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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Премиерът Борисов и министър Василева откриха обекти в Бяла и Горна Оряховица 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4405 
 

 
 

Текст: Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на околната среда и водите 
Ивелина Василева откриха новоизградената пречиствателна станция за отпадъчни води в град 
Бяла, Русенска област и нова канализация в Горна Оряховица. Проектът в Бяла е на стойност 40,8 
млн.лв. и е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“, а реконструкцията и 
доизграждането на канализацията в Горна Оряховица струва 1 081 301 лв., обхваща седем улици с 
обща дължина 1, 5 км и е финансирана от Предприятието за управление на дейностите по 
опазване на околната среда (ПУДООС). 
„Бяла се присъединява към големия брой населени места в България, където изцяло е осигурено 
довеждането и пречистването на отпадъчните води. Това е мащабна инвестиция, но бе един от 
най-рисковите проекти“, каза министър Василева и посочи, че по ОП „Околна среда“ са били 
изградени общо 50 пречиствателни съоръжения в страната. Василева посочи още, че в област Русе 
по ОПОС са били осъществени 14 проекта и инвестиции за повече от 60 млн. лв. Преди 
реализацията на проекта канализационната мрежа на Бяла покриваше 70% от града, а поради 
липсата на ПСОВ отпадъчните води се изливаха директно в реките Беленска и Янтра. Днес 
пречиствателното съоръжение обслужва над 9000 жители. Отпадъчните води преминават през 
механично и биологично пречистване, осигурено е и обеззаразяването им в случай на епидемия. 
Изградени са 20,6 км нова канализационна мрежа, а реконструираната или подменена 
водоснабдителна мрежа е 16,9 км. 
„Над 61 млн. лв. ще бъдат инвестирани в екологични проекти“, обяви в Горна Оряховица 
министър Василева. Средствата са събрани от такси и санкции и ще бъдат насочвани чрез 
Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда. „Парите ще бъдат 
инвестирани в отстраняване на проблемите в критични места, важни за населените места и 
гражданите“, обясни министърът. През последните две години в област Велико Търново са влезли 
близо 6,5 млн. лв. от ПУДООС. „Това е национално финансиране, допълващо европейското. През 
миналия програмен период по ОП „Околна среда“ бяха реализирани огромни по мащаб 
инвестиции. Приключените в региона проекти възлизат на общо 131 млн. лв. Това са значими 
инвестиции, осигуряващи чисти води, качество на живот, възможности за развитие на бизнес, 
привличане на инвестиции и развитие на туризма“, посочи Василева. „Инвестицията е малка по 
мащаб, но изключително важна за хората. Тя е част от инициативите, които стартирахме с кмета 
Добромир Добрев по време на мандата на премиера Борисов. Ще реализираме подобен проект и 
в Долна Оряховица, в горнооряховския квартал „Гарата“ пък ще бъде изграден водопровод“, каза 
министърът на околната среда и водите. 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева ще представи пред кметове от Северния централен район 
възможностите да кандидатстват по екологични проекти   
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Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4407 
 

 
 

Текст:  Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще представи пред кметове от 
Северния централен район за планиране възможностите пред общините да кандидатстват за 
екологични проекти през 2016 г. На форума  местните власти от областите Русе, Силистра, Разград, 
Габрово и Велико Търново ще се запознаят подробно с финансовите инструменти, управлявани от 
МОСВ - Оперативна програма „Околна среда“,  Предприятието за управление на дейностите по 
опазване на околната среда (ПУДООС) и Националния доверителен екофонд (НДЕФ). 
Информационната среща ще се състои на 3 юни в сградата на община Велико Търново от 10 ч. 
След срещата, от 12:30 ч. в Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ във Велико 
Търново ще се проведе спектакълът „Яко е да си еко“ с актьорите Димитър Рачков и Васил 
Василев-Зуека. Той е част от образователно-информационна кампания на МОСВ. Преди 
представлението министър Василева ще награди тримата победители в „Зелената олимпиада“ в 
района за планиране. 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева открива обекти в Горна Оряховица и Бяла  
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4399 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие на 2 юни от 9,30 ч. в 
Горна Оряховица реконструираната ВиК мрежа в града. Финансирането е осигурено от 
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околна среда (ПУДООС) и е на 
стойност 1 081 301 лв. 
От 10,30 часа в град Бяла, Русенско министър Василева ще открие и новоизградената 
пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ). Проектът е на стойност 40,8 млн. лв. и е 
финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ 
На двете събития е поканен да присъства премиерът Бойко Борисов. 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Зеленко разгледа Столичния завод за отпадъци  
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Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4408 
 

 
 

