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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева ще присъства на среща на партньорите в кампанията „Да изчистим 
България заедно“ 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4317 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще присъства на национална среща на 
партньорите в кампанията на Би Ти Ви  „Да изчистим България заедно”. На нея ще бъде даден официален 
старт на доброволческата акция, която през тази година ще е на 4 юни. 
МОСВ е основен партньор на кампанията „Да изчистим България заедно“. 
Националната среща ще е на 11 май, сряда, от 14,00 ч в Университетската ботаническа градина на ул. 
„Московска“ 49 в София. 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева ще посети Ловеч за празника на града 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4318 
 

 
 

Текст: На 11 май, сряда, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще се включи в 
честванията по повод празника на град Ловеч. 
През първия програмен период в област Ловеч по Оперативна програма „Околна среда“ бяха успешно 
изпълнени 13 проекта в секторите „Води“, „Отпадъци“ и „Биоразнообразие“. Общата стойност на 
инвестициите надхвърля 116 млн. лева. Със средства по ОПОС бяха изградени или модернизирани четири 
пречиствателни станции – Ловеч, Луковит, Ябланица и Троян, които обслужват над 12 000 жители. 
Положената линейна ВиК инфраструктура е 70 км. На 4 декември 2015г. бе въведена в експлоатация и 
Регионалната система за управление на отпадъци. Модерното съоръжение обслужва общините Тервел, 
Червен бряг, Роман и Ябланица и е на стойност 22,4 млн. лева. 
Инвестициите по ОПОС в Северозападния район за планиране са близо 617 млн. лeвa. Те са извършени по 
64 проекта в областите Ловеч, Видин, Враца, Монтана и Плевен. 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева: Утайките от пречиствателните станции не са отпадък, а ресурс  
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Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4316 
 

 
 

Текст: До 2020 г. депонирането на утайките от пречиствателните станции трябва да се прекрати. В същото 
време количеството им ще расте, тъй като ще се откриват нови пречиствателни съоръжения. Това 
означава, че трябва да се търсят начини за тяхното екологосъобразно управление, защото утайките не са 
отпадък, а ресурс. Това каза министърът на околната среда и водите в приветствието си към участниците 
в конференцията „Проблеми и решения на утайките от ПСОВ“. Форумът е първи по рода си и е 
организиран от Българската асоциация по водите. 
По данни на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) през 2014 г. у нас са генерирани 55 хил. 
тона утайки в резултат от работата на пречиствателните станции. В страната се експлоатират  89 селищни 
пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), като 50 от тях бяха изградени или модернизирани с 
пари по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“. През новия програмен период предстои 
строителство на нови пречиствателни съоръжения. Първите ще бъдат по т. нар. фазирани проекти на 
Банско, Варна, Видин, Враца, Раднево, Тервел, Шумен и Ямбол, каза министър Василева. Тяхното 
изпълнение започна в предишния програмен период и ще бъде завършено със средства от новия. Ще се 
реализират и инвестициите на Пловдив, Асеновград, Плевен-Долна Митрополия и Добрич на стойност 
402 млн. лв. С ЕК бе договорено да се пристъпи и към бързото изпълнение на още 5 проекта за 
пречиствателни станции и довеждащи колектори на общините Приморско, Тутракан, Елхово, Чирпан и 
Айтос. Общата им стойност е 117 млн. лв. Пречиствателни съоръжения ще се изграждат и след 
приключване на Регионалните прединвестиционни проучвания (РПИП) на територията на 14-те 
консолидирани ВиК оператора. И именно при разработването на РПИП очакваме да бъдат предложени 
методи за третиране на образуваните утайки, каза министър Василева. Това може да бъде изгаряне, 
компостиране, рекултивация на нарушени терени и други. Решенията ще се вземат на регионално ниво, а 
необходимите съоръжения и технологии ще може да се финансират по новата приоритетна ос „Води“, 
допълни министърът.   
По данни на ИАОС 44% от утайките през 2015г. са рециклирани и оползотворени. Но този дял трябва да 
расте. До края на 2016г. рециклирането и оползотворяването трябва да достигне 55%, 60% до края на 
2018 г. и 65% до края на 2020 г. Енергийното оползотворяване трябва да достигне 10% до края на 2016 г., 
20% до края на 2018 г. и 35% до края на 2020 г. 
Проблемът е сериозен и в европейски мащаб. Годишно в ЕС в резултат от пречистването на отпадъчните 
води се образуват 15 млн. тона утайки. Години наред основни методи за третирането им са 
депонирането, използването в селското стопанство и промишлеността, каза специалният гост на форума 
проф. Хелмут Кройс от Световната асоциация по водите. Депонирането обаче ще се ограничава, тъй като 
утайките съдържат опасни съединения и микроорганизми. Строго се регламентира и използването им в 
земеделието. Близо 40 години утайките са прилагаха в селското стопанство на Германия, защото 
съдържат фосфор и натрий и могат да бъдат заместител на торовете. В някои региони на Федералната 
република обаче употребата им в земеделието вече е забранена. В Австрия половината от утайките се 
изгарят, а другата половина се използват за земеделски нужди. Според проф. Кройс начинът на 
обезвреждането и използването им е въпрос на национално законодателство. В бъдеще обаче основният 
метод за третиране в големите градове на Европа ще бъдe изгарянето, в резултат на което ще се получава 
топлинна енергия или ток. В по-малките населени места получените количество от ПСОВ ще се използват 
земеделието, но след предварителното им третиране, за да няма рискове за човешкото здраве, почвите и 
водите. 
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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: МОСВ представя мерките за постигане на добро състояние на морската околна среда 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4319 
 

