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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: 40 пречиствателни станции, 8 депа за отпадъци и 2516 км ВиК мрежа са изградени по ОПОС 
2007-2013 
Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3721  
  

 

Текст: 27 нови пречиствателни станции, 13 рехабилитирани, осем депа за отпадъци и 2516 км ВиК мрежа 
са изгадени по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“.  Купени са 126 автобуса за градския 
транспорт на София, 10 метровлака, 20 нископодови трамваи. 100 нови тролейбуса се движат по улиците 
на Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен.  Доставени са 201 пожарогасителни автомобила за трите 
национални парка – „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“, 11 природни парка, 55 резервата и 35 
поддържани резервата. Тези данни съобщи пред журналисти ръководителят на ОПОС Яна Георгиева. 
По Оперативна програма "Околна среда" - 2007-2013 г. /ОПОС/ са разплатени 93% от бюджета й. 
Програмата се движи със силни темпове, има предпоставки за изцяло усвояване на ресурса по бюджета 
й. Това каза пред журналисти министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. „Надявам се, че 
няма да стигнем до загуба на средства, работи се много ускорено на терен по обектите, имаме пълна 
готовност за верификация на подадените искания за средства от бенефициентите“, добави министърът. 
Крайният срок за физическо изпълнение на проектите по ОПОС е до 31 октомври т.г. „Имаме 
предпоставки да няма загуби на средства, въпросът е дали и доколко ще организират работата си 
общините и строителите в оставащото време“, каза още Ивелина Василева. 
Към 24 септември са сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 
4,136 млрд. лева или 121,56 на сто от общия размер на средствата по програмата. 
Плащанията по вече сключените договори са в размер на над 3,178 млрд. лева или 93,39 на сто от общия 
ресурс на програмата, с включените аванси.  Успешно са изпълнени 218 проекта с есвоени 429 млн. лева. 
Все още се изпълняват 226 проекта по програмата. 
Най-голямата инвестиция по ОПОС е заводът за третиране на отпадъците на София, с депо и две 
компостиращи инсталации, с работата на които количеството депонирани отпадъци ще намалее до 70 
пъти. 
Рискови са 11 проекта по приоритетна ос "Води", както и два проекта по приоритетна ос "Отпадъци" на 
програмата. Физическото изпълнение на проектите трябва да приключи до 31 октомври т.г. Имаме 
притеснения за 11 проекта в сектор "Води", които сме определили като рискови, коментира Яна 
Георгиева. Те ще бъдат предложени за фазиране - т.е. прехвърляне на част от изпълнението им за 
финансиране в следващия програмен период на ОПОС. Сред тях са проектите на Банско, Белене, Шумен, 
Ямбол, Раднево, Тервел, Видин, Враца, Силистра. 
В сектор отпадъци рискови са проектите в Бяла, Русенско и Разлог, но там няма възможност за фазиране 
на проектите, посочи министър Василева. Ако проектите не могат да приключат в установения срок, 
общините ще трябва да търсят други начини за финансирането им.  Според Ивелина Василева доскоро е 
имало риск и за проекта на Ямбол, но вече има уверение, че ще приключи в срок. В Разлог също са 
напреднали доста физическите дейности на терен. 
 
 
 
 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3721
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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева ще участва в дискусионен форум 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3713 
 

 

Текст: Министър Ивелина Василева ще участва в дискусионния форум „Строителството през 2016 г. – 
перспективи и предизвикателства. Възможностите през програмен период 2014 – 2020“.  Той  се 
организира за пета поредна година от Камарата на строителите в България . 
Събитието е на 28 септември от 9 часа в зала „Средец“ на „София хотел Балкан“. 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева награди финалистите в националния екофестивал „Златна есен“ 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3720   
  

 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева връчи наградите на победителите в 
националния екофестивал „Златна есен“, който се проведе в природен парк „Златни пясъци“. На 
церемонията  днес присъстваха участници от над 50 училища, както и  националният координатор на 
международната програма „Екоучилища" и на програмата „Учим за гората“. 
Фестивалът „Златна есен“ се организира от ДПП „Златни пясъци“ вече 6 години. Тази година той се 
проведe на 25 и 26 септември. В двата фестивални дни множество деца от  градини и училища от цялата 
страна, показха своя талант в две категории - танци и музика. 
Фестивалът „Златна есен“ стартира като регионална инициатива за представители на варненските 
екоучилища, но от 2013 г. събитието е национално, като в него обичайно участват над 300  деца в 
предучилищна и училищна възраст. 
 
