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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Василева: Правим стъпка напред в общите ни усилия с общините за използване на отпадъците 
като ресурс 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3581                                     
 

 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева обяви първите две процедури за 
набиране на проектни предложения по оперативна програма „Околна среда 2014-2020“: по приоритетна 
ос „Отпадъци“ – за подбор на проекти и по приоритетна ос „Води“ – за директно предоставяне. По тях 
могат да бъдат договорени до 159 млн. лв. общо. От 31 юли поканите и условията за кандидатстване за 
бъдещите бенефициенти са публични и тече срокът за подготовка на проекти. „С обявяването на първите 
две процедури стартира реалното изпълнение на програмата“, посочи министър Василева. 
Процедурата в сектор „Отпадъци“ е на стойност 97, 7 млн. лв. Бенефициенти по нея ще бъдат само 
общини. Финансирането е предназначено за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за 
разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци. Така ще се изгради допълнителен 
капацитет за рециклиране на отпадъци, което ще намали количеството на депонираните битови 
отпадъци. Техният дял в България е все още голям – 72% от битовите отпадъци се депонират, като около 
50 на сто от тях са зелени и биоразградими отпадъци.  
Към края на 2013 г. в страната са генерирани 3,135 млн. тона битови отпадъци. Около около 1, 5 млн. от 
тях са биоразградимите, каза министър Василева. Тя посочи, че процедурата по ОПОС 2014-2020 е стъпка 
напред в съвместните усилия на Министерството на околната среда и водите и общините за по-ефективно 
използване на отпадъците като ресурс. „До 1 август 2016 г. общините трябва да представят своите 
проекти. Всички документи ще бъдат представени от кандидатите в електронен вид“, уточни Василева. 
Тя съобщи, че на 20 август ще се проведе среща с общините и представители на 28-те областни 
информационни центъра по оперативните програми за предоставяне на допълнителна информация по 
процедурите на ОПОС. Със същата цел ще бъдат проведени и информационни дни в различни градове в 
страната.  
Министър Ивелина Василева представи и втората процедура по ОПОС 2014-2020 – в сектор „Води“, която 
е на стойност 61,5 млн. лв. Бенефициент е МРРБ. Целта е подобряване на инвестиционното планиране и 
управлението на ВиК отрасъла. Ще бъдат разработени регионални прединвестиционни проучвания, 
които ще идентифицират приоритетните инвестиции във ВиК инфраструктура на регионално ниво. Ще 
бъде подпомогната и продължаващата реформа в отрасъл ВиК чрез актуализиране на стойността на 
публичните ВиК активи. Срокът за кандидатстване от страна на МРРБ по процедурата е 30 септември 
2015г. 
 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева откри депо за отпадъци във Видин 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3583 
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Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева преряза лентата на новата Регионална 
система за управление на отпадъци във Видин, финансирана по Оперативна програма „Околна среда 
2007-2013“. Общата стойност на инвестицията е над 20 млн. лв. С изграждането на модерната система се 
закрива и рекултивира старото депо във Видин. Още 5 други депа в региона ще бъдат закрити, с което 
България изпълнява своите национални ангажименти.  
МОСВ активно подпомага общините в Северозападния регион с реализирането на проекти  по ОПОС на 
обща стойност 675 млн. лв., каза в словото си министър Василева. С парите се изграждат и рехабилитират 
13 пречиствателни станции за отпадъчни води и 4 регионални системи за управление на отпадъците. Тази 
инфраструктура е важна за развитието на региона, за подобряване на стандарта на живот на гражданите, 
за привличането на инвестиции и активизирането на икономиката, което е наш приоритет. 
Отпадъците ще се обработват по начин, който изцяло съответства на принципите за третирането им не 
като нещо ненужно, а като ресурс“, каза Василева. Съоръжението ще обслужва  близо 100 000 жители в 
11 общини и създава 11 нови работни места. Системата за управление на отпадъци е с капацитет 309 600 
тона и с инсталации за компостиране и рециклиране на строителни отпадъци. 
Чрез Оперативната програма „Околна среда“ МОСВ финансира и значимия за Видин воден цикъл, който 
осигурява събирането и третирането на отпадъчните води на града. 
От кмета на Видин министър Ивелина Василева получи статуетка – символ на чиста околна среда. 
 
