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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева откри фестивала в местността Узана 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3551                                   
 

 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри ЕкоФеста „Зелените идеи в 
действие“, продължител на „УзанаПолянаФест“, който за пети пореден път се провежда в местността 
Узана над Габрово. „Този форум събира най-миролюбивата, но и най-многобройна армия от хора, които 
се грижат за природата. Радвам се, че все повече българи осъзнават, че за опазването на околната среда 
трябва не само да се говори, а да подчиним живота си на разумната мисъл за следващите поколения“, 
каза в словото си насред най-голямата планинска поляна у нас министър Василева и благодари на 
организаторите. Тази година фестът е дело на фондация „ТАЙМ – Екопроекти“ , осъществен с 
финансовата подкрепа на Министерството на околната среда и водите чрез Предприятието за управление 
на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и община Габрово. 
По традиция началото на фестивала бе съпроводено от освобождаване на птици от Спасителния център 
за диви животни в Стара Загора. В простора тази година литнаха керкенези (наричани още и черношипа 
ветрушка – птица от семейство Соколови (Falconidae), която се среща и в България). 
В програмата на ЕкоФест „Зелените идеи в действие“ взимат участие над 130 изложители, а категориите 
са ЕкоПазар, ЕкоАкадемия, ТехноЦентър, АртАтелиета, Детски и Презентационен център. За пръв път е 
обособен киноцентър, в който посетителите могат да видят интересни филми, свързани с екологията. 
„Резерват „Торфено бранище“ на РИОСВ София, „Остров св. Анастасия“ на община Бургас, „Царският орел 
- жив символ или музеен експонат?“ на СНЦ „Зелени Балкан“ и кратки анимационни екофилмчета от 
„Златен Кукер“ - 2013 и 2014 г., са част от филмовия маратон на еко тематика. 
Сред демонстрации през трите фестивални дни са изработка на натурални парфюми и домашна 
козметика, юфка и кори за баница, приготвени само с точилка. Показано бе производство на овче кисело 
мляко, на домашна паста за зъби, печене на хляб с квас по стара технология (на пещ) и др. Посетителите 
на ЕкоФеста днес видяха и опитаха сирене с трюфели, биволски айран, натурален сок от череши, студено 
пресовано слънчогледово масло. Бабите от къщата за гости „Дешка“ от с. Горно Драглище посрещнаха 
Ивелина Василева с подарък – шарени топки от естествени вълнени конци. 
Министърът на околната среда и водите участва в дискусия на тема „Адаптация към климатичните 
промени“, а от 16 ч. е предвидено да открие Детската природна академия, която се провежда в рамките 
на фестивала. 
   
   
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Борисов и Василева откриха новата пречиствателна станция на град Раковски 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3554                                  
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Текст: Министър-председателят Бойко Борисов и министърът околната среда и водите Ивелина Василева 
откриха новата пречиствателна станция на Раковски, финансирана по ОПОС 2007-2013. Общият размер на 
инвестицията е 57, 9 млн. лв. – 45, 7 млн. лв. от тях са безвъзмездна финансова помощ по Оперативната 
програма. 
„Винаги говоря с удоволствие за пречиствателните станции, защото те са здраве и екология“, каза в 
словото си премиерът и похвали местната власт, че в града първо е изградена канализацията, а не е 
поставен асфалтът, който после да бъде разкопаван. Изграждането на пречиствателни станции е хубаво, 
защото подобни проекти пряко отиват до хората, чрез тях се подобрява чистотата на водата, на 
инфраструктурата, а отпадните води не отиват в реките, коментира Борисов. 
Този проект беше изпълнен по блестящ начин, заяви със задоволство министър Ивелина Василева и 
изтъкна, че той носи много ползи за гражданите на общината. Министърът уточни, че освен изцяло нова 
пречиствателна станция за отпадни води, е изградена и 150 км ВиК мрежа. Със завършването на проекта 
по ОПОС се осигурява и превенция срещу наводненията в община Раковски, посочи Василева. 
След като тържествено прерязаха лентата на новото съоръжение, Борисов отряза парченца от своята и ги 
подари присъстващите на церемонията народни представители от Пловдивска област. 
Пречиствателната станция на Раковски ще обслужва над 14 400 жители на града. По проекта е изградена 
72,4 км канализационна, рехабилитирани са и 74,4 км от водопроводната мрежа. В резултат гражданите 
получават подобрен достъп до питейна вода, а заустването на отпадните води е екологосъобразно. 
 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Василева: Не делим общините – всички имат равен достъп до ОПОС  
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3555 
                         

