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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Ивелина Василева: С 3,5 млрд. лв. по новата ОПОС ще градим екологична инфраструктура за 
следващите 35 години 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3428                                    
 

 

Текст: Чрез реализирането на проектите по новата Оперативна програма "Околна среда" подсигуряваме 
инфраструктура, която ще бъде използвана до 2050 година и след това, каза на пресконференция 
министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Бюджетът на новата оперативна програма е 
3,5 млрд.лв. Сумата е същата като за периода 2007-2013 г. Така общият размер на инвестициите за по-
чиста природа е 7 милиарда лева. 
„Чрез реализирането на тези проекти гражданите ще получават качествени услуги, ще опазваме по-добре 
природните си дадености и ще подпомагаме българския бизнес“, каза Василева. 
Основни приоритети в ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ са подобряването на ВиК инфраструктурата, 
екологосъобразното управление на отпадъците, качеството на атмосферния въздух и опазването на 
богатото биоразнообразие. Нови елементи са мерките за превенция и управление на риска от 
наводнения и свлачища. 
Над 2,3 млрд. лева (или близо 70% от ресурса на програмата) ще бъдат разходвани за разширяване и 
модернизация на ВиК инфраструктурата. 
Почти 563 млн. лева са средствата за подобряване на събирането и третирането на отпадъци, които 
понастоящем все още депонираме на сметищата, а те може да бъдат превърнати в ресурс. 
Над 115 млн. лева от бюджета на новата програма ще бъдат насочени към мерки за намаляване на 
вредните емисии от прахови частици и азотен диоксид в общините с нарушено качество на въздуха. 
198 млн. лева е предвиденото финансиране на дейности в мрежата Натура 2000. 
Общо 154 млн. лева са заделени за управление на риска от наводнения и свлачища. 
Основната част от средствата по ОПОС 2014-2020 г. ще бъде насочена към изграждането на ВиК 
инфраструктура в населени места с над 10 000 еквивалент жители. Ще се подкрепят и мерки за по-добро 
наблюдение на качеството на повърхностните и на питейните води. 
Инвестициите трябва да следват регионален подход – ще се финансира инфраструктура в консолидирани 
райони, които се обслужват от един ВиК оператор. За тази цел ще бъдат разработени регионални 
проучвания , които ще идентифицират приоритетните за финансиране мерки и дългосрочните нужди. 
Бенефициенти по инфраструктурните проекти в програмата ще са ВиК операторите и Столичната община. 
„До момента в страната са консолидирани общо 16 оператори - 15 в страната и София, където работи 
един концесионер“, уточни Яна Георгиева, главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма 
„Околна среда“ в МОСВ. 
Бенефициент за разработването на регионалните прединвестиционни проучвания и укрепването на 
капацитета в сектора ще е Министерство на регионалното развитие и благоустройството. 
След активни преговори, беше постигнато съгласие с Европейската комисия за изпълнение на ранни и 
фазирани проекти (започнали в предходния програмен период, които ще продължат в новия ) с 
бенефициенти общините – преди изготвянето на регионални прединвестиционни проучвания, така че да 
не се спира инвестиционният процес и да се осигури равномерно разпределена във времето 
ангажираност на строителната индустрия. 
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Сред ранните са големите водни проекти на Пловдив, Асеновград, Добрич и Плевен-Долна Митрополия, 
както и готови за инвестиции в агломерации над 10 000 еквивалент жители, отговарящи на регионалния 