Текст: Софийският завод за отпадъци днес посрещна неочаквани гости - симпатичното лице на 
кампанията  „Да изчистим България заедно“ – Зеленко , група малчугани, известни лица от екрана 
на бТВ и Антон Пейчев, експерт от  дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в 
МОСВ.  Директорът на завода Николай  Савов показа на гостите пътя на боклука от входа до 
изхода. В модерната Контролна зала на приемната, децата „изместиха“ операторите и 
управляваха крана за отпадъци. Видяха как се сортират те и разбраха колко ценни суровини могат 
да се извличат от тях. 
На сбогуване гостите призоваха „Да изчистим България заедно със Зеленко“  на 4 юни. МОСВ  и 
тази година е основен партньор в кампанията на бТВ. 
Екоминистерството чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 
среда  предостави 4 338 ваучера за гориво на стойност от по 20 лв.  В общините в цялата страна 
вече са изпратени 108 000 чувала и 55 000 чифта ръкавици, осигурени от Министерството на 
околната среда и водите и бизнеса .  
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Националният доверителен екофонд раздаде награди 
 

Линк:  http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4412 
 

 
 

Текст: Заместник – министърът на околната среда и водите Атанаска Николова  връчи награда на 
Ивета Атанасова от Варна , класирала се на първо място в литературния конкурс за младежко 
творчество на името на Мими Праматарова. Националният конкурса бе на тема „Климатът и аз. 
Човешкото лице на климатичните промени“  и е организиран от Националния доверителен 
екофонд. Втората награда получи Деница Неделчева от с. Еленово, общ. Нова Загора. На третото 
място е  Ангел Тютюнджиев от Русе. С грамоти бяха отличени Лиляна  Младенова от Шумен, 
Памела Димитрова от Шабла и  Гергана Георгиева от  Бургас.  
В конкурса тази година се състезаваха 80 участника от 40 училища в 30 града. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
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Заглавие: Ивелина Василева представи в Търговище възможностите за кандидатстване по 
проекти на МОСВ 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1580344 
 

 
 

Текст:  Първата от поредица информационни срещи, на които от Министерството на околната 
среда и водите представят възможностите за финансиране на общински проекти, бе проведена в 
Търговище. На нея министър Ивелина Василева, директорът на главна дирекция „Оперативна 
програма Околна среда" Яна Георгиева и други експерти запознаха присъстващите с политиките 
на министерството в сектор „Отпадъци", както и възможностите за финансиране на общински 
проекти чрез инструментите, управлявани от МОСВ - Оперативна програма „Околна среда", 
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и Националния 
доверителен екофонд. 
На срещата присъстваха представители на общините от Североизточен район на планиране, в 
който влизат областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище. 
„Чрез форума всяка община ще може да прецени дали и как предоставените финансови 
инструменти съответстват на нуждите и възможностите й", каза министър Василева и допълни, че 
общият ресурс, с който общините разполагат за да кандидатстват със своите проекти е в размер на 
1 350 000 лева. 
Една от най-дискутираните теми на срещата бе запълването на капацитета на депото за битови 
отпадъци, което се ползва от общините Търговище и Попово. Министър Василева и експертите 
заявиха, че цялостната политика на МОСВ е да се надграждат системите и възможностите за 
предварително третиране на отпадъците, чрез което да се намали техният обем. Това може да 
стане чрез изграждането на сепариращи и компостиращи инсталации. С тази цел ще предоставим 
на общините над 350 милиона лева, с които общините ще могат да инвестират в такива системи, 
както и в инсталации за биоразграждане и в системи за зелени отпадъци", каза министър 
Василева. 
 
 
Източник: ynews.bg 
 

Заглавие: Парламентът прие промени в Закона за управление на отпадъците 
 

Линк: 
http://ynews.bg/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1
%8A%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-
%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
%D0%BD%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5 
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Текст: Парламентът прие промени в Закона за управление на отпадъците. В доклада на 
Комисията по околната среда и водите се посочва, че част от промените предвиждат 
уеднаквяване на изискванията на площадките за дейности с отпадъци от хартия и картон, 
пластмаса и стъкло с отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори и излезли от употреба 
моторни превозни средства. 
Вносителите се надяват с това да бъде решен въпросът с т. нар. "пунктове" за вторични суровини, 
чието разположение досега в рамките на населените места е предпоставка за недоволство от 
страна на гражданите. Промените отразяват и препоръките на Комисията за защита на 
конкуренцията за високия размер на банковата гаранция за дейности с отпадъци от черни и 
цветни метали. 
Според вносителите със законопроекта се премахва ненужната административна тежест, създават 
се условия за по-добро управление на отпадъците, а оттам и предотвратяване в максимална 
степен на вредното им въздействие върху околната среда и здравето на хората. 
С новите текстове се актуализират разпоредбите, свързани с понятията "странични продукти" и 
"край на отпадъка". За улеснение на бизнеса и намаляване на административната тежест е 
въведена процедура за издаване на решение на министъра на околната среда и водите за 
определяне кога едно вещество или предмет, получен в резултат на производствен процес, е 
страничен продукт, посочват вносителите. 
 