 

Текст: В Ловеч министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри обектите по проект 
„Подобрение на водоснабдителната и канализационната система“, финансирани по ОПОС 2007-2013 – 6,3 
км канализация, близо 6 км водопровод и новоизградено съоръжение за третиране на фосфорната 
замърсеност в съществуващата пречиствателна станция. След въвеждането им в експлоатация, 
свързаността към канализационната система става 100 %. Прекратява се замърсяването на почвата, 
подпочвените и повърхностните води, както и на р. Черни Осъм. Общата стойност на инвестицията е 8, 2 
млн. лв. 
Сто процента Ловеч вече е обхванат от канализационна мрежа, изцяло се пречистват отпадните води, 
вече няма да има замърсяване нито на почвите, нито на водите, които се вливат в река Черни Осъм, 
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отбеляза министър Василева. По ОПОС в Ловешка област се изграждат 4 пречиствателни станции. Общо 
13 са проектите в секторите „Води“, „Отпадъци“ и „Биоразнообразие“, за близо 118 млн. лв. 
„Изграждаме основите, необходими за подобряването на качеството на живота на хората, намаляваме 
рисковете за здравето им, а това прави градовете по-привлекателни за инвестиции. Независимо от коя 
партия е кметът, независимо в коя част на България е общината, тези проекти са важни за хората, не 
делим общините – всички имат равен достъп до средствата по Оперативна програма „Околна среда“, 
каза министърът на околната среда и водите. 
В Ловеч Ивелина Василева разгледа водния атракцион в Старата турска баня „Дели хамам“, строена 
преди близо 400 години. Банята изцяло е реставрирана през 2014 г. по проект, финансиран от ОП 
„Регионално развитие“ и превърната в единствения в Европа виртуален музей на водата. 
Кметът Минчо Казанджиев подари на министър Василева живописно платно, изобразяващо символа на 
Ловеч – Покрития мост, строен от Уста Кольо Фичето. 
 
 
 
Източник: ime.bg 
 

Заглавие: Не реформирай това: МОСВ замисля да смени сегашната система за управление и 
рециклиране на отпадъците с по-лоша 
 

Линк: http://ime.bg/bg/articles/ne-reformirai-tova-mosv-zamislya-da-smeni-segashnata-sistema-za-
upravlenie-i-reciklirane-na-otpadycite-s-po-losha/ 
                         

 

Текст: Преди около две седмици Investor.bg писа, че Министерството на околната среда и водите 
„проучва какви са възможностите за въвеждане на депозитната система“ (за предплащане и връщане на 
опаковките от напитки и пр.). Не е ясно какво точно ще обхване тази система. 
Но още по-неясно е защо изобщо министерството се занимава с тази работа. 
Първо, същото министерство има подобно проучване от края на 2012 г., което показва, че ползите от 
такава система са съмнителни, а разходите за въвеждането й - сигурни. Оттогава досега нищо не се е 
променило. 
Второ, подобни схеми, свързани с плащанията за опаковки у нас, се обсъждат от 1990 г. Ето малко 
история. 
Тогава моя скромност и покойния Илко Ескенази се опитвахме да пресметнем ефектите от две мои идеи 
за „облекчаване“ на управлението на отпадъците и рециклирането. Вината бе у мен. Като председател на 
комисията по околна среда в парламента, аз се чувствах длъжен да предложа нещо в тази насока. 
Отначало идеята ми бе да въведем данък върху отрицателните външни въздействия, за да се 
предотвратят разходи за лица, които не са предизвикали тези въздействия. Това е т.нар. Данък на Пигу 
(по името на известния британски икономист). Илко, който имаше много повече опит в законодаването 
набързо, ме накара да разбера, че този данък ще създаде стимули за скрито изхвърляне на отпадъци, 
невъзможност за наблюдение и контрол и желание за избягване на данъка. 
Но на мен хрумна втора идея: да намалим наполовина данък оборот[ii] за повторно използване и/или 
рециклиране на отпадъците, знаейки, че вече по Указ 56 от 1989 г. са учредени фирми, които се опитват 
да правят точно това. Но и тази идея се оказа глупава. Защо? Защото: а) бе невъзможно да се определи 
размер на депозит, който покрива разходите за повторна употреба; б) при ПЕТ бутилки (тогава кенове 
практически нямаше) разходите за рециклирането не се покриваха дори при пълно опрощаване на 