подход, които ще бъдат обект на преглед и одобрение от ДЖАСПЪРС. 
Друг приоритет е намаляване на количеството на депонираните битови отпадъци като със средства по ОП 
ще се инвестира в мерки за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване. Фокусът ще бъде върху 
биоразградимите отпадъци, отчитайки целите на страната. В момента 72% от битовите отпадъци се 
депонират, като 50% от това количество е биоразградим отпадък. Целта е до 2020 г. да се намалят 
депонираните биоразградими отпадъци до 35% от общото им количество. Очаква се с изпълнението на 
мерки по   "ОПОС 2014-2020 г." количеството на депонираните битови отпадъци да бъде намалено с 
12,27%. 
Подобряването на качеството на атмосферния въздух също ще е сред ключовите приоритети. 
Предвиденият ресурс не е голям и ще бъде насочен целево към мерки за намаляване на емисиите фини 
прахови частици и азотни оксиди в общините с нарушено качество на въздуха, като ще се адресират 
основните източници на замърсяване – битовото отопление и транспорта. Със средства от програмата ще 
бъде извършен преглед и анализ на общинските програми за качество на атмосферния въздух и 
общините ще бъдат подпомогнати при изготвянето, изпълнението и контрола на тези програми. 
В ЕС България е сред страните с най-богато биоразнообразие и 1/ 3 от територията й е обхваната от 
мрежата Натура 2000. Във фокуса на ОПОС 2014-2020 г. ще бъдат дейностите, свързани с управлението, 
опазването, поддържането и възстановяването на видовете и местообитанията от национално и 
европейско значение в обхвата на мрежата. 
За подобряване управлението на риска от наводнения се предвижда създаването на Национална система 
за управление на водите в реално време. Мярката ще бъде реализирана на етапи и ще стартира тази 
година, с изпълнение на пилотен проект за поречието на р. Искър, а в последствие и за още 12 основни 
поречия в страната. Ще бъдат финансирани също проекти за превенция и управление на риска от 
наводнения, в т. ч. изграждането на защитна инфраструктура. С подкрепа по програмата ще бъдат 
установени шест центъра за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при 
наводнения. Ще бъдат финансирани демонстрационни проекти, свързани с превенция и управление на 
риска от наводнения и свлачища, както и информационни кампании по отношение на тези рискове. 
За ограничаване на свлачищните процеси в страната се предвижда изпълнението на превантивни 
геозащитни мерки в регистрирани свлачищни райони и дейности за ограничаване на  свлачищните 
процеси в тези райони. Ще бъдат изградени/възстановени  и контролно-измервателни системи в 
регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси. Предвид значителните нужди 
по отношение превенцията на свлачищните процеси и с оглед концентриране на ресурса в най-
неотложните проблеми, инвестициите ще бъдат насочени към малко на брой обекти, които обаче са с 
приоритет по отношение опазването на човешкия живот и здраве, както и обекти с национална или със 
социална значимост. 
С одобрението на програмата ще стартира и набирането на проекти. Съгласно Индикативната годишна 
работна програма за 2015 г. по ОПОС 2014-2020 г. ще бъдат обявени  процедури за набиране на проектни 
предложения по всички оси за над 860 млн.лв. Първите три процедури за избор на проекти ще бъдат 
отворени до края на юли. Те ще са в областта на водите и отпадъците – проекти за разработване на 
регионални ПИП за консолидираните региони, ранните ВиК проекти и за изграждане на компостиращи 
инсталации в регионите с функциониращи регионални системи за управление на отпадъците. 
  