 
Източник: bgdaily.com 
 

Заглавие: МОСВ актуализира наредбата за плановете за управление на защитени територии 
 

Линк: http://www.bgdaily.com/story/9854863 
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Текст: Представители на коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане 
природа в България" се срещнаха с министъра на околната среда и водите Ивелина Василева във връзка с 
изготвянето на новите планове за управление на Природен парк Витоша и националните паркове Рила и 
Пирин, се съобщава в прес-съобщение на коалицията. 
Природозащитниците предупредиха, че съществува опасност трите най-популярни български планини да 
бъдат застроени, като това стане чрез финансираните с европейски средства техни нови проектопланове 
за управление. 
От коалицията настояха държавата като възложител на трите плана и екоминистерството като отговорно 
за изразходването на евросредства за околна среда да върнат проектите на трите парка за пълна 
преработка. След това те трябва да бъдат предоставени за ново обществено обсъждане, преди да бъдат 
внесени за одобрение в екоминистерството и Министерски съвет. 
Сериозна е опасността от загуба на близо 8 милиона лева европейски средства. Заради лошия държавен 
контрол върху работата на изпълнителите на тези планове за управление, те не изпълняват заданията си. 
Същевременно целенасочено се работи да се премахнат забраните за ново строителство в парковете 
Рила, Пирин и Витоша чрез промени в зонирането и режимите в тях, коментираха природозащитниците. 
Отговорността за допустимото строителство се прехвърля от Министерски съвет към общините. 
Целенасочено се ограничават и възможностите за обществено обсъждане на плановете. 
От екоминистерството заявиха, че при приемането на плановете за управление на трите парка ще бъдат 
спазени съответните задания и законови норми. За да се подобрят възможностите за обществени 
консултации, ще бъде актуализирана Наредбата за разработване на планове за управление на защитени 
територии. 
Представителите на коалиция "За да остане природа в България" припомниха още, че многократно са 
подавали сигнали за нарушения при разработването на новите планове за управление на Рила, Пирин и 
Витоша, но без резултат. Въпреки лошото изпълнение фирмите, които ги изготвят, са получили голяма 
част от плащанията си. В резултат на това на обществените обсъждания се предлагат крайно непълни и 
некачествени проектопланове. 
 
 
Източник: blitz.bg 
 

Заглавие: МОСВ иска филтри в комините и екогорива в печките на домакинствата 
Това са част от новите мерки за намаляване на емисиите на вредните вещества във въздуха 
 

Линк: http://www.blitz.bg/news/article/363856 
  

 

Текст: Поставяне на филтри в комините и предложения как домакинствата да използват екогорива - това 
са част от мерките, които готви Министерството на околната среда за намаляване на емисиите на 
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вредните вещества и подобряването на качеството на въздуха, съобщи министър Ивелина Василева, 
цитирана от БНР. По думите й, в тази посока са законовите промени, които ще бъдат разгледани на първо 
четене в парламента. Очаква се това да стане през идната седмица. 
Според предложените поправки в Закона за чистотата на атмосферния въздух, на кметовете, които не 
изпълняват програмите за по-чист въздух, ще се налагат санкции до 5000 лв. Наред с това кметовете ще 
могат да затварят улици за движение на автомобили, ще се изграждат зелени пояси. 
В 29 общини замърсяването с фини прахови частици е над нормата. Основни източници на замърсяването 
са битовото отопление и транспортът. 
 
