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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Още 6 ПСОВ и четири депа ще бъдат готови до края на 2015 г. 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3868 
 

  
 

Текст: До края на настоящия програмен период остават пет седмици и в тях предстои да приключи 
работа по още 6 пречиствателни станции. Така броят на готовите ПСОВ ще стане 50 от планираните 58. 
Това съобщи министър Ивелина Василева, която взе участие в Петата национална научна конференция – 
„Оперативна програма „Околна среда“ и Програмата за развитие на селските райони – в преход към 
новия програмен период“. Форумът е организиран от Камарата на строителите в България и Българската 
асоциация по водите с медийното партньорство на в. „Строител“. 
Пречиствателните станции, които ще бъдат завършени до края на 2015г., са Белене, Ботевград, Бяла, 
Исперих, Силистра и в кв. „Банево“, Бургас. Други осем ПСОВ –  Банско, Видин, Враца, Златни пясъци, 
Раднево, Тервел, Шумен и Ямбол, ще бъдат довършени със средства от новия програмен период. Това са 
фазираните проекти по ОПОС 2014-2020. Още в средата на 2016 г. ще   започне и работата на терен по т. 
нар. ранни проекти – Пловдив, Асеновград, Добрич и Плевен – Долна Митрополия, на стойност 402 млн. 
лв., както и още 5 проекта за 116 млн. лв., които се чака да бъдат одобрени от JASPERS.   
Общата стойност на тези проекти е над 700 млн. лв. и чрез тях ще се  подсигури плавeн преход от старата 
към новата програма, както и работата на бенефициентите, проектантите и строителите, каза Василева. За 
да се реализират останалите ВиК проекти, трябва да се осъществи реформа във водния сектор. Очаква се 
проектите да стартират през 2018 г., след като бъдат извършени Регионалните прединвестиционни 
проучвания.   
Другият нов момент в програмата е, че за първи път ще се приложи инженерингов подход при 
финансирането, чиято цел е да се осигурят допълнителни средства за бенефициентите. Предвижда се да 
бъдат заделени 240 млн. лв. или 10% от бюджета на приоритетна ос „Води“. Тези средства ще постъпят 
във Фонда но фондовете, където ресурсът ще се удвои. С тези средства да бъдат подпомогнати 
инвестициите във ВиК сектора. Това може да бъде под формата на облекчени кредити или чрез други 
инструменти, което в момента се уточнява с международните финансови институции. Във фонда ще 
постъпят и 8% от Ос „Отпадъци“ (45 млн. лв.), за които идеята е също да се мултиплицират. 
Главният директор на ГД ОПОС Яна Георгиева постави акцент в презентацията си върху качеството на 
проектите за постигането на добри резултати при изпълнението. Основната част от инвестициите ще бъде 
след 2018г. и за реалното строителство на обектите ще останат 3 г. Затова е важно да се оптимизира 
процесът – да бъдат подготвени добри проекти, които по-късно ще се изпълнят лесно, посочи Яна 
Георгиева. 
До момента по ОПОС 2007-2013, която разполага с бюджет от близо 3,5 млрд. лв., са изплатени  3, 372 
млрд. лв., което е 105,04%  от общия ресурс на програмата.  Успешно изпълнени са 228 проекта и се 
очаква да приключат  още 208. В сектор „Води“ са договорени 2,9 млрд. лв. и са изплатени  с авансите 
2,436 млрд. лв., като само за една година са изплатени повече от 1 млрд. лв. До момента са изградени и 
реконструирани 44 ПСОВ и са положени 2550 км водопровод и канализация на територията на повече от 
80 населени места. Изградени са 15 Регионални системи за управление на отпадъците (РСУО), а до края 
на годината се очаква да бъдат завършени още четири. Само един проект за изграждане на регионално 
депо за отпадъци няма да бъда завършен – това е в Бяла, Русенско, където имаше забавяне при 
подготовката и работата на терен. 
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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Европейската комисия преведе 279, 62 млн. лв. по Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013“ 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3869 
 

 
 

Текст: На 20 ноември 2015 г. Европейската комисия преведе 279 617 925 лв. на България за 
възстановяване на сертифицирани разходи по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“.  С транша 
сумата на общо преведените от Комисията към България средства по ОПОС възлиза на 1 902 083 999 лв. 
В края на програмния период Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ ритмично разплаща 
верифицирани разходи на бенефициенти и сертифицира разходи пред Комисията. От началото на 2015 г. 
до сега на бенефициентите са изплатени 721 млн. лв. За същия период от ЕК на ОПОС са преведени близо 
1,061 млрд. лв. 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: От 2016 г. не влиза забрана за отопление с дърва и въглища  
  

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3870 
 

  
 