 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева ще направи оглед на замърсената край Бургас зона на 18 юни 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3432      
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Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на Бургас Димитър Николов 
ще посетят отново утре (18 юни) от 9 часа мястото на бензиновия разлив, причинен от „Лукойл 
Нефтохим“. 
Късно тази вечер министър Василева отиде в замърсената с бензин зона, за да се запознае на място с 
работата на аварийните екипи. За справяне с инцидента е впрегнат целият експертен ресурс на РИОСВ – 
Бургас. Там са представители на общинските власти, екипи от рафинерията, ВиК и пожарната. 
Цяла нощ от мястото на инцидента ще бъдат изпомпвани замърсени води. Утре сутринта ще има повече 
яснота за обхвата на разлива и размера на щетите. Заплаха за населението няма. Не са установени 
превишения на нормите във въздуха на близките населени места. В кв. Долно езерово и село Братово ще 
бъдат разположени мобилни станции за измерване на въздуха. Взети са проби от водата в река 
Чакърлийка, езерото Вая и прилежащата му влажна зона, правят се замервания на въздуха и на почвите в 
района, за да се установи степента на замърсяване. 
Резултатите ще бъдат обявени незабавно щом пробите бъдат изследвани. 
  
 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Ивелина Василева ще открие обекти в Поморие и Варна на стойност 138,2 млн. лв. 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3430                                  
 

 

Текст: На 18 и 19 юни министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие  поредните 
обекти, финансирани по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, които ще допринесат за по-
чисти води на Черно море.  Това са пречиствателните станции в Поморие и Варна на обща стойност 138,2 
млн. лв. 
В 12 ч. в четвъртък, 18 юни, Василева ще пререже лентата на новия воден цикъл на Поморие, изграден за 
96,7 млн. лв. По проекта е модернизирана пречиствателната станция, подменена е 28 км 
водоснабдителна и 25 км канализационна мрежа, изградени са нови 5 км канализация и дълбоководно 
заустване на отпадъчните води. 
На 19 юни, петък, министър Василева ще открие модернизираната пречиствателна станция във Варна. 
Проектът на стойност 41,5 млн. лв., ще обслужва 322 000 души, а в туристическия сезон - 383 030 души. 
На церемониите е поканен да присъства премиерът Бойко Борисов. 
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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Зам.-министър Павел Гуджеров открива българо-френски семинар 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3431                                  
 

 

Текст: Във Френския институт в София ще се проведе двудневен семинар „Плановете за управление на 
речните басейни, средство за борба с климатичните промени”. Той е организиран от Министерството на 
околната среда и водите и Посолството на Френската република у нас. В 10 ч. на 18 юни семинарът ще 
бъде открит от Ксавие Лапер дьо Кабан , посланик на Франция и от заместник-министъра на околната 
среда и водите Павел Гуджеров. 
Форумът се провежда в контекста на подготовката на 21-ата Сесия на Конференцията на страните по 
Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, която ще се състои в края на годината в Париж. 
Целта е да се прилагат подходящи мерки във връзка с изменението на климата и управлението на водите 
във вторите Планове за управление на речните басейни и в Плановете за управление на риска от 
наводнения. Предвижда се българските експерти да бъдат подпомогнати от френския опит, чрез 
организиране и на краткосрочни визити на френски експерти за обсъждане на конкретни казуси. 
МОСВ има многогодишно успешно сътрудничество в областта на управление на водите с Франция. 
Управлението на водите на басейнов принцип в България е изградено на основата на френския модел, с 
експертна подкрепа, получена по няколко туининг проекта с Франция, осъществявани от 2000 г. до сега. 
Басейновата дирекция за Източнобеломорския район има сключено споразумение с Агенцията по водите 
Артоа-Пикарди вече 10 години, а Басейновата дирекция за Западнобеломорски район – с Агенция Адур-
Гарона. Първите Планове за управление на речните басейни са изготвени с френска експертна подкрепа, 
получена по линия на туининг проект, осъществен от консорциум от Министерството на екологията, 
устойчивото развитие и енергетиката на Франция, Международния офис по водите и френските агенции 
по водите. 
В процес на подготовка са вторите Планове за управление на речните басейни и се очаква през есента 
проектите да бъдат публикувани за консултация с обществеността. 
 
