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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Василева: Отпадъците са ценен ресурс , 560 млн. лв. ще подпомогнат политиката по 
управлението им чрез ОП „Околна среда 2014-2020“ 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3493                                   
 

 

Текст: Според данните на Евростат за 2013 г. 24 на сто от отпадъците у нас се рециклират. По този 
показател сме на 15-о място сред държавите-членки, и без да сме постигнали заложеното в 
законодателството, устойчиво вървим в правилната посока. Това заяви министърът на околната среда и 
водите Ивелина Василева на организирания от МОСВ и Посолството на Франция в България семинар 
„Устойчиво управление на общинските отпадъци: добри практики от България и Франция“, който днес се 
провежда в столицата. България работи активно и цялостната национална  политика, провеждана до 
момента от МОСВ, показва устойчиво и плавно повишаване на резултатите за постигане на целите в 
европейското законодателство. Депонираните количества битови отпадъци намаляват с 6% годишно от 
2009 г. насам, посочи министър Василева. 
В европейски мащаб активно се работи за въвеждането на принципите за ресурсна ефективност и 
„кръгова икономика“ – ЕК вече започна разговорите си с държавите-членки във връзка с подготовката на 
новия законодателен пакет, който очакваме да бъде внесен до края на годината. Акцентът се поставя 
върху икономическата полза от повторната преработка и употреба, рециклиране и превенция на 
образуване на отпадъците, каза министърът. Трябва да престанем да говорим за боклук и отпадъци, а за 
ресурси, категорична бе Василева. „В процес на изпълнение са 20 проекта за изграждане на регионални 
системи за депониране на отпадъци, 7 от които вече са изградени – само тази година въведохме в 
експлоатация 5 нови, а до края на 2015-а очакваме за общините в още 9 региона да бъдат осигурени 
съвременни съоръжения за третиране на отпадъците. Продължават усилията за закриване и 
рекултивация на депата“, каза министърът. 
От думите й стана ясно, че към момента са осигурени средства за 43 общински депа чрез ОП „Околна 
среда 2007-2013“ . 97 млн. лв. са отделени за подпомагане на общините да се справят със закриването на 
старите сметища. В Оперативната програма за следващия програмен период, нови 560 млн. лв. ще бъдат 
заделени за подпомагане на политиката по управление на отпадъците. Всички общини ще могат да бъдат 
бенефициенти по програмата за изграждане на компостиращи инсталации. Това е съчетано с усилията за 
разделно събиране на отпадъците и изграждането на адекватни системи за тази цел. В 171 общини вече 
са изградени такива системи, което представлява покритие на 6, 5 млн. от населението на България. 
„Всеки французин произвежда по 600 кг отпадъци всяка година – три пъти повече от всеки българин, 
затова сме си дали сметка, че трябва заедно да работим, за да ограничим последствията от 
„производството“ на отпадъци. Управлението на отпадъците е основен въпрос, защото от него зависи 
качеството на околната среда, намираща се непосредствено край нас. Всеки жител има основна роля в 
рециклирането и остойностяването на отпадъците. Важно е всеки консуматор да осъзнае, че всички 
отпадъци са потенциални нови ресурси –процесът трябва да бъде разбран и да се организира“, заяви 
посланикът на Франция у нас Ксавие Лапер дьо Кабан и благодари за партньорството с МОСВ и с 
българските общини. 
Семинарът се провежда в контекста на подготовката на 21-ата Сесия на Конференцията на страните по 
Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, на която Франция ще бъде домакин от 30 
ноември до 11 декември 2015 г. Целта е чрез подобни форуми да се споделят опит и добри практики, да 
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се разширят българо-френското сътрудничество в областта на околната среда и да се покажат усилията на 
двете страни за по-добро управление и оползотворяване на отпадъците за целите на устойчивия растеж. 
Сред основните лектори на семинара са старши експертът Антон Пейчев от Дирекция „Управление на 
отпадъците“ в МОСВ, който говори за политиката за управление на отпадъците в България и Жаклина 
Методиева , експерт  в отдел „Програмиране и планиране“ в Главна дирекция ОПОС . Тя представи пред 
участниците във форума приоритетна ос „Отпадъци“ на ОП „Околна среда 2014-2020“. 
 