 
 

Текст: Министерството на околната среда и водите инициира тематични срещи за обсъждане на мерки 
за постигане на добро състояние на морската околна среда през 2016-2021 г.  Oбсъжданията ще са в 
периода 11-12 май и ще се проведат в Министерство на околната среда и водите с представители на 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията и на Министерство на енергетиката. Ще се проведе и среща 
в Министерството на земеделието и храните. 
В срещите ще участват експерти от Басейнова дирекция "Черноморски район" и от дирекция „Управление 
на водите“ на МОСВ. Целта е на най-ранен етап да се информират заинтересованите ведомствата за 
мерките, които са насочени към отделните ползватели на морските води. Програмата за поддържане или 
постигане на добро състояние на морската околна среда е  публикувана за мнения и коментари на 
интернет страницата на Басейновата дирекция „Черноморски район“. Срокът за мнения и коментари е до 
30 септември 2016 г. 
 
 
Източник: smolyan.riosv.com 
 

Заглавие: От 16.06.2016г. влиза в сила нова Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на 
продуктова такса 
 

Линк: http://smolyan.riosv.com/main.php 
 

 
 

Текст: Важно! Уведомяваме всички юридически и физически лица, че от 16.06.2016г. влиза в сила нова 
Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, приета с Постановление № 
76 от 12.04.2016 г.  на Министерски съвет  и публикувана в  ДВ. бр. 30 от 15.04.2016 г. Виж тук! 
 
 
Източник: investor.bg 
 

Заглавие: Общини с ВиК проекти скоро ще обявят търгове за строителство 
Докато не приключи водната реформа, с евросредства ще се работи само по ранни и недовършени 
проекти 

http://smolyan.riosv.com/upload/file/NAREDBA_za_opredelqne_na_reda_i_razmera_za_zaplashtane_na_produktova_taksa.pdf
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Линк: http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/obshtini-s-vik-proekti-skoro-shte-obiaviat-tyrgove-za-
stroitelstvo-216573/ 
 

 
 