 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Санкции до 5000 лв. ще се налагат на кметовете при неизпълнение на програмите за по-чист 
въздух 
Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3427                                 
 

 
 

WWW.BAR-BG.ORG | 5  
  



                         
  
 
Текст: На последното си заседание Министерският съвет реши да предложи на Народното събрание 
поправки в Закона за чистотата на атмосферния въздух. С част от текстовете се транспонират 
изискванията на новото европейско законодателство, а с друга се въвеждат промени, свързани с 
общинските програми за намаляване нивата на замърсителите в районите с нарушено качество на 
въздуха. 
Със законопроекта се създава правна възможност за прилагане на допълнителни мерки от страна на 
местните власти за намаляване на замърсяването на въздуха. Въвеждат се също санкции за кметове и 
длъжностни лица при неизпълнение на задълженията по разработване и изпълнение на общинските 
програми за качество на въздуха. Определят се също редът и лицата, на които се налагат санкциите. 
Санкцията за кмет на община, който не разработи общинска програма в определения срок е до 5000 лв. 
На кмет на община или длъжностно лице, което не изпълни указанията на министъра на околната среда и 
водите при разработване на програмите ще бъде налагана глоба до 4000 лв., а при неизпълнение на 
задълженията по организиране изпълнението на мерките в общинските програми или оперативните 
планове – до 5000 лв. 
Със законопроекта се транспонират част от изискванията на европейската директива за съдържанието на 
сяра в корабните горива. Осигурява се също прилагането на изискванията на европейския регламент за 
флуорсъдържащите парникови газове. Актуализират се и се прецизират терминологията и разпоредбите 
по отношение на емисиите от неподвижни източници и се отменят неактуални разпоредби. 
Законопроектът цели изпълнение на мерки от Плана за действие за намаляване с 20 на сто на 
административната тежест от законодателство за периода 2012-2014 г. 
Прави се изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, чрез които се определят 
компетентните органи, свързани с прилагане на два нови регламента на ЕС – за инвазивните чужди 
видове и за разпределение на ползите от генетичните ресурси. Определят се и санкциите при 
нарушаване на тези регламенти. 
 
 
 
 
Източник: news.burgas24.bg 
 

Заглавие: МОСВ обяви конкурс за директор на РИОСВ-Бургас 
 

Линк: http://news.burgas24.bg/564205.html                                 
 

 

Текст: Министерство на околната среда и водите обявява конкурс за директор на РИОСВ-Бургас, 
съобщават от министерството.  
Минималните изисквания са висше образование, минимална образователна степен - магистър - 
икономика, право, природни или технически науки; 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; работа с MS Office, електронна поща, Internet.  
Основни задачи на директора на РИОСВ-Бургас са: 
- осигурява провеждането на регионално равнище на държавната политика в областта на опазване на 
околната среда; 
- организира, ръководи и контролира цялостната дейност на РИОСВ; 
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- представлява РИОСВ пред всички министерства, ведомства, организации и лица в страната и в чужбина; 
- подпомага разработването на нормативните актове, национални и регионални програми и стратегии в 
областта на околната среда; 
- налага глоби, имуществени санкции и принудителни административни мерки при констатирани 
нарушения на законодателството в областта на околната среда; 
- издава наказателни постановления в областта на опазване на околната среда, в т.ч. решения по оценка 
на въздействието върху околната среда (ОВОС), решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 
становища за екологична оценка, преценка за необходимостта от екологична оценка, както и 
индивидуални административни актове в изпълнение на законоустановените му компетенции; 
- координира с други регионални звена действия при екологични инциденти и други големи аварии и 
природни бедствия и предоставя ежедневна информация; 
- предоставя ежедневна информация в случай на възникнали аварии и неотложни екологични проблеми, 
както и за състоянието на обекти под специално наблюдение; 
- разпорежда се с бюджетните средства на РИОСВ. 
Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички 
необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните 
изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които 
не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват 
изпълнението на изискванията 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. 
Необходими документи: 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. 
Подаването на документите става в Министерство на околната среда и водите; бул. "Мария Луиза" 22 - 
Деловодство от 14 до 17 часа всеки работен ден. Срокът на подаване за документите е един месец след 
датата на публикуване на обявата за конкурса. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса 
и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло в сградата на МОСВ бул. 
"Мария Луиза" 22 и на интернет страницата на МОСВ: http://www.moew.government.bg/.  
Основната заплата за длъжността директор на РИОСВ-Бургас е 1300 лв. 
 