  
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева открива пречиствателната станция в Момчилград 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3494    
                          

 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие новоизградената 
пречиствателна станция за отпадъчни води на Момчилград. Съоръжението е част от проект на стойност 
25, 5 млн. лв., финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“. По проекта са 
реконструирани и 15 км канализация и 10 км водопроводна мрежа.  
Церемонията е насрочена за 14 ч. на 10 юли - петък. 
На събитието е поканен да присъства премиерът Бойко Борисов. 
 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: МОСВ изпълнява проект за повишаване квалификацията на служителите си 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3495                             
 

 

Текст: Министерство на околната среда и водите фокусира вниманието си върху развитието на 
човешките ресурси чрез изпълнение на проект „Повишаване на професионализма и квалификацията на 
служителите на МОСВ чрез специализирани обучения“. На състоялата се встъпителна пресконференция 
Гюлнар Осман, ръководител на проекта, представи  целите и дейностите, включени в обхвата му. 
Проектът е финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“, бюджетна линия 
BG051PO002/14/2.2.-16. Целта е да се подобри качеството на предлаганите услуги за гражданите и 
бизнеса чрез повишаване на квалификацията на служителите . 
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 В рамките на проекта се предвижда  80 служители от администрацията на МОСВ да преминат  обучения 
по  „Основни принципи на европейското законодателство в областта на управлението на 
отпадъци“,  „Екосистемни услуги – международен опит при прилагане на методи за картиране и 
определяне на състоянието на екосистемите и предоставяните от тях екосистемни услуги”, „Кадастър и 
устройствено планиране“ и „Създаване на законови и подзаконови нормативни актове“. 
Изпълнението на основните дейности по проекта ще помогнат за постигане на стратегическите цели на 
МОСВ за периода 2014 – 2020 г.,  част от дългосрочната политика на министерството. 
 
 
 
Източник: news.ibox.bg 
 

Заглавие: До 500 хил. лева глоба за замърсяване, поиска МОСВ с промени в закона 
 

Линк: http://news.ibox.bg/news/id_597018209 
                          

 

Текст: Глоба до 500 000 лева за оператор, който умишлено или случайно допусне замърсяване на 
околната среда, както и създаване на рискове за защитени видове и за човешкото здраве. За това ще 
настоява Министерство на околната среда и водите (МОВС), което е „облякло" своята идея в 
законопроект. 
„Нека да си припомним последния разлив на нефтени продукти на територията на „Лукойл Нефтохим 
Бургас". Това, което се случи, е допускане на замърсяване на територия, която е в опасна близост със 
защитена зона и защитена местност", припомни на брифинг в парламента министърът на околната среда 
и водите Ивелина Василева. 
По повод случилото се тя посочи, че с този разлив много ценни и защитени видове са били в заплаха, като 
е имало опасност разливът да засегне и Черно море. 
„Заради причинената вреда на оператора бе наложена максималната допустима глоба от 100 000 лева", 
припомни още министърът на околната среда и водите. 
Този случай обаче е провокирал екоминистерството да се замисли и да подготви законодателни 
промени, с които да се повиши нормата и санкциите, които могат да бъдат налагани при подобни случаи. 
„Екипът на МОСВ направи анализ на текущото законодателство и излезе с предложения за увеличаване 
на глобите при случайни и умишлени действия на оператори в случаите, когато се допусне замърсяване с 
опасни химични вещества", обясни министър Василева. 
Предложението на министерството е глобите да скочат от 100 000 на 500 000 лева. 
 