Текст: Общините с ранни проекти за ВиК по оперативна програма „Околна среда“ скоро ще могат да 
обявят процедурите за избор на изпълнители. Това каза пред журналисти министърът на околната среда 
Ивелина Василева, която участва в конференция за оползотворяването на утайките от пречиствателните 
станции. 
Тя припомни, че от стария програмен период 2007 – 2014 г. останаха осем недовършени проекта. Те бяха 
фазирани и ще се довършват с финансиране от новата оперативна програма "Околна среда" 2007-2014 г. 
Фазата на оценка е почти на финала – скоро ще бъдат подписани договорите за безвъзмездно 
финансиране. Общият бюджет на тези осем проекта е 234 млн. лв., каза министърът. 
Тя припомни още, че е договорено ранното изпълнение на девет проекта. Четири от тях са големи и са на 
етап на оценка – това са проектите на общините Асеновград, Добрич, Пловдив и Плевен с обща стойност 
402 млн. лв. 
С ЕК е договорено да се пристъпи към ранното изпълнение на още пет проекта за 117 млн. лв. – за 
модернизиране на водната инфраструктура в Елхово, Тутракан, Приморско, Чирпан и Айтос. Скоро 
общините ще бъдат поканени да кандидатстват. Всички ранни проекти са във висока фаза на техническа 
готовност. Скоро общините могат да обявят процедурите за избор на изпълнители, заяви министърът.  
Докато не приключи водната реформа и работата по обявените 14 регионални прединвестиционни 
проучвания, няма да се работи с еврофинансиране по други водни проекти. 
Василева коментира още, че регионалната система за управление на отпадъците в Бяла, Русенско, е 
останала недовършена и общината губи средствата за проекта, от който са изпълнени са само 10 на сто от 
строителните дейности със средства от „Околна среда“. 
Приключва работата по депото в региона на Разлог. В Пазаржик работят по регионалната система със 
средства от предприятието ПУДООС. 
МОСВ ще помага на общините Благоевград, Дупница и Провадия да изградят най-необходимите 
съоръжения в депата за отпадъци и това ще стане със средства на ПУДООС. След това общините ще 
кандидатстват за компостиращи инсталации по оперативната програма. 
България няма да загуби еврофинансирането за водния сектор заради четирите области, в които някои 
общини отказват да се обединят в асоциации, коментира министърът на регионалното развитие Лиляна 
Павлова, която също взе участие в конференцията. 
Тя заяви, че реформата във водния сектор е факт, с изключение на областите Благоевград, Кюстендил, 
Ловеч и Пазарджик, където отделни общини искат да запазят местните ВиК дружества. 
Процесът на окрупняване е завършил напълно в 14 области, които имат право да кандидатстват за ВиК 
инфраструктура по програма „Околна среда“. В десет области остават да се изпълнят единствено 
технически процедури. 
Окрупняването е на доброволен принцип, независимата местна власт има право да взема решения „за“ 
или „против“. Ако кметовете и общинските съвети са против окрупняването обаче, до 2020 г. инвестиции 
за ВиК в техния район с евросредства няма да има, коментира тя. 
 
 
Източник: trud.bg 
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Заглавие: Над 26 500 лв. влязоха в бюджета от глоби, наложени от РИОСВ-Пловдив през април 
 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5484737 
 

 
 

Текст: Над 26 500 лв. са влезли в републиканския бюджет от финансови санкции, наложени през април от 
РИОСВ-Пловдив, похвалиха се от регионалната инспекция. През миналия месец експертите на РИОСВ са 
извършили общо 220 проверки на 210 обекта и са направили 34 предписания. Повечето от тях - 142 
инспекции на 137 обекта, са свързани с управление на отпадъците и опазването на почвите. Шест от 
направените предписания вече са изпълнени, а за едно все още тече отпуснатият срок. 
По сигнали, подадени на "зеления" телефон на екоинспекцията са извършени 30 проверки, като 19 от тях 
са за замърсявания на въздуха, реки и терени. Един от сигналите е за изхвърляне в отводнителен канал, 
преминаващ през частни имоти на отпадъци от две кравеферми в село Конуш, в които се отглеждат 80 
крави и телета. Там експертите от РИОСВ-Пловдив са констатирали замърсяване на отводнителния канал 
източно от фермите и са дали предписания за преустановяване на заустването на отпадъчни води. Срокът 
на предписанието изтича след 2 седмици, когато на място ще се извърши повторна проверка. 
Общо 5 са получените в РИОСВ сигнали през април за бедстващи животни. При три от проверките са 
открити бухал със счупено крило и 2 ранени щъркела, като птиците са изпратени за лечение в 
Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Намерена от граждани сухоземна костенурка пък е 
пусната на свобода в района на защитената зона "Река Марица". 
 
 
Източник: razloginfo.com 
 

Заглавие: РИОСВ глоби фирми в Банско и Разлог, 500 лева отнесе мъж за превоз на 3 гравирани слонски 
бивни 
 

Линк: https://razloginfo.com/rssnews/2016/05/10/%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-
%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-
%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B8-
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B3-500-%D0%BB%D0%B5/ 
 

 
 

Текст: 91 проверки на 72 обекта извършиха инспекторите от РИОСВ – Благоевград през април. Съставени 
са 2 акта за установяване на административна отговорност и са издадени 4 наказателни постановления в 
размер на 6 900 лв. 
5000 лева по Закона за опазване на околната среда е наложена на „Рила проект“ ЕООД, с. Столник, общ. 
Елин Пелин – дружеството не е уведомило на най-ранен етап РИОСВ – Благоевград за инвестиционно 
предложение „Изграждане на подземен резервоар за пропан-бутан и площадков газопровод“. 
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„ИВИС“ ЕООД, гр. Банско е глобена с 1000 лева по Закона за управление на отпадъците за несъхраняване 
на записи от видеонаблюдение на експлоатирана от дружеството площадка. 
 