  
Източник: m.inews.bg  
 

Заглавие: Отново улесняват търговията с отпадъци от черни и цветни метали 
Депутатите намалиха банковата гаранция за фирмите от 25 000 на 15 000 лв. 
 

Линк: http://m.inews.bg/Бизнес/Отново-улесняват-търговията-с-отпадъци-от-черни-и-цветни-
метали_l.a_c.382_i.514611.html 
 

 
 

Текст: С цел облекчаване на търговията с черни и цветни метали парламентът намали от 25 000 
лв. на 15 000 лв. размера на банковата гаранция за издаване на разрешение за такава дейност. 
Това стана с приемането на първо четене на промените в Закона за управление на отпадъците, 
предаде Фокус. 
Проектът бе одобрен в зала с гласовете само на 80 народни представители, 4 бяха против, а 7 се 
въздържаха. 
В мотивите към законопроекта е записано, че с промените се премахва ненужната 
административна тежест пред търговците на цветни и черни метали, създават се условия за по-
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добро управление на отпадъците, а оттам - предотвратяване в максимална степен на вредното им 
въздействие върху околната среда и здравето на хората. 
В промените се отразява решението на Конституционния съд от 2014 г. срещу законовото 
изискване за безвъзмездно предаване на отпадъци от черни и цветни метали, прието преди това 
от парламента. 
 
 
Източник: slivendnes.com 
 

Заглавие: Кражба на кабели от електрозахранването на село Млекарево 
Линк: 
http://www.slivendnes.com/news/article/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%20%
D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%20%D0%9D%D0%B5%D1%82/%D0%9F%
D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0
%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82-
%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1
%80%D0%B0%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-
%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-
%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE 
 

 
 

Текст: Служители на РУ-Нова Загора работят по случай на кражба на кабели от 
електрозахранването на село Млекарево. За времето от 04,00 до 05,00 часа на 2 юни е извършена 
кражба на 200 м. кабел от три междустълбия от електроразпределителната мрежа на селото. 
Щетата е в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство. 
 
 
Източник: bulnews.bg 
 

Заглавие: Рецидивисти влизат в затвора за кражба от локомотив Рецидивисти влизат в затвора за 
кражба от локомотив 
 

Линк: http://www.bulnews.bg/article/263575 
 

 
 

Текст: Двама рецидивисти са осъдени на лишаване от свобода за извършена кражба на части от 
локомотив, след внесен обвинителен акт и постигнато в съдебно заседание споразумение с 

http://www.slivendnes.com/news/article/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%20%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%20%D0%9D%D0%B5%D1%82/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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Районна прокуратура – Горна Оряховица. Филип Ф. и Бисер И. се признаха за виновни, че на 16 
март т.г. в локомотивното депо в Горна Оряховица откраднали шест медни шини, измервателен 
шунт, кабели за шунтово съпротивление и високоволтови кабели. Откраднатите вещи са на обща 
стойност 717,87 лв и са въстановени. Двамата обвиняеми са осъждани многократно за 
извършвани престъпления от общ характер. На 5 февруари т.г. обвиняемият Филип Ф. бил 
освободен от Затвора в Ловеч и само месец по-късно, заедно със своя познат, извършил 
поредната кражба. За това деяние Филип Ф. е осъден на една година и два месеца лишаване от 
свобода при строг режим, а наказанието на Бисер И. е седем месеца лишаване от свобода при 
строг режим. Споразумението има последици на влязла в сила присъда. 
  
 
Източник: 24chasa.bg 
 

Заглавие: Опит за кражба на жици събори част от тролейбусната мрежа в Пловдив 
Линк: https://www.24chasa.bg/region/article/5552154  
 

 
 

Текст: Опит за кражба на жици събори част от тролейбусната мрежа в Пловдив. Инцидентът е 
станал около 8 часа тази сутрин в Южната индустриална зона на града в момент, когато стотици 
служители са отивали на работа във фирмите и заводите, разположени в района, съобщава "Нова 
телевизия". По чудо няма жертви и пострадали. Според полицията металните проводници са били 
прерязани с ножици за тел още през нощта и са били подготвени за сваляне от крадците. Най-
вероятно в последния момент те са се изплашили и са избягали. До момента в Пловдив има 
осъдени 17 души за кражба на тролейбусни кабели. 99-процентното съдържание на медта в 
жиците е привлякла апашите, които продават кабелите за скрап в пунктовете за вторични 
суровини. 
 

https://www.24chasa.bg/region/article/5552154
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