 
 
Източник: mediapool.bg 
 

Заглавие: Близо 100 млн. лв. за компостиращи инсталации на общините 
Новият срок за закриването на 72 стари депа е края на 2016 г. иначе глоба от Брюксел 
 

Линк: http://www.mediapool.bg/blizo-100-mln-lv-za-kompostirashti-instalatsii-na-obshtinite-
news237520.html                        
 

 

Текст: Близо 100 млн. лв. ще бъдат инвестирани от общините в изграждането на компостиращи 
инсталации за преработка на зелени и хранителни отпадъци. Това е първата схема, с която тръгва новата 
оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) 2014-2020 г., съобщи екоминистърът Ивелина Василева. 
През настоящия програмен период Европейската комисия не дава пари за изграждане на нови депа, а за 
намаляване на отпадъците. Това става чрез изграждане на компостиращи и сепариращи инсталации. 
Произведеният от тях продукт пък ще се използва за торене в селското стопанство, рекултивация на 
нарушени терени и мини, поддържане на зелените системи. 
Целта е  България да намали депонираните биоразградими отпадъци с 35% до 2020 г., посочи Василева. 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 4  

  

За 2013 г. страната ни е генерирала 3.135 милиона тона битови отпадъци, от които около 1 млн. тона са 
биоразградими. 
България е поела ангажимент до края на 2016 г. да затвори всичките стари 107 сметища, които не 
отговарят на европейските изисквания. До момента са затворени 35, а до края на годината ще бъдат 
закрити още 41, съобщи още министър Василева. 
Неотдавна страната ни беше осъдена от Европейския съд заради неизпълнение на този ангажимент, 
който трябваше да е факт през юли 2009 г. 
Проблем остават 35 сметища, които се намират в шест региона, където има съпротива на местното 
население заради определените площадки. 
Бизнесът изключен от схемата поради липса на интерес  
Новото в кандидатстването по ОПОС 2014-2020 г. е, че документите за участие в първата обявена 
процедура ще се подават само електронно. Така отпадат големите кашони, които бяха неизменен атрибут 
по ОПОС 2007-2013 г. и затрудняваха общините, отбеляза Василева. 
Бюджетът на схемата за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани 
зелени или битови отпадъци е 97 млн. лв. 
По нея ще могат да кандидатстват само общини, които нямат такива инсталации, посочи Василева. От 
обясненията й се разбра, че бизнесът няма интерес към такива инсталации и по тази причина не е дадена 
възможност и той да се включи. 
В момента от 20-те регионални депа, които се построиха или се строят по старата ОПОС, 16 имат 
компостиращи инсталации, уточни екоминистърът. 
Проектите са разделени на няколко типа в зависимост от големината на общините. По-малките общини 
генерират повече зелени отпадъци, докато големите - хранителни, посочи Василева. 
Поставени са тавани за финансиране на един проект, като той зависи от капацитета на съоръжението. Ако 
инсталацията ще преработва от 10 хил. до 20 хил. т, допустимата помощ е до 7.4 млн. лв., от 6 хил. до 10 
хил. т – до 5.4 млн. лв., от 4 хил. до 6 хил. тона – до 3.9 млн. лв. и от 2 хил. до 4 хил. тона – 3.4 млн. лв. 
Срокът за подаване на проектните предложения от общините е 1 август 2016 г. След това в в 3-месечен 
срок управляващият орган на ОПОС трябва да обяви печелившите. 
Оценяването  
Подборът на проектите ще става на конкурентен принцип, посочи министър Василева. 
Едно от условията, което ще се съблюдава, е дали общините имат компостираща инсталация, както и 
дали са член на регионална система за депониране на отпадъците. Ще се гледа още и дали имат 
одобрена регионална програма за намаляване на отпадъците до 2020 г., каза Василева. 
Освен изграждането на компостиращата инсталация, ще се финансира още и довеждащата 
инфраструктура, както и купуване на съоръжения за разделяне на отпадъците. 
Първата информационна среща по схемата ще бъде на 20 август заедно с Националното сдружение на 
общините и 28-те областни информационни центъра. 
Всички стари депа закрити до края на 2016 г. 
Всичките стари 107 депа трябва да бъдат закрити до края на 2016 г. Такъв ангажимент е поела страната ни 
пред Европейската комисия, стана ясно от думите на министър Василева. 
Съгласно договора ни за членство в ЕС това трябваше да се случи до лятото на 2009 г. Понеже седем 
години не става, неотдавна страната ни беше осъдена от Европейския съд, но засега без налагането на 
финансова санкция. 
Закриването на старите депа е свързано с пускането на новите. По старата ОПОС е финансирано 
изграждането на 20 регионални системи за събиране на отпадъците. От тях 7 са построени. Така са 
закрити 35 стари бунища. До края на годината ще бъдат закрити още 41, каза Василева. 
Проблем има за останалите 35. Причината те са свързани с изграждането на депата за шест региона, 
които са рискови по различни причини – недоволство на местното население, обжалване на поръчките за 
строителство или забава от страна на самите строители, коментира Василева. 
Рисковите депа, финансирани по ОПОС 2007-2013 г., са в Разлог, Ямбол и Бяла, Русенско. 
Депата в Благоевград, Дупница и Провадия пък се бавят заради определените терени, срещу които е 
местното население. Правителството е готово да финансира тяхното строителство, стига местните власти 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 5  