Текст: Няма европейска директива, която да налага забрана на отоплението с дърва и въглища от 2016 г. 
На МОСВ не е известно да се водят разговори за въвеждане на такава. Нещо повече – ако темата бъде 
повдигната, министерството ще бъде твърдо против.  Категоричното становище и политика  на МОСВ е да 
се подобрява състоянието на въздуха не чрез забрани, а чрез стимули, отчитайки социално-
икономическото положение в страната. 
От 1 януари 2022 г. ще има промяна в изискванията към отоплителните уреди. Тогава битовите уреди на 
твърдо гориво ще трябва да отговарят на Директива 2009/125/ЕО, но този нормативен документ не 
определя изисквания към уредите, пуснати на пазара преди тази дата. И съответно няма претенции към 
продължаване на тяхната употреба. Компетентно по прилагането на изискванията на Директива 
2009/125/ЕО е Министерство на икономиката. 
Изискванията се определят от прилагащ регламент 2015/1185, който засяга битовите отоплителни уреди 
под 50 киловата. На тази мощност практически отговарят всички домашни отоплителни уреди. 
Регламентът определя екологични изисквания към тях, включително за енергийна ефективност и за 
нивата на изпусканите емисии на замърсители като фини прахови частици, органични газообразни 
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съединения, въглероден оксид, азотни оксиди. Регламентът няма пряко отношение към вида на 
използваните въглища, нито към печките, с които се отоплява населението. 
Важен за потребителите на този етап е фактът, че след 1 януари 2022 г. „печките“, които се пускат за 
продажба на пазара, трябва да отговарят на посочените в регламента изисквания. МОСВ препоръчва на 
гражданите, които планират да подменят отоплителното устройство в дома си преди посочената дата, 
при избора му да се поинтересуват за нивата на емисии на вредни вещества в атмосферата и да изберат 
най-щадящото околната среда. 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева ще се срещне с кмета на Бургас 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3871 
 

   
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще се срещне на 25 ноември от 14 ч. с 
кмета на Бургас Димитър Николов. От 14,30 ч. двамата ще дадат брифинг за възможностите пред 
държавните и общински администрации, осигурявани по Националния доверителен екологичен фонд за 
2016 г. 
От 17 ч. министър Василева и кметът Николов ще са гости на концерт на децата от шестте детски градини 
от Бургас, в които НДЕФ финансира мерки за подобряване на енергийната ефективност по Националната 
схема за зелени инвестиции. Събитието ще е в залата на Културния дом на нефтохимика (НХК). 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: РИОСВ отчете над 170 г. предадени за рециклиране отпадъци 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1531225 

 

   
 

Текст: З 150 кг. хартия, 10 кг. тонер касети и 10 кг. батерии събраха от началото на годината служители на 
РОСВ- Велико Търново. Събраните отпадъци са предадени на лицензирани фирми за екологосъобразното 
им третиране. Предадени са още 10 броя луминесцентни лампи по време на кампанията на община 
Велико Търново за събиране на опасни отпадъци през юни. 
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Експертите събират пластмасови бутилки, които се изхвърлят в разположените до сградата съдове за 
разделно събиране на отпадъци. От месец май служителите събират още капачки, с което ще 
подпомогнат успешното реализиране на националната кампания “Капачки в действие“. 
Предстои предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване – компютри, 
принтери, монитори, генерирани от дейността на администрацията през последните години. 
  

Източник: nbp.bg 
 

Заглавие: Откриват обект „Претоварна станция за битови отпадъци-Гълъбово“ 
 

Линк: http://www.nbp.bg/nbp/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82-
%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0/ 
 

   
 

Текст: С официална церемония на 26 ноември, четвъртък, от 11 ч. ще бъде открита „Претоварна станция 
за битови отпадъци – Гълъбово“. Поканени са представители на МОСВ /Министерството на околната 
среда и водите/, Управляващият орган на Оперативна програма „Околно среда“, Областна 
администрация-Стара Загора, общините, изграждащи обекти от регионалната система и др. 
Стойността на обекта е 2 921 642, 388 лева с ДДС, изпълнен от ДЗЗД „Консорциум Гълъбово“. Това е 
първият изграден обект от Регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара Загора. 
Цялата система се състои от Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора (РЦУО) на 
площадка в с. Ракитница и 3 претоварни станции – Гълъбово, Казанлък и Гурково. 
Претоварната станция за битови отпадъци в Гълъбово се намира на 2 км североизточно от града (посока 
Раднево). Тя ще обработва годишно над 5000 тона битови отпадъци на община Гълъбово. Там те ще се 
компресират в контейнери, които със специализиран автотранспорт (закупен по проекта) ще бъдат 
извозвани до РЦУО-Стара Загора. Изградени са: площадка на претоварна станция с рампа, отредено е 
място за шредиране и временно съхранение на едрогабаритни и зелени отпадъци, компактираща 
инсталация, кантар, трафопост, офиси. Специално за обекта са изградени още над 1 км довеждащ път, 
над 2 км подземен кабелен електропровод 20 kV, водопровод – 2 км. Разполага със собствена локална 
пречиствателна станция за нуждите на обекта. 
Претоварна станция за битови отпадъци Гълъбово, е част от Договор № DIR 5112122-С007 „Изграждане на 
регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора”, финансиран по процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“. 
Бенефициент по проекта е Община Стара Загора с партньори всички 11 общини от областта и Община 
Твърдица от област Сливен. Стойността на целия проект е 52 017 747,21 лв. 
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