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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Премиерът Бойко Борисов и министър Ивелина Василева прерязаха лентата на 
пречиствателната станция на Кричим     
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3526                                   
 

 

Текст: Премиерът Бойко Борисов преряза лентата на пречиствателната станция на Кричим заедно с 
министъра на околната среда и водите Ивелина Василева и кмета на  града Атанас Калчев. 
Премиерът Борисов изтъкна, че в региона на Пловдив са инвестирани над 2 млрд. лева за околна среда. 
Това е 37-та пречиствателна станция. По думите на Борисов, всеки ден излиза по една нова 
пречиствателна станция. Той подчерта, че досега десетилетия 77 % е била загубата на вода по 
канализационната мрежа в тази община. Водата се е стичала по реките, а цялата тази загуба се е отчитала 
по водомерите на хората. 
„Няма по-важно от инвестицията в здравословна и чиста околна среда. 32 млн. лева бяха вложени затова 
да се постигне пълна завършеност на инфраструктурата в Кричим“, каза министърът на околната среда и 
водите Ивелина Василева по време на откриването. 
„Преди да се реализира този проект само 40% от жителите на града имаха канализация. Всички 
отпадъчни води се заустваха в старата река и съответно в река Въча. Сега имаме изцяло новоизградено, 
работещо съоръжение, което да пречиства всички отпадъчни води събрани на 100%, изградена e 22,6 км 
канализационна и е реконструирана 26 км водоснабдителна мрежа” , уточни министър Василева. 
„Това е един проект, който дава развитие на населеното място. Но преди всичко това е проект, който 
подпомага усилията на общината да осигури една здравословна среда за своите граждани”, каза 
още  Василева. 
Проектът е финансиран по OП „Околна среда 2007-2013“. Общата стойност на инвестицията е 32, 5 
млн.лв, като 24,8 млн.лв. от тях са безвъзмездна финансова помощ по програмата. 
    
 
 
Източник: stigabe.com 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева: МОСВ осигури непрекъсваемост на инвестиционния процес във 
ВиК сектора до приключване на реформата в него      
 

Линк: http://stigabe.com/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-
%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-
%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B2-
%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8-
%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%8A%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D
0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D
0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-
%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%BE                                   
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Текст: Основните стъпки при реформата във ВиК сектора са свързани с окрупняване на сектора, каза за 
Радио „Фокус” – Пазарджик министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. „Трябва да бъде 
направено описване на активите, прехвърлянето им към общините, което се изисква от закона, 
създаването на ВиК асоциации, подписването на договор между тях и операторите. Редица стъпки, които 
са заложени в националната стратегия за развитие на ВиК сектора. Основното е окрупняването, което ще 
доведе до създаването на един по-устойчив и ефективен сектор. Всички тези стъпки се реализират като 
част от политиката и задачите на МРРБ, което отговаря за ВиК-сектора. МОСВ, чрез финансовия 
инструмент, който управлява, подпомага реализирането на реформата. Не е лек процесът, от доста 
години се говори за него. Надявам се наистина и фактът, че има изрични условия от страна на ЕК, че 
средства по ОП могат да бъдат изплащани, само когато се реализира реформата, това ще даде стимул и 
за по-бързото случване на тези стъпки, които описах. Ние от МОСВ като финансиращ орган, управляващ 
средствата, които подпомагат модернизацията на ВиК съоръженията, положихме доста усилия в хода на 
преговорите с ЕК да осигурим непрекъсваемост на инвестиционния процес, докато тези стъпки се 
реализират, за да могат да бъдат продължавани проекти, които са подготвени през предходния 
програмен период, така наречените от нас ранни проекти. Те ще следват правилата, които бяха 
приложими през миналия програмен период”, каза също Василева. 
 
 
 
Източник: sociopower.net 
 

Заглавие: Форум Природа: МОСВ и Община Бургас наливат милиони в "своя" фирма 
 

Линк: http://www.sociopower.net/zlobodnevno/item/246-forum-priroda-mosv-i-obshtina-burgas-nalivat-
milioni-v-svoya-firma.html                            
 

 

Текст: Чрез схема неправомерно се разходват обществени средства. За това алармират от Сдружение 
"Форум Природа", които като неправителствена организация в обществена полза, официално сезират 
главния прокурор Сотир Цацаров и председателя на Сметната палата Цветан Цветков (виж прикачените 
файлове). 
Според сдружението „става дума за конкретна "схема" за неправомерно разходване на обществени 
средства, която се реализира от Министерство на околната среда, община Бургас и фирма  "Ес Ер 
Техноложис". С решение на управителния съвет на Предприятие за управление на дейностите по 
опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ на община Бургас се предоставят 19 млн. лв. (9 за тази 
година и 10 за следващата) за  експериментиране на иновативна технология  за обработка на битови 
отпадъци. От общината е обявена обществена поръчка, която имаме основания да твърдим, че е 
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предназначена за предизвестен победител. Дори и само поради факта, че той единствен се явява на търга 
и печели въпросната поръчка“, заявяват от "Форум Природа". 
Сдружението настоява компетентните органи да извършат проверка относно законността на действията 
на Министерство на околната среда и кмета на община Бургас  по изложения случай, както и на ПУДООС.  
 