 
Източник: smolyanpress.net 
 

Заглавие: РИОСВ извърши незабавна проверка по сигнал за горене на кабели в кв. Устово 
 

Линк: http://smolyanpress.net/?p=59747 
 

 
 

Текст: Сигнал за замърсяване на въздуха от горене на кабели в кв. Устово предизвика незабавна 
проверка от РИОСВ – Смолян в понеделник вечерта. Експерти направиха обстоен оглед в квартала. Не 
беше установено нерегламентирано изгаряне на кабели, пластмаси и други материали, които могат да 
замърсят въздуха. 
РИОСВ – Смолян  извърши в квартала  няколко планови и проверки по сигнали, както за чистотата на 
дерето, така и за нерегламентирано изгаряне на кабели. 
След  проверка през миналата седмица, бе установено, че дерето в квартала е замърсено с отпадъци. По 
инициатива на инспекцията се организира почистване на дерето, сметосъбиране и извозване на 
отпадъците. В акцията се включиха около 40 жители на махалата. Събраните отпадъци бяха извозени до 
Регионално депо за твърди битови отпадъци „Теклен дол“, с транспорт организиран от община Смолян. 
Това е поредната инициатива на инспекцията за почистване на дерето. Такива акции бяха организирани и 
миналата година. 
 
 
Източник: fakti.bg 
 

Заглавие: Кметът на Велинград се среща с пенсионери 
 

Линк: http://fakti.bg/bulgaria/185978-kmetat-na-velingrad-se-sreshta-s-pensioneri 
 

 
 

Текст: Днес кметът на община Велинград д-р Костадин Коев проведе своя втори изнесен приемен ден в 
квартал Каменица от 09:00 ч. до 12:00 ч. Жителите на квартала имаха възможност да поставят своите 
въпроси  и проблеми. Сред обсъдените теми бяха почистването на шахтите в квартала, нуждата от 
запълване на дупките по някои улици и реновиране на уличното осветление. 
 Кметът обеща съдействие за разрешаване на поставените проблеми- „ ... Ще направя всичко възможно 
квартал Каменица да бъде зониран- горна, долна и средна Каменица. Това ще стане с цел, ако в дадената 
зона възникне авария само там да бъде включен спирателния кран. Ще наложа мярка за подобряване на 

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxs8mH887MAhXLFCwKHSpmDqoQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fwikimapia.org%2F31658251%2Fbg%2F%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25BE-%25D0%25B7%25D0%25B0-%25D1%2582%25D0%25B2%25D1%258A%25D1%2580%25D0%25B4%25D0%25B8-%25D0%25B1%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8-%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%258A%25D1%2586%25D0%25B8-%25D0%25A2%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD-%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BB&usg=AFQjCNEnLe2Ic405Of82qOIjt3g2imAHUw
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водоподаването ( подмяна на амортизирали кранове и поплаваци и на трите водоема в кв. 
Каменица).  По- конкретно за сметището имам желание община Велинград да компостира и сепарира 
битовите отпадъци. Технологията за компостиране (естествен начин на преработване и рециклиране от 
природата на битовите отпадъци) и сепариране на отпадъци ( разделно събиране на отпадъците) е една 
от най- съвременните технологии в Европа. Тя вече е въведена в някои от Регионалните депа за твърди 
битови отпадъци в България. Този тип инсталация се очаква да се въведе и в община Велинград. Като 
идеята е съвместно с община Ракитово да се изгради ново сметище за компостиране и сепариране на 
битовите отпадъци.   Радвам се, че хората имат интерес, чрез нашите срещи лично мога да чуя тревогите 
Ви. Лично за мен тези беседи са ползотворни  и  помагащи в работата на мен и моя екип...“ 
На 17 май от 09:00ч. до 12:00 ч. кметът ще изслуша проблемите на пенсионерите в клуба на квартал 
Лъджене. 
 
 
Източник: tv.dir.bg 
 

Заглавие: Инициатива на БНТ2 за премахване на незаконните сметища 
 

Линк: http://tv.dir.bg/news.php?id=22570871 
 

 
 

