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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева открива третото заседание на Комитета за наблюдение на ОПОС 
2014-2020 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3752 
 

 
 

Текст: От 9, 30 ч. на 8 октомври (четвъртък) в хотел „Балкан“ в София, министърът на околната среда и 
водите Ивелина Василева ще открие третото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна 
програма „Околна среда 2014-2020“. Общественият орган за наблюдение ще обсъди стратегически 
планове за изпълнение на приоритетните оси на програмата: „Води“, „Отпадъци“, „Натура 2000 и 
биоразнообразие“, „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ и „Подобряване на 
качеството на атмосферния въздух“. 
Участниците в заседанието ще разискват и методологии и критерии за оценка на проектни предложения 
по нови процедури, чието обявяване предстои. Сред тях са процедурите за втора фаза на проекти за 
изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по ОПОС 2007-2013, установяване на 
шест центъра за повишаване на готовността на населението за реакция при наводнения и последващи 
кризи и др.    
 
 
 
Източник: bg.b2.mk 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева: Съществува възможност някои от рисковите 11 проекта в сектор 
„Води“ и 2 в сектор „Отпадъци“ да излязат от риск 
 

Линк: http://bg.b2.mk/news/?newsid=246b 
 

 
 

Текст: Съществува възможност някои от рисковите 11 проекта в сектор „Води“ и 2 в сектор „Отпадъци“ да 
излязат от риск. Това каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева пред журналисти 
след третото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, 
предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Следим почти ежедневно напредъка по проектите, някои от тях 
са в доста сериозна фаза на физическото изпълнение“, обясни тя и даде за пример изграждането на 
водния цикъл в Исперих. „Повече от 30 работни групи работят на терен с много техника и работна сила“, 
посочи тя. По думите й проследяването на напредъка и оценката и риска на 13 проекта е започнало в най-
ранна фаза и е имало възможност да се договори фазиране с ЕК. Министърът обясни, че сред проектите, 
които ще могат да бъдат фазирани е и този за модернизация на пречиствателната станция в к.к.Златни 
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пясъци, като уточни, че Община Варна е подготвила техническата документация“. Министър Василева 
коментира, че след изграждането на станцията общината ще има възможност да си върне средствата от 
безвъзмездното финансиране по оперативната програма. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Пуснаха първите мобилни центрове за отпадъци в комплексите 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1511023  
 

  
 

Текст: Бургас прави нова стъпка към осигуряването на екологично чиста среда за живот. В града вече 
работят първите три мобилни центъра за събиране на отпадъци. Те се намират в комплексите 
"Възраждане", "Лазур" и Централната градска част. Предвижда се скоро в Бургас да бъдат разположени 
още 6 мобилни пункта, с което общият им брой ще достигне 9. 
В мобилните центрове могат да бъдат предавани почти всички видове отпадъци, които се генерират в 
едно домакинство. Станциите ще приемат в различни контейнери хартия, пластмаса, стъкло, метали, 
мазнини, електрическо и електронно оборудване, опасни битови отпадъци, едрогабаритни отпадъци, 
излезли от употреба гуми. Това от своя страна ще предпазва природата от замърсяване с вредни и опасни 
вещества. 
Мобилни центрове ще има във всички райони на града. Тяхното местоположение в рамките на 
комплексите ще бъде сменяно през десетина дни, за да може повече хора да имат достъп до услугата. 
Станциите ще могат да работят без външно захранване, тъй като са снабдени със слънчеви батерии и 
акумулатор. В тях ще работи по един оператор. 
Изграждането на мобилните центрове е иновативен подход, който Община Бургас прилага в програмата 
си за управление на отпадъците. 
 
 
 
Източник: konkurent.bg 
 

Заглавие: Изхвърляли строителни отпадъци при екопътеката в Челопек  
 

Линк: http://konkurent.bg/article/58489/izhvurliali-stroitelni-otpaduci-pri-ekoputekata-v-chelopek  
 

  
 

Текст: На нерегламентирана изхвърляне на строителни отпадъци край Челопек се натъкнали 
екоекспертите от регионалната инспекция по околната среда и водите във Враца. 
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Боклуците, сред които имало и незначителни количества битови отпадъци били депонирани на ул. 
„Григория Ангелов“, в района, от който започва екопътеката водеща до местност Погледец. 
На кметството е дадено предписание за предприемане на мерки за почистване на замърсените терени. 
Предстои да бъде извършен последващ контрол. 
 