 
 
Източник: regal.bg 
 

Заглавие: МОСВ обмисля глоби за присвояване на отпадъци от контейнерите 
Ако бъдат приети, тези текстове ще бъдат включени в Закона за управление на отпадъците 
 

Линк:http://www.regal.bg/regulacii/2015/07/09/2569742_mosv_obmislia_globi_za_prisvoiavane_na_otpad
uci_ot/  
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Текст: Въвеждане на механизми за санкциониране на лицата, които присвояват пластмасови бутилки от 
кофите за разделно събиране на отпадъци, обмисля Министерството на околната среда и водите. Това 
каза ресорният министър Ивелина Василева на семинар за устойчивото управление на общинските 
отпадъци, предаде БТА. 
Василева уточни, че ако бъдат приети, тези текстове ще бъдат включени в Закона за управление на 
отпадъците. Идеята е местната власт да ограничи явлението чрез наредбите за опазване на чистотата на 
общините. Основният проблем е мъчното залавяне на хората, които ровят в контейнерите за отпадъци, а 
когато това се случи, е доста трудно впоследствие да се приложи издаването на административни актове, 
обясни министърът. 
Василева посочи, че се очаква нов законодателен пакет на ЕК в края на годината, който ще бъде насочен 
към постигане на повече и по-добри резултати за въвеждането на кръговата икономика. 
По оценка на министерството системата, която е въведена в България, към настоящия момент дава добри 
резултати, като постига целите както за оползотворяване на отпадъците от опаковки, така и по отношение 
на разделното им събиране. Министърът припомни, че задачата е до 2020 г. да се намали с 50% потокът 
битови отпадъци, който отива на депо, да се намали количеството биоразградими отпадъци, да се 
използват повторно и да се рециклират строителните отпадъци. 
По данни на министерството на околната среда през последните години се отчита ежегодно намаляване с 
6% на потока образувани отпадъци, а според данни на Евростат за 2013 г. 24% от отпадъците в България 
се рециклират. Василева отбеляза, че от всички общини 171 са покрити със системи за разделно събиране 
на отпадъците. 
 
 
 
Източник: viaranews.com 
 

Заглавие: ЕК води 66 дела срещу България за неспазване на закони на ЕС 
 Две от наказателните процедури през 2014 г. са предадени на Съда на ЕС – за продължаващото 
използване на нерегламентирани сметища и за липса на защита на местообитания и видове под 
закрила 
 