 
 
Източник: dnesbg.com 
 

Заглавие: Глoби зa 26 100 лв. нaлoжи РИОСВ 
 
Линк: http://www.dnesbg.com/obshtestvo/globi-za-26-100-lv-nalozhi-riosv.html 
                         

 

Текст: Глoби зa 26 100 лв. нaлoжи РИОСВ  във Вeликo Tъpнoвo пpeз юни, coчи oтчeт нa eкoинcпeкциятa. 
Извъpшeни ca 105 пpoвepки нa 102 oбeктa, кaтo ca издaдeни 29 пpeдпиcaния. 
Пpeз пepиoдa ca cъcтaвeни 7 aктa, кaтo нapyшeниятa ca зa липca нa oтчeтнocт зa oтпaдъцитe и зa 
coбcтвeни пepиoдични измepвaния нa кoнцeнтpaциитe нa вpeдни вeщecтвa, изпycкaни в aтмocфepния 
въздyх зa двe пocлeдoвaтeлни гoдини. 
Зa юни ca cъcтaвeни и 4 нaкaзaтeлни пocтaнoвлeния, имa имyщecтвeнa caнкция oт 20 000 лв., нaлoжeнa нa 
дpyжecтвo зa нeизпълнeниe нa пpeдпиcaниe. От РИОСВ oткaзaхa дa cъoбщят имeтo нa дpyжecтвoтo, 
зaщoтo имa oбжaлвaнe. 
Зaeднo  c фиpмитe, eкoинcпeктopи ca пpoвepили и чиcтoтaтa нa пътищaтa в 10 oбщини нa Вeликo Tъpнoвo 
и Гaбpoвo. Нe ca oткpити зaмъpcявaния и нeзaкoнни cмeтищa. Пo пътищaтa имa пocтaвeни cъдoвe зa cмeт 
и oтпaдъцитe ca извoзвaт пepиoдичнo.  Пpeз юни ca пoчиcтeни и двe нeзaкoнни дeпa в дpyги paйoни. 
 
 
 
Източник: capital.bg 
 

Заглавие: Европейският съд: България е виновна по делото за старите депа 
Все още не е ясно какви ще са финансовите последствия за страната 
 

Линк:http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2015/07/19/2575504_evropeiskiiat_sud_bulgari
ia_e_vinovna_po_deloto_za/    
                          

 

Текст: Съдът на Европейския съюз в Люксембург реши, че България не е изпълнила задълженията си по 
директивата за отпадъците, като не е предприела необходимите мерки, за да направи нови депа, 
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отговарящи на европейските изисквания. Все още обаче не е ясно какви ще са условията, поставени от 
съда към страната, и каква ще е цената за забавянето. 
Искът срещу страната беше предявен от Европейската комисия на 27 март 2014 г. Проблемът с 
отпадъците започна пет години и един месец по-рано от съдебното отсъждане - на 16 юни 2009 г. Тогава 
страната трябваше да е готова с изграждането на 57 модерни регионални депа, които да събират 
отпадъците на общините. Това означава промяна на схемата за изхвърляне на отпадъците. Регионалните 
модерни депа трябва да събират отпадъците от няколко населени места, а класическите сметища в 
покрайнините на всеки град, които към онзи момента са били около 200 на брой, трябваше да бъдат 
закрити.    
Далеч от целите  
Към 16 юни 2009 г. България е далеч от целите. Далеч е и няколко години след това, тъй като поради 
липсата на нови депа част от старите продължават да функционират. Въпреки това Европейската комисия 
даде известен толеранс и изпраща официалното си уведомително писмо на Република България, в което 
я приканва да вземе необходимите мерки, на 30 април 2012 г. Комисията получава отговор на 29 юни 
2012 г., в който се казва, че страната има 32 модерни регионални депа, но се признава, че 124 от тези, 
които не отговарят на изискванията, все още са в експлоатация. През януари 2013 г. картината изглежда 
така: 33 нови депа и 114 - стари, все още работещи. През февруари 2014 г. България представя график за 
закриването на оставащите към онзи момент 104 стари депа. От декември 2014 г. трябва да бъдат 
закрити 61, от януари 2015 г. - 9, а последните 34 - най-късно през юли. Целите обаче все още са далеч от 
постигане, като преди месец екоминистърът Ивелина Василева отчете, че за периода 2012 - 2015 г. са 
открити едва 7 нови регионални депа, така че до желаната бройка остават още около десетина.  
Тъй като комисията не е удовлетворена от отговора, решава да предяви иск. България поддържа, че искът 
е изцяло недопустим. Доводите са два - според страната комисията е нарушила принципа на лоялното 
сътрудничество и принципа на защита на оправданите правни очаквания. Страната смята и че 
твърдението за нарушение е формулирано неясно. Според съда обаче в досъдебната фаза комисията не е 
заявила изрично, че ще приеме прогнозния й график, и искът е приет. Следват доводите на България по 
същество. 
Трите довода 
Република България твърди, че се намира в "абсолютна невъзможност да се съобрази" със задълженията 
си по директивата в резултат от обжалването на обществените поръчки и заради нуждата да се 
преминава през процедури по ОВОС. Второ, заради спрените плащания по оперативна програма "Околна 
среда". И трето - заради това, че закриването на старо сметище, преди да бъде изградено ново, би било 
опасно за здравето на гражданите. 
Съдът не приема нито един от доводите. Първо - държавата членка не може да се позовава на вътрешния 
си правен ред за неспазването на задълженията и сроковете си към евросъюза. Второ - оперативната 
програма и директивата за отпадъците не са взаимосвързани и е можело да се предприемат поне 
временни мерки, за да се предотврати съществуването на несъответстващите депа. И трето: изискванията 
на директивата за депата има за цел точно защитата на здравето на населението и следователно 
държавата не може да се оправдава с него, "за да оправдае липсата на предприети мерки". 
Решението на съда беше очаквано, като в края на миналата година тази процедура срещу страната беше 
окачествена като "най-проблемната" от екоминистъра Ивелина Василева. Остава само да се разбере 
какви ще са последващите изисквания към страната и каква ще е цената, която ще се плати, за 
несвършената работа на кметовете, а и на министерството през всичките тези години.    
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