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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Ивелина Василева: 3.5 млрд. лв. са средствата по Оперативна програма „Околна среда” през 
новия програмен период 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3417                                    
 

 

Текст: 3.5 млрд. лв. са средствата по Оперативна програма „Околна среда” през новия програмен период. 
Това каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева на форум „Предизвикателствата и 
перспективите пред пчеларството” в Бургас.  
„Чрез оперативната програма ние инвестираме в опазването на околната среда. Това са средства за по-
добра екологична инфраструктура, за запазване на биоразнообразието и на защитените  зони и 
територии,  средства, които ни осигуряват превенция от нежелани природни явления”, каза министър 
Василева. 
Василева посочи, че утвърждаването на България  като страна за производство на биологично чиста 
продукция има огромен потенциал. „МОСВ е в подкрепа за развитието на чисто и екологично 
производство, затова и работим в тясно взаимодействие с колегите от министерството на земеделието и 
храните”, добави тя.    
„МОСВ се опитва с политиките, които провежда,  да подпомага вашата дейност, защото осъзнаваме колко 
важна е тя”, обърна се Василева към присъстващите представители на бранша. „Можете да разчитате на 
нашата подкрепа. Вашата работа е важна за опазване на екосистемите и за подобряване на генетичня 
фон”, каза още министърът. 
  
 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Международна проверка по Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3411      
                          

 

Текст: България премина успешно международната проверка за постигнатия напредък за намаляване на 
емисиите парникови газове. Оценката бе дадена по време на 42-рата сесия на Спомагателния орган по 
изпълнението към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, която се проведе в Бон, 
Германия. Това е вторият етап от международната проверка и оценка на постигнатия напредък в усилията 
на развитите страни за намаляване на емисиите парникови газове, който обхвана двадесет и четири от 
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тях. Представен бе напредъкът към изпълнение на поетите от тях ангажименти. Право да задават въпроси 
имаха представители на всички останали 193 държави – страни по Конвенцията.  
Представителите на МОСВ подробно информираха за задължението на страната ни по втория период на 
действие на Протокола от Киото,  което ще изпълняваме заедно с всички  членки на ЕС. Акцент бе 
поставен и върху изпълнението на индивидуалните ни цели по пакета „Климат – Енергетика“ за 
максимум + 20% през 2020 г. в сравнение с нивата на емисиите за секторите извън Европейската схема за 
търговия с емисии и 16 % дял на енергия от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на 
енергия през 2020 г. Бяха представени и обхвата на количествената ни цел за намаляване на емисиите 
парникови газове, както и прогнозираните нива за периода след 2011 г., националното законодателство, 
политиките и мерките за постигане на целта и очакваното й преизпълнение. 
На всички отправени въпроси бяха представени подробни и мотивирани отговори. Компетентността и 
експертизата на българските представители беше високо оценена не само от Секретариата на 
Конвенцията, но и от страна на Европейската комисия. 
Третият етап на процеса по проверка и оценка на постигнатия напредък в усилията на развитите страни за 
намаляване на емисиите парникови газове ще се проведе по време на конференцията през декември 
2015 г. в Париж.  
  
 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: РИОСВ – Бургас провери несебърските дюни 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3415                                  
 

 

Текст: На 12 юни експерти на РИОСВ-Бургас извършиха проверка, съвместно с представители на община 
Несебър и Държавно ловно стопанство - Несебър във връзка с публикации в пресата за превръщане на 
дюните до несебърския квартал „Черно море“  в сметище. 
При проверката е обходена граничната територия на дюните с кварталите „Черно море“ и  „Младост“, 
както и южната част на концесионната територия на плаж „Несебър - юг“.  Идентифицирани са местата с 
наличие на битови, строителни и растителни отпадъци. 
Кметът на Несебър и директорът на ТП ДЛС Несебър са предприели незабавни действия за почистване на 
отпадъците и санкциониране на нарушителите. 
РИОСВ – Бургас е уведомила концесионера на плаж „Несебър – юг“ за установените отпадъци в 
концесионната територия и е дадено предписание за почистването им. 
 