 
Източник: yambolnews.net 
 

Заглавие: Имало уверение, че Регионалното ни депо щяло да приключи в срок, съобщават от МОСВ 
 

Линк: http://yambolnews.net/index.php/mediya/galeriya/item/17189-
%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-
%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%87%D0%B5-
%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-
%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D1%89%D1%8F%D0%BB%D0%BE-%D0%B4%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8-%D0%B2-
%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA-
%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BE%D1%82-
%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B2 
  

 

Текст: (имало уверение -  какво очакват в предизборна кампания да  кажат, че няма да стане ли? А и 
особено след тия люти закани на премиера към Славов и екипа му..). Герберска прехвърли топка, вместо 
МОСВ да каже - да ще приключи в срок, няма да приключи в срок - на основата на техни данни - то - 
уверявали го били..Ами ако ЛЪЖЕ факирина? 
Водният ни проект, обаче със сигурност е рисков, което означава, че ситуацията в Каргона скоро няма да 
се нормализира и ни чака (1 ли) тежка строителна зима. При посещението си в Ямбо, за да открие 
обновяването на реконструирания Безистен, министър председателят на два пъти въдвори кмета Славов 
и екипа му на Депото и заповяда да не му се мяркат предочите, докато не го завърши. Славов на депото 
не седи - открива предизборни кампании, мотка се из центъра, електронният инженер обяснява как 
трябва да се полагат плочки, акто сомнамбул броди из Безистена впрочем..(това за сведение на Борисов) 
А уверенията са си уверения. Позволяваме си сериозно да се съмняваме, че с основна цел усвояване на 
европейски средства Депото може и да бъде завършено в срок, за сметка обаче на качеството, просто 
технологичното време е малко.  Това, което трябваше да се гради с години да го направиш за месец. 
Оправданията защо не е станало навреме са си оправдания.  
Припомняме, че става дума за средства по Програмата 2007-2013 година. сега е краят на 2015 г. Дурма, че 
сме били рекордьори по усвояване на европейски средства. Та, дори и да бъде обявено, че е завършено в 
края  на октомври, това че ще се разплаща с европейски средства (онез гледат изтънко и се стараят 
колкото се може по-малко да отпуснат) гаранции няма.  
Преди десет дни министър Василева (на МОСВ) пък заяви, че за рекултивацията парите ще са за сметка на 
общините. При герберите (рибата от главата)  всяко изказване е като заповедите в казармата - 
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предпоследно... Затова цитираме сайта на МОСВ:  
„Имаме предпоставки да няма загуби на средства, въпросът е дали и доколко ще организират работата си 
общините и строителите в оставащото време“, каза още Ивелина Василева. 
 Рискови са 11 проекта по приоритетна ос "Води", както и два проекта по приоритетна ос "Отпадъци" на 
програмата. Физическото изпълнение на проектите трябва да приключи до 31 октомври т.г. Имаме 
притеснения за 11 проекта в сектор "Води", които сме определили като рискови, коментира Яна 
Георгиева. Те ще бъдат предложени за фазиране - т.е. прехвърляне на част от изпълнението им за 
финансиране в следващия програмен период на ОПОС. Сред тях са проектите на Банско, Белене, Шумен, 
Ямбол, Раднево, Тервел, Видин, Враца, Силистра. 
(бел. Яс - и внимание - това, че щели да бъдат предложени за фазиране (що за чиновническа тъпа дума), 
не означава, че ще бъдат одобрени, а не оставени да се оправяме ние...93 милиона лева са...) 
В сектор отпадъци рискови са проектите в Бяла, Русенско и Разлог, но там няма възможност за фазиране 
на проектите, посочи министър Василева. Ако проектите не могат да приключат в установения срок, 
общините ще трябва да търсят други начини за финансирането им.  Според Ивелина Василева доскоро е 
имало риск и за проекта на Ямбол, но вече има уверение, че ще приключи в срок. В Разлог също са 
напреднали доста физическите дейности на терен." 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Около 70 тона отпадъци на ден преработва новото депо 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1505009 
  

 

Текст: Около 70 тона отпадъци преработва за ден новооткритото Регионално депо край Братово. След 
тяхното третиране, в специализираните инсталации и площадки са сепарирани различни видове 
материали, които ще бъдат допълнително обработени. 
До момента са отделени 2 тона алуминий, 4 тона черни метали, 2 тона хартия и 7 тона твърда пластмаса. 
Приети и обработени са и 260 тона биоразградима маса от почистването на паркове и градини. Депото е 
приело 60 тона строителни отпадъци. 
 