Текст: Кметове на общини и зрители ще бъдат отличени в инициативата на БНТ2 за премахване на 
незаконните сметища. Обществената медия създаде интерактивна карта, на която са маркирани 
незаконните сметища (bnt.bg/bnt2/nezakonni-smetishta).  
Онлайн картата на проекта отбелязва със зелен символ онези места, на които съвместните усилия на 
репортерите, зрителите и администрацията са дали положителен резултат. 
На 11 май (четвъртък) репортерите на БНТ2 ще връчат грамоти на кметовете, реагирали най-бързо на 
сигналите на нашите зрители, но ще посетят и онези, чиито екипи най-бавно са предприели действия за 
отстраняване на незаконните сметища. Почетни знаци от медията ще получат най-активнте зрители, 
участвали в кампанията. Новинарите на БНТ2 ще локализират най-абсурдното място, което  хорската 
немарливост е превърнала в поредното сметище. 
Списък на местата, останали непочистени и след намесата на обществената медия, ще бъде връчен на 
заместник-министъра на околната среда и водите Красимир Живков. С подкрепата на ведомството 
Регионалните инспекции по опазване на околната среда и водите ще се включат в усилията на БНТ2 за 
премахване на незаконните сметища в страната. 
Преди година репортерите на БНТ 2 подеха акция, в която обществената медия показа  незаконните 
сметища по цялата страна, пръснати на най- неочаквани места. Целта на  инициативата е да подтикне 
кметовете на общини да  предприемат действия за тяхното трайно премахване, а журналисти и зрители 
да намерят отговори на въпроса кои са причините за изхвърляне на отпадъците на нерегламентирани 
места. 
Зрителите на БНТ2 се включиха активно, насочвайки екипите на медията към десетки незаконни сметища, 
които станаха обект на телевизионни репортажи, разследвания и проверки.  Журналистите на 
обществената медия установиха, че нерегламентираните депа за отпадъци само на територията на София 
са над 100, а нелегалното сметище в кв.“Овча купел” се простира на площ от цели 11 декара. 26 са 
нелегалните сметища в Пловдив, като боклуци има по поречията на реките, в горите или на метри от 
жилищните блокове. 

https://zaplata.bg/
http://tv.dir.bg/tv_channel.php?id=203
http://bnt.bg/bnt2/nezakonni-smetishta
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Преди малко повече от година БНТ2 инициира доброволно почистване на Панчаревското езеро, чиито 
брегове и дъно се оказаха задръстени от най-различни по вид и големина отпадъци.  
Журналистите на медията продължават да търсят и активното съдействие на местните власти за 
премахване на незаконните депа за отпадъци и за санкциониране на виновниците.  
Инициативата привлече на своя страна и отговорните институции. Само за месец Регионалната инспекция 
по околната среда и водите  откри цели 26 нерегламентирани сметища в област Пловдив.  
Новият етап в начинанието на БНТ2 за премахване на незаконните сметища в страната продължава с 
активното съдействие на зрителите и с компетентната намеса на регионалните структури на 
Министерството на околната среда и водите. 
В сайта на БНТ можете да намерите онлайн формата за сигнали към инициативата. Трябва да бъде 
отбелязано точното място на сметището, има възможност за изпращане на снимки. 
Сигналите на зрителите ще бъдат подавани на съответните кметове, а когато сметището бъде почистено, 
чувалчетата на интерактивната карта ще бъдат оцветени в зелено. 
 
 
Източник: news-burgas.info 
 

Заглавие: Кражба на ел.кабел в село Омарчево разследват служители на РУ-Нова Загора 
 

Линк: http://www.news-burgas.info/region/novini-ot-sliven/2331-krazhba-na-el-kabel-v-selo-omarchevo-
razsledvat-sluzhiteli-na-ru-nova-zagora 
 

 
 

Текст: Нова Загора: Кражба на ел. кабел в село Омарчево разследват служители на РУ-Нова Загора. 
Сигналът за кражбата е подаден от кмета на селото в 07,15 часа вчера. Между 02,30 и 05,00 часа 
неизвестен извършител е срязал и откраднал 560 метра кабел от електропреносната мрежа на селото. 
Нанесената щета е в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство. 
 
 
Източник: plovdivskinovini.com 
 

Заглавие: Полицаи задържаха крадци 
 

Линк: http://www.plovdivskinovini.com/index.php/plovdiv/crime/item/69108-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B8-
%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B0-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8 
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Текст: В Първо РУ са задържани двама извършители на кражба в Пловдив.  това съобщиха от ОД МВР. 
Около 18 часа вчера А.Д. /31 г./ и Р.Р. /37 г./ влезли противозаконно в новострояща се сграда на ул. 
“Перуника” и отнели алуминиеви детайли за парапет. Срещу криминално проявените пловдивчани е 
образувано бързо производство. Материалите са докладвани в районната прокуратура. 
Кражба на кабели е била извършена в село Езерово. По първоначални данни в нощта срещу вторник били 
срязани общо 210 метра проводници от електропреносната мрежа на населеното място. Извършен е 
оглед от служители на РУ – Първомай, където е образувано досъдебно производство. 
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