 
 
 
Източник: kazanlak.com 
 

Заглавие: 2 еко-градинки в Казанлък и 3 в селата са спечелили финансиране от МОСВ тази година 
 

Линк: http://www.kazanlak.com/news-18547.html                                 
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Текст: 5 проекта ще се реализират в Казанлък със средства от Предприятието за управление на 
дейностите по опазване на околната среда /ПУДОС/ в рамките на Националната кампания "Чиста околна 
среда - 2015 г.", съобщиха от РИОСВ – Стара Загора. 
До 10 хил. лева безвъзмездно финансиране ще получат 3 проекта в Казанлък в раздел „Общини и 
кметства”.  Това са проектите: 
„Зона за отдих и спорт” - проект на кметство Дунавци 
„Зона за отдих и спорт” - проект на кметство Ръжена 
„Опазвам природата в която спортувам, играя мечтая” - проект на кметство Розово 
Със суми до 5 хил. лева ще бъдат финансирани 2 предложения в другите два раздела - „Училища и 
обединени детски комплекси” и „Детски градини”: 
„Зелен фитенс” – проект на Професионалната гимназия „Иван Хаджиенов” , Казанлък 
„Еко-кът в детската градина” – проект на Детска градина „Детелина”, Казанлък 
Конкурсът е обявен в началото на годината от Министерството на околната среда и водите и 
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда на тема „Обичам природата 
– и аз участвам”. 
Целта на кампанията е да се повиши екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в 
сферата на опазване на околната среда, допълват от регионалната еко-испекция. 
 
 
 
 
Източник: ipernik.com 
 

Заглавие: Ще атакуват наложените санкции за изграждането на регионалното депо за твърди битови 
отпадъци по административен път 
 

Линк: http://www.ipernik.com/novini/obshchestvo/shche-atakuvat-nalozhenite-sankcii-za-izgrazhdaneto-
na-regionalnoto-depo-za-tvrdi                                 
 

 

Текст: Община Перник ще атакува наложените санкции за изграждането на регионалното депо за твърди 
битови отпадъци по административен път, като кметът Иван Иванов се е отказал от завеждането на дело 
заради високата такса в съда и високия хонорар на адвоката. 
"Когато встъпих в длъжност заварих сключен договор с адвокат Златомир Орсов на стойност 99 000 лева. 
Нямаше гаранции за изхода на делото, освен това, за да бъде заведено то, трябваше да внесем и такса в 
съда в размер на 127 000 лева. В този момент, това бяха непосилни суми за общината. Затова се отказах 
от завеждането на дело и предприех разговори с министрите на околната среда и водите и на финансите 
за разрешаване на проблема по административен път", каза Иванов по време на днешната сесия. 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 8  

  



                         
  
 
Санкциите за депото са наложени от МОСВ и са на стойност близо 2.8 млн. лева. Според общината те са 
необосновани, тъй като се равняват на 25 % от общата стойност на проекта при нормални- 5 %. В момента 
се води кореспонденция с управляващия орган, като надеждите на управата са, финансовите корекции да 
бъдат чувствително намалени. За да бъде приключено обаче обектът в срок и да не се налага Перник да 
връща 22 милиона лева, съветниците единодушно дадоха съгласие за поемането на безлихвен кредит от 
централния бюджет, равняващ се на размера на санкциите. 
 
 
 
 
Източник: plovdivskinovini.com 
 

Заглавие: Задигнаха 1 км. Елкабел 
 

Линк: http://www.plovdivskinovini.com/index.php/region/krimi/item/44051-задигнаха-1-км-елкабели                                 
 

 

Текст: Около 1000 метра проводници са били откраднати от електропреносната мрежа на село Патриарх 
Евтимово. По първоначални данни посегателството е извършено вчера, за времето между 2 часа и 6.30 
часа. Работата по установяване на авторите продължават служители от РУ – Асеновград. 
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