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Източник: kanal3.bg 
 

Заглавие: Ивелина Василева: Няма да санкционират България по делото за Калиакра  
120 млн. лева са заложени в новата ОП "Околна среда" за чистотата на въздуха, съобщи 
министърът  
 

Линк: http://kanal3.bg/news/bulgaria/politics/20054-Ivelina-Vasileva:-Nyama-da-sankcionirat-Balgariya-po-
deloto-za-Kaliakra%22 
 

  
 

Текст: По отношение на санкциите за замърсяване сме строги с всички. До октомври са наложени глоби 
за над 2 млн. лева. Те са в посока спиране на производство, освен финансови. Това заяви в предаването 
"Факторът Кошлуков" министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. 
Подготвят се законодателни промени за контрола на чистотата на въздуха, съобщи още тя. Министърът 
допълни, че 120 млн. лева са заложени в новата ОП "Околна среда", които ще се предоставят на 
общините за действия по проекти, свързани с качеството на въздуха. 
МОСВ е разработило карта с рисковите зони за повишаване на нивата на реките, която обхваща цялата 
страна и всички институции, отговорни за експлоатацията ще имат достъп до тази информация, обясни 
също така Василева. 
Министърът посочи, че З,5 млрд. е финансовият ресурс и за първия, и за втория програмен период на ОП 
"Околна среда". Тя призна, че Европа е наказала България и двете спирания на тази оперативна програма 
са били много вредни за страната ни.  
"Около 70% от старата и новата оперативна програма са предвидени за ВиК. Положили сме 2500 км ВиК 
мрежа под земята", съобщи Василева. По думите й съоръженията, които се изграждат са с живот около 
40-50 години. Тя обясни, че това помага и за благоустрояването на градската среда. 
Според нея протестите за околната среда се дължат на сблъсъците на различните заинтересовани страни, 
като подчерта, че задължението на министерството е да следи да се спазва законодателството. Тя посочи, 
че за биоразнообразието за отделени около 200 милиона през последния програмен период.  
"Мисля, че няма да се стигне до налагането и глоби и санкции", каза министърът по темата за делото 
срещу България за ветропарковете в Калиакра. Тя посочи, че обхвата към страната ни от страна на ЕС се 
стеснява и се разглеждат 7 от 300 дадени разрешения за строеж в района. 
Василева посочи, че приоритетни през новия програмен период ще бъдат инвестициите във ВиК сектора, 
опазването на чистотата на въздуха, биоразнообразието и превенцията срещу наводнения и свлачища. 
 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: извънредни проверки са извършили експертите от направление „Битови и строителни 
отпадъци” към РИОСВ - Пазарджик 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/11/22/2155155/3-izvanredni-proverki-sa-izvarshili-
ekspertite-ot-napravlenie-bitovi-i-stroitelni-otpadatsi-kam-riosv-pazardzhik.html  
 

http://kanal3.bg/broadcast/27-Faktorat-Koshlukov
http://www.focus-news.net/news/2015/11/22/2155155/3-izvanredni-proverki-sa-izvarshili-ekspertite-ot-napravlenie-bitovi-i-stroitelni-otpadatsi-kam-riosv-pazardzhik.html
http://www.focus-news.net/news/2015/11/22/2155155/3-izvanredni-proverki-sa-izvarshili-ekspertite-ot-napravlenie-bitovi-i-stroitelni-otpadatsi-kam-riosv-pazardzhik.html
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Текст: Експертите от направление „Битови и строителни отпадъци” към РИОСВ Пазарджик са извършили 
през месец октомври 3 извънредни проверки, съобщиха от инспекцията. При проверка по сигнал за 
наличие на нерегламентирано изхвърлени отпадъци с различен произход на територията на община 
Стрелча е установено, че край пътя Копривщица - Стрелча са изхвърлени бали със слама. Тези отпадъци 
не попадат в приложното поле на Закона за управление на отпадъците. За начина и мястото на 
съхранение се прилагат местни нормативни разпоредби. Констатирано е изхвърляне на битови отпадъци 
край оградата на общинско депо – Стрелча, разположени край пътя Стрелча – Пазарджик. Дадено е 
предписание, отпадъците да се депонират в границите на площадката за обезвреждане, а крайпътните 
участъци да се почистят и да не се допуска ново замърсяване. Предписанието е изпълнено. При проверка 
по сигнал за обгазяване на село Капитан Димитриево от запалване на общинското сметище на Пазарджик 
и извършено замерване на атмосферния въздух в селото не са установени обгазяване и наличие на 
миризми.  
 
