „Всичко, което правим, има ефект и последици и формира средата около нас - 
ако произвеждаме негативен ефект, той рано или късно ще се върне при семейството, близките или 
съгражданите ни“, добави той. 
Дончев изрази тревога, че темите за опазване на околната среда се свързват само с разходи и в две трети 
от случаите се слага акцент върху публичната инфраструктура. Устойчивият растеж е „зеленият“ растеж, 
добави вицепремиерът. 
На първо място по замърсяване на въздуха с фини прахови частици за 2014 и 2015 г. е Видин, следван от 
други градове в Северозападна България, коментира изпълнителният директор на ИАОС Ваня Григорова 
след като представи данни от Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда, който 
анализира данни от 2013 г. До Видин се нареждат Монтана, Ловеч и Плевен, като основен източник на 
замърсяването е битовото отопление. 
Според доклада населението, засегнато от замърсяване на въздуха с фини прахови частици под 10 
микрона над допустимите норми, е 83,55 на сто. За Европа този процент за периода 2001-2012 г. е от 22 
до 42 на сто. Основен източник на замърсяване - с принос 59 на сто, е битовото отопление - чрез 
изгарянето на твърди и течни горива. 
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Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева: Очакваме скоро въвеждането в експлоатация на съоръжението 
за третиране на столичните отпадъци 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/06/11/2077435/ministar-ivelina-vasileva-ochakvame-skoro-
vavezhdaneto-v-eksploatatsiya-na-saorazhenieto-za-tretirane-na-stolichnite-otpadatsi.html      
                          

 

Текст: София. Очакваме скоро въвеждането в експлоатация на съоръжението за третиране на столичните 
отпадъци. С това ще завърши цялостният интегриран проект за управление на отпадъците на територията 
на Столична община. Това заяви на Националната екологична конференция „Околна среда - състояние и 
тенденции", министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, предаде репортер на Агенция 
„Фокус". Във връзка с нерегламентираните сметища,които се образуват на територията на общините, 
министър Василева коментира, че това е предмет на непрекъснат контрол от регионалната инспекция по 
околна среда и води. „Имаше изрична заповед, която беше издадена в началото на годината, специално 
по поречията на реките д бъдат извършени проверки, за да не се допуска замърсяване и формиране на 
нерегламентирани сметища. Бяха извършени повече от 600 проверки", посочи Василева. Тя уточни, че 
непрекъснато се следи напредъкът на проектите, които се изпълняват по ОП „Околна среда" в сектор 
„Отпадъци". „Точно чрез изграждането на регионалните системи ще можем да се справим с 
предизвикателството - закриване на сметища, които не отговарят на екологичното законодателство. 
Продължаваме да инвестираме в сектор „Отпадъци", добави министър Ивелина Василева.   
 
 
 
 
Източник: telekabeltv.bg 
 

Заглавие: Съветниците в Долна баня не взеха решение за регионално депо 
 

Линк: http://www.telekabeltv.bg/bg/news/17400.html                                  
 

 

Текст: Почти два часа продължи днес редовното заседание на общинския съвет в Долна баня. "Гордевият 
възел" на сесията се оказа вземането на решение от местните парламентаристи за участието на община 
Долна баня в бъдещото ново Регионално сдружение за управление на отпадъците, което на практика ще 
ръководи експлоатацията на новоизграждащото се регионално депо за отпадъци за общините Самоков, 
Ихтиман, Костенец и Долна баня. Въпреки разгорещената на моменти дискусия решението по този 
сериозен проблем за рилската община бе отложено във времето. И основният аргумент на всички бе, че 
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не разполагат с текста на проекто-устава на бъдещото сдружение и че имат някои несъгласия по въпроси 
с бъдещото им участие в него. Вече над пет години продължава "сагата" с регионалното депо. В Самоков 
Инициативен комитет срещу изграждането му продължава събира подписи за промяна на 
местонахождението му и дори за провеждането на местен референдум. Но на практика вече започна 
реално първия етап от изграждането му. Новото регионално депо за отпадъци ще се простира на близо 
330 дка площ и ще се осъществява по проект с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна 
среда 2007-2014 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 
и е на обща стойност 9 млн. 478 хил. лв. Междувременно по време на заседанието стана известно, че 
останалите три общини - Самоков, Ихтиман и Костенец вече са взели конкретно решение за участието си 
в бъдещото регионално сдружение за управление на отпадъците. А това най-общо казано включва - 
разделно събиране, сепариране и рециклиране, обезвреждане на неопасни отпадъци чрез депониране, 
компостиране и транспортиране на отпадъци. 
 
 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева: Приоритетната ос „Биоразнообразие" е с бюджет 200 млн. лева 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/06/11/2077429/ministar-ivelina-vasileva-prioritetnata-os-
bioraznoobrazie-e-s-byudzhet-200-mln-leva.html                                 

 

Текст: София. В последните няколко години бяха направени сериозни инвестиции в подобряването на 
базата на Изпълнителната агенция „Околна среда" чрез подпомагане с финансиране по ОП „Околна 
среда”. Това заяви на Националната екологична конференция „Околна среда - състояние и тенденции", 
министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, предаде репортер на Агенция „Фокус". 
Министър Василева уточни, че са били реализирани проекти, с които ИАОС е получила възможността да 
модернизира оборудването си, като посочи, че тази възможност ще бъде налична и през новия 
програмен период. „Имаме приоритетна ос „Биоразнообразие" с бюджет близо 200 млн. лева, като 
средствата по оперативната програма ще бъдат насочени върху действия, свързани с изпълнението на 
приоритетната рамка за действие", съобщи министър Василева. По думите ѝ, подобряването на 
управлението е много важен акцент, що се касае до увеличаване на защитените територии, спрямо 
процента на защитените зони. „До голяма степен разчитаме на научното мнение и съсловие, което 
подпомага усилията на МОСВ в тази посока. Искам да ви уверя, че мобилизираме усилията за това да се 
подсигури добрата защита, както на защитените територии, чрез разработването на планове и чрез 
прилагането на конкретни мерки. Имаше и забавяния в процесите, но се надяваме да компенсираме 
това", коментира още министър Ивелина Василева. 
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Източник: zarata.org 

Заглавие: Нова кражба на 410 метра кабел от рудник „Трояново север” 

Линк: http://www.zarata.org/archives/32593                                  

 

Текст: На 10 юни в РУ-Раднево получават  сигнал за  кражба от рудник „Трояново север” – село 
Ковачево.  Неизвестено лице, чрез демонтиране и срязване, извършва кражба на общо 410 метра 
различни по вид кабели от задвижваща станция в рудника. Щетите са в процес на изясняване. 
Образувано е досъдебно производство. 
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