  

да се разберат, каза Василева. 
"Надявам се стриктното спазване на законодателството и пълните гаранции при въвеждането на 
технологии за опазването на почвите, водите и въздуха, да са достатъчно силни, за да убедят и местните 
хора", каза екоминистърът.  
 
 
 
Източник: bta.bg 
 

Заглавие: В Русенско е изровен иоткраднат близо 1, 5 километраелектрически кабел 
 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1136751                           
 

 

Текст: В Русенско е изровен и откраднат близо 1, 5 километра електрически кабел. 
В землището на град Сеново в частна слънчогледова нива е изкопан и откраднат близо километър и 
половина електрически кабел, съобщиха от Областната дирекция на МВР. 
За извличане на кабела от земята са направени 57 изкопа. Унищожени са около 300 декара от 
слънчогледовия масив. Само щетите на земеделския стопанин са за около 5 000 лева, а стойността на 
откраднатия кабел не е изчислена. 
През миналата седмица на новоремонтирания булевард "Тутракан" в Русе бяха откраднати кабели за 
хиляди левове, припомниха от общинската администрация. Кабелите са били за уличното осветление. 
Подобна вандалщина на "Тутракан" е имало преди три месеца. Пак в Русе това лято на булевард 
"Придунавски" е бил откраднат около 200 метра кабел. До къщата-музей "Баба Тонка" също е 
регистрирана кражба на 100 метра кабели. 
 
 
 
Източник: starozagorci.com 
 

Заглавие: Монтирани са 95% от оборудването на столичния завод за отпадъци 
 

Линк: http://www.starozagorci.com/news-17311.html                           
 

 

Текст: На 03 август в 09.10 часа във Второ районно управление на МВР  Стара Загора е получен сигнал от 
служител на поделение 26940, село Змеево, за извършена кражба на съобщителен кабел. На място е 
установено, че неизвестен извършител за времето от 20.00 часа на 02 август до 10.00 часа на 03 август, 
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чрез изкопаване на дупки в земята е извършил кражба на 40 метра съобщителен кабел, собственост на 
поделението. 
По случая е образувано досъдебно производство. 
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