 
Източник: regnews.net 
 

Заглавие: Още 70 кг капачки предадоха младежите от Г. Оряховица за инициативата „Идея в действие" 
  

Линк: http://www.regnews.net/bg/oshte-70-kg-kapachki-predadoha-mladezhite-ot-g-oryahovitsa-za-
initsiativata-ideya-v-deystvie/#.VlLJFv7ovcs 
 

  
 

Текст:  Още 70 кг капачки предадоха момчетата и момичетата от Горнооряховския младежки парламент 
в рамките на инициативата „Идея в действие”. Поредната партида капачки за рециклиране е събрана и с 
помощта на гражданите на Горна Оряховица.  
„Изказваме своята благодарност за гражданската активност на всеки, който допринесе за разширяване на 
тази инициатива. Благодарим на учениците и учителите училищата в общината, на служителите от 
Районен съд и всички, които се включиха и продължават нашата подкрепа към фондация „Идея в 
действие“ за събиране на капачки. На всеки тон събрани капачки се закупуват електроуреди за социални 
домове за деца.  Тази инициатива ние превърнахме в зелена благотворителност”, казват от 
Горнооряховския младежки парламент. 
„Капачки в действие” е национална доброволческа кампания, инициирана от фондация „Идея в 
действие”, насочена към опазване на околната среда и правилното изразходване на суровините. 
Кампанията показва на практика какво може да се постигне с единодействие и екипна работа.  
Досега в национален мащаб са събрани 13 тона пластмасови капачки и са предадени за рециклиране. 
Това означава, че 13 детски социални заведения са получили нов електроуред. 
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Източник: gradat.bg 
 

Заглавие: Въвеждат в експлоатация Клетка 1 на новото регионално депо край Ямбол 
Общата стойност на проекта е 31 266 832 лв. 
 

Линк:http://gradat.bg/news/2015/11/20/2653542_vuvejdat_v_eksploataciia_kletka_1_na_novoto_regional
no/  
 

  
 

Текст: На 21 ноември в присъствието на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева 
официално започва да функционира Клетка 1 на новата Регионална система за управление на отпадъците 
на регион Ямбол. Площадката в местността "Гол Баир" край с. Хаджидимитрово беше обект на съдебни 
спорове от екоорганизации и забави с близо две години стартът на строителството. Първата копка на 
Клетка 1 беше направена в началото на юни т.г. 
Новото депо е изградено по Проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в 
регион Ямбол – Първа фаза". Основен бенефициент е община Ямбол в партньорство с общините Сливен, 
Нова Загора, "Тунджа" и Стралджа. Общата стойност на проекта е 31 266 832 лв. От тях в строителството 
на Клетка 1 са вложени 9 138 773 лв. 
Главен изпълнител е ДЗЗД "ЕКО Ленд", в което участват "Водстрой 98" АД и "Пътстрой-92" АД. 
Изпълнени са дейности по оформяне и изграждане на дигите на депото, хидротехнически съоръжения за 
повърхностни води, дренажна система и система за третиране на отпадъчните води от депото, долен 
изолационен екран на кретка 1, път за верижна техника и рампи, експлоатационни пътища, навес за 
верижна техника и елементи за извършване на мониторинг. 
Регионалното депо ще обслужва 250 000 жители на петте общини. 
Другата основна дейност по проекта е закриване и рекултивация на старите сметища на общините Ямбол, 
Сливен, Нова Загора и Стралджа, по които текат довършителни работи.. 
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