 
Източник: burgas-reporter.com 
 

Заглавие: Депото в Братово е обработило 2 000 тона отпадъци за месец 
 

Линк: http://burgas-reporter.com/2015/09/depoto-v-bratovo-e-obrabotilo-2-000-tona-otpadci-za-mesec/ 
 

http://burgas-reporter.com/2015/09/depoto-v-bratovo-e-obrabotilo-2-000-tona-otpadci-za-mesec/
http://burgas-reporter.com/2015/09/depoto-v-bratovo-e-obrabotilo-2-000-tona-otpadci-za-mesec/
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Текст: Само месец след като беше пуснато в експлоатация депото край Братово е поело и преработило 
около 2 000 тона битови отпадъци. 
След като бъдат пуснати на пълни обороти, съоръженията ще могат да преработват по 70 тона отпадъци 
на ден. 
В специализираните инсталации и площадки са сепарирани различни видове материали, които ще бъдат 
преработени. До момента от приетите отпадъци са отделени 2 тона алуминий, 4 тона черни метали, 2 
тона хартия и 7 тона твърда пластмаса.  
Приети и обработени са също 260 тона биоразградима маса от почистването на паркове и градини. 
Депото е приело 60 тона строителни отпадъци, които са от ремонта на пътната инфраструктура. След 
раздробяване строителните отпадъци ще се използват отново при строителни работи. 
Информацията беше съобщена по време на експертния форум „Системи за управление на отпадъците. 
Постигнати резултати и бъдещи инициативи”, който е част от инициативите за Дните на екологията в 
Бургас. 
В  срещата участваха представители от Министерството на околната среда и водите и екоексперти от 
различни общини. 
Регионалното депо в Братово е изградено по проект на Община Бургас „Изграждане на регионална 
система за управление на отпадъците в регион Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Околна 
среда 2007-2013 г.“ 
Общата стойност на проекта е в размер на 43 231 121 лв. От тях близо 34,5 млн. лв. са предоставени от 
Европейския фонд за регионално развитие. Националното финансиране е над 6 млн. лв., а общините 
Несебър и Бургас се включват съответно с 2,4 млн.лв. и 279 000 лв. 
В изграждането на депото се включиха общините Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, 
Руен, Средец, Сунгурларе и Сдружение за управление на отпадъците – Регион Бургас. 
 
 
Източник: forthenature.org 
 

Заглавие: Обжалват комплексното разрешително на сметището на община Стара Загора 
На 24 септември граждани и неправителствени организации подадоха жалби срещу издаденото 
комплексно разрешително за Регионален център за управление на отпадъци Ракитница - Изток. С 
жалбата до Административен съд - София се иска решението на Изпълнителната агенция по 
околна среда да се отмени като противоречащо на закона и проектът за сметище край 
Ракитница да бъде спрян.  
Паралелно с това експерти и инициативни комитети срещу изграждане и на други 
незаконосъоразни сметища подготвят обща хоризонтална жалба до Европейската комисия, с 
която се иска да се спрат парите за депата и да се търси отговорност за нарушението на 
европейските норми. 
 