http://ime.bg/bg/articles/ne-reformirai-tova-mosv-zamislya-da-smeni-segashnata-sistema-za-upravlenie-i-reciklirane-na-otpadycite-s-po-losha/%23_edn2
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данъка; в) данъчните власти не можеха да предотвратят или наблюдават дали наистина има 
рециклиране; г) то би се превърнало в монопол на НЕФТОХИМ (единственото предприятие с естествен 
достъп до суровината за ПЕТ), но и там нещата не можеха да се наблюдават в реално време. 
Трето, съгласно годишните доклади на самото министерство, БВП расте, а замърсяването – намалява.[iii] 
Донякъде това е следствие на естествени стопански процеси: от 2002 г. досега потреблението на 
енергоресурси става по-ефективно (поради по-адекватно ценообразуване, технологични иновации, 
преструктуриране на икономиката и общо по-ефективно използване на ресурсите, както и поради фалит 
на големите замърсители). 
Четвърто, заедно с това оползотворяването и рециклирането на отпадъци се подобрява и разширява 
независимо от спада в икономиката през 2009 г., надминава очакванията на Изпълнителната агенция 
„Околна среда” и се отчита редовно в годишните доклади за състоянието на околната среда и от 
статистиката. Както е видно от следната, заимствана от последния такъв доклад таблица. 

  

  

 
 

Пето, пак от тези доклади е видно, че битовите отпадъци на човек от населението намаляват, че броят на 
обслужените граждани се увеличава, а отпадъците се обработват по-ефективно (повече отпадъци се 
рециклират с по-малко разходи). 
 

  

 
 
 

 
Прегледът на данните на НСИ за опазване на околната среда също не предизвиква и сянка на тревога.[iv] 
Напротив. 
Шесто, икономически погледнато, това се дължи на естествено възникналите фирми за рециклиране на 
отпадъците. Благодарение на тях общият ръст на инвестициите в обработване на отпадъци от 2011 към 
2012 г. е почти 30%, а за 2013 – почти 10%. С най-голям дял са разходите за оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъците - 56% за 2013 г. (64% за 2012 г.). Междувременно, като дял от БВП, след 
2009 г. разходите за опазване на околната среда спадат от 2,5% за следващите три години до средно 1,9% 
от БВП.  През 2013 г. равнището на тези разходи вече надминава предкризисните стойности и е 2,7% от 
БВП. 
Накъсо: системата работи, околната среда е по-чиста, проблем няма и изследването на министерството от 
2012 г. не е оборено от никакви факти. 
Впрочем то съдържа и преглед на опита в други страни (Германия, Дания, Швеция, Естония, Канада и 
САЩ): там се потвърждава същото, което двама народни представители разбрахме, правейки сметки на 
коляно. Актуализираните анализи на този опит бяха представени в София преди около месец. Всички 
анализи сочат, че депозитната система е неизгодна. Високите й разходи не могат да бъдат покрити от 
сумата на депозита и от нея произтичат същите непредвидени ефекти като при „данъка на Пигу“ за 
превенция на външните въздействия.[v] Очевидно за МОСВ този опит и анализите му също нямат 
значение. За него не представляват интерес и опитите, например в Австрия, мероприятията по 
подобряване на управлението на отпадъци да се остават на доброволната инициатива на 
предприемачите. 
Единственият извод, до който стигам, е че министерството преразпределя бизнес в нечий интерес, за 
сметка на работещите в отрасъла и търговията изобщо. 
 