Линк: http://viaranews.com/2015/07/09/%D0%B5%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8-66-
%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-
%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B7/  
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Текст: Европейската комисия води 66 дела срещу България за неспазване на законодателството на 
Европейския съюз. Това се посочва в годишния доклад за начина, по който се следи прилагането на 
правото на ЕС през 2014 г., представен от комисията вчера. 
Общо 50 дела, заведени срещу България, са за „нарушения за неправилно въвеждане и/или неправилно 
прилагане на правото на ЕС“, а 16 са за „нарушения за ненавременно въвеждане“ на общностното 
законодателство. 
Комисията отчита, че през 2012 г. срещу нашата страна е имало пик от жалби, но тази тенденция е била 
преодоляна с въвеждането на новата „пилотна“ процедура за решаване на спорните въпроси. В 
последните пет години броят на висящите проверки срещу България не бележи значителни промени. 
През миналата година са били открити значителен брой процедури за закъснение при въвеждането в 
българското законодателство на европейските директиви. 
През 2011 г. срещу нашата страна е имало 97 жалби, а от 2012 г. жалбите са по 133, показва статистиката. 
Най-често миналата година жалбите са в областта на правосъдието (29) и вътрешния пазар (29), в 
областта на земеделието са били 15, а „други“ са 60, показва докладът. По „пилотната“ (предварителна) 
процедура миналата година са започнали осем проверки в областта на вътрешния пазар, седем са били в 
полето на енергетиката, шест са били по въпроси на околната среда, а 23 са били „други“. По обичайната 
процедура най-много наказателни процедури са започнали срещу България в областта на околната среда 
(19), като за превозите са били девет, за вътрешния пазар осем, а 16 са били „други“. 
През миналата година ЕК е открила 52 нови наказателни процедури срещу България. Сред откроените са 
тези за работното време в МВР, за пречки в производството на цигарени изделия, за неспазване на 
стандартите за качеството на въздуха, нарушения в областта на банковите гаранции, неправилно 
прилагане на изискванията за разделяне на въздушното пространство. Сред другите случаи са посочени 
продължаващата липса на свързаност със системата на ЕС за шофьорските книжки и неприлагането 
изцяло на директивата за трансграничното здравеопазване. Две от наказателните процедури са 
предадени на Съда на ЕС – за продължаващото използване на нерегламентирани сметища и за липса на 
защита на местообитания и видове под закрила. 
Миналата година са били заведени рекорден брой наказателни процедури срещу България за закъсняло 
въвеждане на европейското законодателство – 41 случая. В последните пет години най-малко 
наказателни процедури по този повод срещу нашата страна са били заведени през 2012 и 2013 г. – по 13, 
показват данните. За миналата година най-често срещу България са били открити процедури за 
закъснение в приложението на законодателството в областта на околната среда (18 случая), транспорта и 
здравеопазването (по шест). 
Статистиката сочи, че най-много дела се водят срещу Гърция (89), а най-малко – срещу Хърватия (10). 
Комисията започва производство за нарушение, ако съответна държава от ЕС не представи решение на 
предполагаемо нарушение на общностното право. Комисията образува такова производство, когато 
държава не уведоми за мерките за въвеждане на директива в националното законодателство в рамките 
на приетия краен срок. 
Комисията може да образува производство и за нарушение въз основа на собствено разследване или 
жалба от отделни граждани или предприятия, когато националното законодателство не е в съответствие с 
изискванията на законодателството на ЕС. Повод за производството може да бъде и обстоятелството, че 
правото на ЕС не се прилага правилно или изобщо не се прилага от националните органи. 
През последните пет години броят на официалните производства за нарушение е намалял. Както и през 
2013 г. околната среда, превозите и вътрешният пазар и услугите остават областите на политика, в които 
през 2014 г. са били образувани най-много производства за нарушение. 
Гражданите и заинтересованите страни могат да съобщават за предполагаеми нарушения на правото на 
ЕС чрез онлайн формуляр за жалби. През 2014 г. мнозинството от подадените жалби са се отнасяли до 
заетостта, вътрешния пазар и правосъдието. 
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Източник: struma.bg 
 
Заглавие: СЛЕД СПОРАЗУМЕНИЕ С ПРОКУРАТУРАТА! Санданчанин влиза в затвора за кражба на кабели 
 

Линк: http://struma.bg/news/56698/1/1/SLED-SPORAZUMENIE-S-PROKURATURATA-Sandanchanin-vliza-v-
zatvora-za-krajba-na-kabeli.html 
                         

 

Текст: 31-годишният Стефан Димитров от Сандански влиза в затвора за кражба на кабели и 
ламарина на стойност 1900 лева. Присъда пет месеца лишаване от свобода при първоначален строг 
режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип бе наложена на Ст. Димитров за това, че на 
24 декември 2013 година в землището на с. Дамяница, община Сандански, е откраднал 200 метра кабел и 
ламарина, собственост на животновъда Кирил Петров. За налагане на осъдителната присъда "лишаване 
от свобода" натежа фактът, че Ст. Димитров е извършил кражбата в условия на рецидив, тъй като е 
осъждан за същото престъпление. Наложената присъда влиза в сила в деня на постановяването й, след 
като съдия Николинка Бузова одобри постигнатото споразумение между обвиняемия и прокуратурата. 
 
 
 
Източник: starozagorci.com 
 
Заглавие: Столичната община ще инвестира в подземни контейнери за отпадъци 
 

Линк: http://www.starozagorci.com/news-17057.html  
                         

 

Текст: Вчера във Второ РУ – Стара Загора е получен сигнал от 35 – годишен мъж, че за времето от 00:30 ч. 
на 05.07.2015 г. до 11:30 ч. на 08.07.2015 г., в землището на  Петрово, неизвестен извършител, чрез 
изкопаване на 11 броя дупки в земята, е извършил кражба на 150 м. съобщителен кабел, собственост на 
"Виваком". 
Образувано е досъдебно производство. 
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