 
 
 
Източник: blitz.bg 
 

Заглавие: МОСВ проверява пазари за нелегални торбички  

Имало сигнали за търговци, които не са платили продуктова такса 
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Линк: hhttp://www.blitz.bg/news/article/342727 
 

 
 

Текст: МОСВ проверява пазарите за нелегални найлонови пликчета. Имаме сигнали, че амбулантни 
търговци продават торбички, за които не са платили продуктова такса, обяснява пред “Монитор” 
екоминистърът Ивелина Василева.Продуктовата такса беше въведена през 2012 година с цел да се 
намали употребата на вредните за природата найлонови пликове. От МОСВ уточняват, че за периода 
2013 година-2014 година постъпленията от продуктовата такса, която дължат всички производители на 
най-тънките найлонови торби са намалели с 60%.  
Това означава, че производството на пликовете тип потник се е свило повече от двойно. При около 80% от 
случаите торбички, които са освободени от продуктова такса и се третират като такива за многократна 
употреба, се предлагат на потребителите срещу заплащане, твърдят от МОСВ. 
България е сред първите страни, които предприеха мерки за ограничаване на употребата на найлонови 
пликове. Преди броени дни ЕП одобри проект на директива за намаляване на потреблението на тънки 
пластмасови торбички. Държавите-членки на ЕС ще могат да избират между два варианта.  
Първият е да намалят средната годишна употреба до под 90 тънки найлонови торбички за всеки 
гражданин до 2019 година и съответно до 40 броя през 2025 година. Втората възможност е да направят 
необходимото до 2018 година тези торбички да не се предлагат безплатно. 
 
 
 
 
 

Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Обявиха конкурс за директор на РИОСВ 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1453105                                  

 

Текст: Министерството на околната среда и водите обяви конкурс за директор на Регионалната 
екоинспекция във Велико Търново. Кандидатите трябва да имат висше образование, минимална 
образователна степен – магистър – икономика, право, природни или технически науки, а така също 
професионален опит –  минимум 3 години на ръководна длъжност и/или 7  години опит в дейности по 
изготвяне на анализи, управление, мониторинг и контрол в областта на околната среда. Препоръчително 
е да могат да робтят с MS Office, електронна поща, Internet. Основната заплата за длъжността директор на 
РИОСВ е 1300 лв. 
Конкурсна комисия ще разгледа всяко постъпило заявление и ще прецени дали са представени всички 
необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните 
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изисквания, предвидени за заемането на длъжността. Конкурсът ще се проведе на два етапа – подбор по 
документи и интервю. Интервюто ще включва и представяне на идеите на кандидата за организация на 
работа на структурата в рамките на не повече от 10 минути. 
Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса. Към заявлението се прилагат: декларация 
от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за 
умишлено престъпление от общ характер и не е лишено по съответен ред от правото да заема 
определена длъжност; копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, 
допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; /документи за степен 
на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след 
легализирането им от Министерство на образование и науката при условия и ред, определени с наредба 
на министъра на образованието и науката/; копие от документите, удостоверяващи продължителността 
на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка); други документи, свързани с 
изискванията за заемането на длъжността. 
Документите се подават в срок до 11 юли в Министерство на околната среда и водите; бул. "Мария 
Луиза" 22 – Деловодство от 14 до 17 часа всеки работен ден. 
От началото на май временно изпълняващ длъжността директор на търновската екоинспекция е Елена 
Стефанова. Тя смени на поста предишния шеф Елин Андреев. 
 
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: "Говорещи" кошчета за отпадъци донесоха престижни отличия на търновски ученици 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1453165 

 

 
 

Текст: Над 50 младежки бизнес компании – на ученици и студенти от цялата страна, участваха в бизнес 
форума „Изгряващи звезди“ на Джуниър Ачийвмънт България в столицата.  На събитието младите 
предприемачи показватсвоите реализирани бизнес идеи в реални продукти, разработени като част от 
целогодишната програма „Учебна компания”. В рамките на учебната година участниците основават своя 
учебна компания по модел на акционерно дружество. Следвайки модела на „учене чрез правене“, екипът 
разработва бизнес идея, организира работата във функционални отдели, провежда маркетингово 
проучване, разработва прототип на продукта, подготвя бизнес план и осъществява продажби.  
От Великотърновска област  във  форума участва единствено учебната компания на ПГ по туризъм „Д-р 
Васил Берон“. Предприемачите от BOYAR DREAMS  представиха своя продукт „ГОВОРЕЩИ“ кошчета за 
отпадъци. До финалния кръг те достигнаха след оспорваната надпревара на регионалното състезание в 
Русе. 
Две са отличията, които спечели учебната компания. Едното е „Малки стъпки към успеха“  - на медийното 
жури съставено от журналисти от водещи медии, с председател Венелин Петков. Второто - „Социално 
предприемачество“ на журито за социалноотговорен бизнес. Заместник-министърът на образованието и 
науката Ваня Кастрева връчи приза „Учител на годината“ по програмите на ДжуниърАчийвмънт на инж. 
Славка Проданова, ръководител на учебната компания BOYAR DREAMS. 
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Източник: zona-news.com 
 

Заглавие: Европа ни съди за сметищата, след като ни спря парите за боклук 

Линк: http://www.zona-news.com/displaynews/90752 

 

 
 