Линк: http://forthenature.org/uchastie-za-prirodata/31 
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Текст: На среща с кмета на Стара Загора на 17 септември представители на екологично сдружение "За 
Земята" и експерти Отпадъци предложиха безвъзмездна и доброволна помощ на Община Стара Загора 
във връзка с разработването и прилагането на стратегия за "нулеви отпадъците". За втори път в рамките 
на 6 месеца представители на природозащитната общност протягат ръка на Община стара Загора и 
предлагат варианти за екологично, устойчиво и перспективно третиране на отпадъците на домакинствата. 
Този път експертите по проект „Участие за природа“ от ЕС "За Земята" предложиха и разработен 
наръчник с който да подпомогнат „умното третиране на отпадъците от общинските структури“ както и 
литература с множество положителни примери на общини от цял свят поели по пътя на „Нулевите 
отпадъци“. За съжаление градоначалниът заяви, че ще разгледа по -подробно предложения подход за 
‚нулеви отпадъци“ и евентуално би потърсил съдействието на експертите от неправителствения сектор, 
само ако те се откажат да водят дела и да борят общината за недообмисления проект за депо за 
отпадъци край село Ракитница.  
"Исканията на гражданската инициатива "Ракитница - Арнаутито" са: да се спазва закона и най-добрите 
практики за управление на отпадъци. Виждаме своята роля в подкрепа на Община Стара Загора за 
разработване на адекватна и модерна стратегия за "нулеви отпадъци", коментира Цвета Христова- 
Богданова от гражданската инициатива. Затова потърсиха съдействието на Общината и помощта на 
експерти отпадъци на Екологично сдружение "За Земята". и допълва: "Като основен проблем относно 
депото край Ракитница от самото начало се явява нарушаването на достъпа до обществена информация и 
процеса на вземане на решения, които пряко ги касаят."  
От гражданската инициатива все още очакват кметът г-н Живко Тодоров да изпълни обещанието, което 
даде през месец май т.г. за "пълен достъп до цялата документация за депото". Предоставени са няколко 
стари Подробни устройствени планове и отказан достъпа до документите относно издаването на 
комплексното разрешително. Това пречи на експертите и обществеността да се запознае с подробната 
информация относно цялостното въздействие на РЦУО край Ракитница върху околната среда и здравето 
на хората. Дори бегъл поглед върху документите показа, че в река Съзлийка ще се вливат тежки метали. 
Има нужда от допълнителен подробен анализ от независими експерти по проблема. Това е и една от 
причините да се обжалва издаденото комплексно разрешително.  
Инициативата е част от кампания за повишаване на обществена информираност относно строящото се 
регионално депо за отпадъци край с. Ракитница. Кампанията включва информационни дейности, 
проучване на европейските политики за управление на отпадъците, достъп до информация, екологична и 
правна експертиза. Това е и една от наградените кампании в гражданския конкурс, организиран по 
проект „Участие за природата", който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в 
България по Финансовия механизъм на Европейското икономическа пространство 2009-2014 г. Проектът 
се изпълнява от Българска Фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично сдружения „За 
земята" и мрежа за гражданско действие "Блулинк. 
 
 
Източник dariknews.bg 
 

Заглавие: 100 метра кабел откраднаха край Благоево. 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1504715  
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Текст: 100 м телефонен кабел е откраднат чрез разкопаване и изтегляне в землището на село Благоево – 
съобщават от ОДМВР-Разград. 
Посегателството над собствеността на БТК е извършено между 0.00 и 6.00 часа на 24 септември. 
Нанесените щети са в процес на изясняване.  
 По случая се води досъдебно производство. 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Полицията в Пловдив разследва кражба на кабели от строителен обект на стойност около 
3500 лева  
Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/09/27/2124412/politsiyata-v-plovdiv-razsledva-krazhba-na-
kabeli-ot-stroitelen-obekt-na-stoynost-okolo-3500-leva.html 
  

 

Текст: Полицията в Пловдив разследва кражба на кабели от строителен обект на стойност около 3500 
лева, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР-Пловдив. Вчера, 35-годишен мъж от село Първенец, е 
подал сигнала за кражбата във Второ Районно управление „Полиция” в града. Той се оплакал за това, че 
за времето от 17.30 часа в петък до 8.00 часа вчера от строителен обект на бул. „Пещерско шосе” е била 
извършена кражба на около 500 метра кабел. Според потърпевшия, стойността на посегателството 
възлиза на около 3500 лева. Работата по случая продължава. 
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