 
 
Източник: balbok.com 
 

Заглавие: На 8-9 октомври е есенната кампания за събиране на опасни битови отпадъци в Община 
Велико Търново 
 

Линк: http://www.balbok.com/bg/news/Na-89-oktomvri-e-esennata-kampaniia-za-sybirane-na-opasni-
bitovi-otpadytsi-v-Obshtina-Veliko-tyrnovo 
 

  
 

Текст: Община Велико Търново и БалБок Инженеринг организират двудневна есенна кампания за 
събиране на опасни битови отпадъци на 8-9 октомври от 10.00-16.00 часа. 
Мобилният пункт ще бъдат разположен: 
08.10.2015 г. - паркинг на ул. „Стоян Михайловски“, кв. „Картала“ 
09.10.2015 г.  - паркинг на ул. ”Симеон Велики”, пред МОЛ – Велико Търново 
За информация: 062/619 502; 062/619 503 – Отдел „Околна среда“ и на www.veliko-tarnovo.bg 
Това е третата и последна за тази година кампания в Община Велико Търново. 
Месец октомври е изключително наситен с мобилни пунктове и есенни кампании – след община Велико 
Търново са тридневните кампании в Сливен, Пловдив и четири района на Столична община, следвани от 
Мобилен пункт в Радомир и Мобилен пункт за други два столични района в самия край на месеца. 
БалБок Инженеринг стартира прилагането на Системата за разделно събиране и обезвреждане на опасни 
отпадъци от домакинствата на територията на Столична община в началото на 2012 г. и от 2014 г. - в 
страната - смобилни пунктове в общините Пловдив, Шумен и Сливен. През 2015 г. се включиха и 
общините Велико Търново, Радомир, Средец и Левски. 
За създаването и прилагането на Системата, БалБок Инженеринг АД бе отличен като Иновативно 
предприятие на годината в Област "Зелена иновация" на Десетия Национален Иновационен форум, 
проведен на16 декември 2014 г. в София. 
 
 
 
Източник: haskovo.net 
 

Заглавие: Община Джебел получи имот за изграждане на претоварна станция за отпадъци 
 

Линк: http://www.haskovo.net/news/202736/Obsthina-Dzhebel-poluchi-imot-za-izgrazhdane-na-
pretovarna-stanciya-za-otpadaci  
 

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/
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Текст: За построяването на служебен път, външен водопровод и външно електрозахранване на 
претоварна станция за битови отпадъци община Джебел получи имот от 14,5 дка в местността „Базалък” 
край с. Вълкович. Обектът е част от проекта за изграждане на регионален център за управление на 
отпадъците. 
 
 
 
Източник: me.government.bg 
 

Заглавие: Проекти за обществено обсъждане 
Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на наредба за управление на 
минните отпадъци  
 

Линк: http://www.me.government.bg/bg/discussion-news/ministerstvoto-na-energetikata-predlaga-za-
obshtestveno-obsajdane-proekt-na-naredba-za-upravlenie-na-m-2127-m0-a0-1.html   
  

 

Текст: Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на наредба за 
управление на минните отпадъци. 
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, обн. - ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 
г., бяха удовлетворени основните бележки на Европейската комисия за точно и пълно транспониране в 
националното законодателство на изискванията на Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменение на 
Директива 2004/35/ЕО. 
Бележките, касаещи специфични въпроси по управлението на минни отпадъци, следва да бъдат 
отстранени с приемане на нова наредба по чл. 22к от закона, за което е определен 6-месечен срок от 
влизане в сила на основния нормативен акт. 
Коментари, мнения и препоръки по предложения текст могат да се изпращат на e-mail 
a.todorov@me.government.bg в законоустановения 14-дневен срок от публикуването на проекта. 
Проект на наредба за управление на минните отпадъци. 
 
 

mailto:a.todorov@me.government.bg
http://www.me.government.bg/files/useruploads/files/upravlenie_na_minnite_otpadaci.pdf
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