Текст: Затваряме старите общински сметища веднага след като се въведат в експлоатация новите 
регионални системи за управление на отпадъците, заяви екоминистърът. 
България е изправено пред голямо предизвикателство, защото е в напреднала фаза съдебната 
процедура, която започна ЕК в Европейския съд срещу страната ни заради незакритите стари сметища. 
Това каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева в отговор на въпрос на народния 
представител Чавдар Георгиев за актуалната политика на МОСВ за закриване на депа за битови отпадъци 
и изпълнение на изискванията за екологосъобразно третиране на отпадъците. 
Василева не се въздържа да не прехвърли отговорността към коалиционните правителства на БСП и ДПС, 
като припомни, че Чавдар Георгиев е бил заместник-министър с ресор закриване на сметищата до 2009 г., 
както и в периода 2013-2014 година. 
След което подчерта, че политиката за управление на отпадъците е отговорност на общините, но МОСВ ги 
подпомага с пари и методически съвети. 
Закриването на общинските депа, които не отговарят на изискванията, е свързано с новите регионални 
системи за управление на отпадъците, каза министър Василева, цитирана от БТА. 
Тя подчерта, че с пари от ОП "Околна среда" се финансира изграждането на 20 регионални системи за 
управление на отпадъците и за целта са заделени 750 млн. лева. С 97 млн. лева, осигурени от държавната 
фирма ПУДООС, се закриват и рекултивират 37 стари общински сметища. 
Плащанията по ОП "Околна среда" бяха спрени през ноември 2013 г. и МОСВ също спря парите към 
бенефициентите на регионалните системи за управление на отпадъците. Това съвпадна с активния 
строителен сезон и наруши ритъма на работа, посочи Василева. 
ЕК възстанови на 19 ноември 2014 г. плащанията към ОП "Околна среда" и сега МОСВ ускорява процеса 
на изграждането на новите регионални системи за управление на отпадъците, отбеляза екоминистърът. 
Тя уточни, че веднага след въвеждането в експлоатация на новите регионални системи за управление на 
отпадъците, ще бъде спряно ползването на старите общински сметища. 
Вече се използват седем нови регионални депа - две се ползват от 2012 г., нито едно не е въведено в 
експлоатация през 2013 г. и 2014 г., а пет работят от началото на 2015 г. - в Добрич, Малко Търново, 
Бургас, Габрово и Видин. Те са поели отпадъците на 28 стари общински сметища. 
Очевидно е, че политиката за закриване и рекултивация на старите сметища е мудна и неефективна, каза 
Чавдар Георгиев. По думите му сметището в Тополовград все още се използва, макар че боклукът трябва 
да се извозва към регионалното депо в Харманли. 
Депото в Тополовград е закрито през 2010 г. и отпадъците от там се пренасят от "БКС" ООД. Дейността на 
фирмата е проверена на 8 април т.г. и нарушения не са открити, каза министър Василева. 
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Източник: bnt.bg 
 

Заглавие: Незаконните сметища в “Столипиново” под наблюдение 

Линк: http://bnt.bg/news/ekologiya-i-ustoychivo-razvitie/nezakonnite-smetishta-v-stolipinovo-pod-
nablyudenie 
 

 
 

Текст: Мобилни групи ще се борят да премахнат незаконните сметища в пловдивския квартал 
“Столипиново“. Купищата боклуци в ромската махала са част от картата на нерегламентирани сметища в 
България. Проверяващите инспектори, придружени от полиция, ще реагират и по сигнали за отглеждане 
на кози, крави и коне. 
Улица „Батак“ е първа спирка на почистващите машини в „Столипиново“, защото строителни отпадъци се 
изсипват с каруци и бусове. 
Сега това място е изчистено, но според общинската администрация е необходим само месец и половина 
и това огромно пространство, което се намира до най-голямото училище в района, отново ще бъде 
запълнено със строителни отпадъци. 
И въпреки мащабната акция улицата е далеч от образцова, а виновниците са неизвестни. Общинските 
власти са готови с план за действие. 
 
 
 
 
Източник: ruseinfo.net 
 

Заглавие: Медни кабели задигнати от склад в Русенската корабостроителница 
 

Линк: http://www.ruseinfo.net/news_139932.html 
 

 
 

Текст: На 11.06.2015 г. в Първо РУ - Русе е получен сигнал за кражба от хале в русенската 
корабостроителница, за времето от 17:00 ч. на 05.06.2015 г. до 17:00 ч. на 10.06.2015 г. През притворени 
масивни метални врати е проникнато в халето, откъдето е извършена кражба на медни кабели от 
захранващ шкаф. Нанесената щета е в процес на изясняване. На място е извършен оглед и по случая е 
образувано досъдебно производство.  
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