 

  2009 2010 2011 2012 2013 
Оползотворяване (%) 46 48 50 53 56 

Рециклиране (%) 45 47 49 52 54,9 

  1999 2009 2013 
На човек (кг.) 599 587 434 

Обслужено население (%) 77,6 96,6 98,2 
Рециклирани (хил.т.) 769 887 271 

http://ime.bg/bg/articles/ne-reformirai-tova-mosv-zamislya-da-smeni-segashnata-sistema-za-upravlenie-i-reciklirane-na-otpadycite-s-po-losha/%23_edn3
http://ime.bg/bg/articles/ne-reformirai-tova-mosv-zamislya-da-smeni-segashnata-sistema-za-upravlenie-i-reciklirane-na-otpadycite-s-po-losha/%23_edn4
http://ime.bg/bg/articles/ne-reformirai-tova-mosv-zamislya-da-smeni-segashnata-sistema-za-upravlenie-i-reciklirane-na-otpadycite-s-po-losha/%23_edn5
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Източник: bnr.bg 
 
Заглавие: Депото за строителни отпадъци става атракцион с оф-роуд зона 
 

Линк: http://bnr.bg/post/100584087/depoto-za-stroitelni-otpadaci-stva-atrakcion-s-of-roud-zona-do-5-
godini 
                         

 

Текст: Депото за строителни отпадъци в столичния квартал "Враждебна" е с изчерпан капацитет и ще 
бъде рекултивирано.  
Площта е близо 600 дка, а срокът за изпълнение – 5 години.  
От Столичната община съобщиха, че се предвижда на мястото да бъде изграден атракцион. Ще има 
няколко зони, включително и оф-роуд, разясни зам.-кметът Мария Бояджийска. 
 
 
 
 
Източник: inews.bg 
 

Заглавие: Процедурите срещу България заради сметищата няма да ни струват солено 
Екоминистърът смята, че ще минем без финансови санкции, но може да отидем на съд 
 

Линк:http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D1%
80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-
%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-
%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-
%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B8-
%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82-
%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE_l.a_c.327_i.473901.html                          
 

 

Текст: Няма да се стигне до финансови санкции към държавата от Европейската комисия заради 
сметищата. Това заяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Тя припомни, че преди 
две години ЕК е започнала наказателна процедура срещу България заради незакритите стари сметища. От 
друга страна Василева призна, че България е изправена пред сериозно предизвикателство срещу страната 
да бъде заведено ново дело в европейския съд. 
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"Надявам се, че има още време преди да се стартира нова наказателна процедура с искане за налагане на 
финансови санкции. В други държави това вече факт. Гърция беше осъдена с налагането на глоба, Италия 
наскоро също получи голяма глоба”, отбеляза екоминистърът. 
Министър Ивелина Василева допълни, че що се отнася до Оперативна програма "Околна среда" и 
управляващият й орган, и бенефициентите, са в пълна мобилизация, за да могат всички проекти, 
включително и рисковите, да приключат навреме. "Към момента са разплатени над 87% от средствата по 
програмата”, подчерта Василева. 

 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Изтеглиха от шахти кабел за 5000 лв. 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1475017                          
 

 

Текст: Близо 200 м кабел, собственост на БТК, са срязани и изтеглени от шахти в района на жп гарата в 
Разград – съобщават от ОДМВР-Разград.  
Кабелът е отмъкнат около 4.50 часа на 26 юли, а нанесените щети на телекомуникационната компания 
възлизат на 5 000 лева.  
По случая е образувано досъдебно производство. 
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