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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: В средата на мандата МОСВ отчита реализирана екологична инфраструктура – инвестиция 

в здравето на над 4 млн. души          

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=49880 
 

 
 

Текст: Размразихме спрените плащания по ОПОС: Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013“ 
мина през много трудности и драматични обрати. Плащанията бяха замразени в края на 2013г. в 
мандата на кабинета „Орешарски“. С писмо от 12 ноември 2014 г. Европейската комисия информира 
България, че плащанията по ОПОС се възобновяват. Това беше в резултат на възстановеното доверие 
и диалог с ЕК и предприетите мерки за подобряване на контрола. 
Инвестирахме в здравето на над 4 млн. души с изградени 51 пречиствателни станции и 19 депа. 
Построихме шест подземни магистрали – 2600 км нова ВиК мрежа: Въпреки забавянето заради 
спирането на програмата, успяхме да приключим 198 строителни договора на стойност 3,344 млрд. 
лв. 2015-а беше годината с бум на строителството. Благодарим на общините и стоителния бизнес, 
които подходиха отговорно и не спряха работа по важни проекти, въпреки спряната ОПОС. В резултат 
изградихме 2600 км ВиК мрежа, което се равнява на над шест пъти дължината на магистрала 
„Тракия“ – т.е. изградени са 6 подземни магистрали. Както и 51 пречиствателни станции за отпадъчни 
води. Това гарантира по-добри условия на живот и услуги за хората, опазване на природата и по-
добри условия за бизнес. Изградени са 19 модерни регионални системи за управление на 
отпадъците, които обслужват 74 общини с повече от 3,5 млн. граждани. Новите съоръжения 
гарантират здравословна среда чрез опазване на почвите, водите и въздуха. 
Погрижихме се за чистотата на Черно море: от общо всички инвестиции по ОПОС, по морето са 
вложени общо 350 млн. лв. за три нови пречиствателни станции – две в новите квартали на Бургас и в 
Созопол, както и за разширяване на капацитета на други три – в Несебър, Поморие и Варна-Акациите. 
По морето са изградени над 230 км канализация и 142 км водопроводи. Преди тези пречиствателни 
станции, всичката мръсотия се е изливала директно в морето! Инвестициите означават здраве, чисто 
море, приходи и нови работни места в туризма, бизнеса, рибарството. 
Благодарение на постигнатите успехи, в новата Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 
успяхме да договорим с ЕК същия паричен ресурс – 3,5 млрд. лв. Сектор „Води“ е отново с най-
големия ресурс – 2,339 млрд. лв., с които ще бъдат изграждани пречиствателни станции и базова ВиК 
инфраструктура. 
Спасихме от фалит 8 общини с т.нар. фазирани проекти с 234 млн.лв. по новата ОПОС: Спасихме от 
фалит Шумен, Враца, Видин, Раднево, Варна, Тервел Ямбол и Банско. Тези общини изпълняваха 
проекти за ВиК и пречиствателни станции по старата ОПОС, които бяха забавени – къде заради лоши 
изпълнители, къде заради недостатъчен административен капацитет в общините. Ако не бяха 
отпуснати тези 234 млн.лв. от МОСВ, местните власти или трябваше да ги осигурят от собствените си 
бюджети, или при недовършване на проектите, трябваше да върнат вече получените над 260 млн. лв. 
И двата варианта са катастрофа за общинските бюджети. 
Вдигнахме 5 пъти глобите за замърсяване на околната среда: По изричното настояване на министър 
Ивелина Василева санкцията за замърсяване на околната среда беше увеличена 5 пъти през 2015 г. – 
от 100 000 на 500 000 лв. Промяната в Закона за опазване на околната среда беше извършена, след 
разлива на бензин от „Лукойл“ в бургаския квартал „Долно Езерово“. До този момент максималният 
размер на глобата е налаган два пъти –  на „Монтюпе“ заради замърсяване на въздуха на Русе и на 
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ВЕЦ „Луна“ за екологичната катастрофа в р. Ботуня. На 1 април т.г. на „Лукойл Нефтохим“ беше 
наложена глоба от 250 хил. лв. заради замърсяването на въздуха на Бургас със сероводород. 
Помогнахме на обсерваторията в Рожен: В периода 1 октомври 2014 – 30 септември 2016 г. ПУДООС 
реализира приходи от държавни такси в размер на над 119 млн. лв. и 4,2 млн. лв. от наказателни 
постановления, глоби и лихви. Парите отиват за екопроекти, сред които за спасяване на 
Националната астрономическа обсерватория в Рожен. Отпуснати й бяха 150 000 лв., която имаше 
опасност да затвори врати. ПУДООС инвестира и близо 164 млн. лв. в проекти за ВиК мрежи и 
съоръжения в областта на третирането на отпадъците на 93 общини. 
Общините ще получат пари за разработване на минералните извори: Държавата чрез МОСВ ще 
подпомага финансово общините, които стопанисват минерални извори на територията си, чрез 
новата пилотна програма за по-пълноценно използване на минералните води. МОСВ ще осигури до 
50% безвъзмездно финансиране на общинските проекти за използване на минералните води за 
развитие на СПА или балнеотуризъм или като геотермална енергия за отопление на сгради и 
оранжерии. Ако за останалите 50% от инвестициите общините теглят кредити, държавата ще поеме и 
разходите им за лихвите по тях. Национална схема в подкрепа на общините за ефективното 
използване на ресурсите от минерална вода ще се администрира от Националния доверителен 
екофонд. 
48,8 млн.лв. за саниране на 125 обекта в цялата страна: Със средства от Националния доверителен 
екофонд бяха изпълнени проекти за енергийна ефективност в цялата страна, които включват 
саниране на сгради, подмяна на дограми, изграждане на отоплителни инсталации и други. 
Бенефициенти са общини, болници, МВР-Велико Търново, БАН- Институт по оптически материали и 
технологии, Техническия университет – София и други. 
Замразена бе наказателна процедура срещу България в областта на отпадъците: Благодарение на 
усилията на МОСВ и сериозния напредък на страната ни, през 2015 г. беше замразена наказателната 
процедура срещу България в областта на отпадъците. Тя бе стартирана през 2012 г. заради 
неизпълнение на  Директивата за управление на отпадъците. През м.г. бяха закрити 54 стари депа. С 
проект на Оперативна програма „Околна среда“ се извърши рекултивация на още 38. Сега със 
средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ 
започва закриването и рекултивацията на общинските сметища, които са обект на наказателната 
процедура. Със средства на предприятието вече се строи първа клетка на регионалното депо на 
Пазарджик. Беше доизградено и депото на Разлог, което ще обслужва близо 50 000 жители. То беше 
започнато в предишния програмен период на ОПОС, но поради дълги процедури и обжалвания не 
беше завършено в срок. 
Единен орган пое контрола върху язовирите: С промени в Закона за водите, инициирани от МОСВ 
през 2015 г., бе създаден единен орган за контрол на техническото състояние на язовирите. Това е 
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, която от 1 януари 2016 г. Осществява 
контрол за осигуряване на безопасната  експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, 
както и за извеждането им от експлоатация до възстановяване на тяхната изправност. 
Регламентираха се ясно отговорностите на собствениците и операторите на всички съоръжения, 
както и санкциите и глобите в случай, че не ги поддържат в изправно състояние. 
 
 

Източник: novini.bg 
 

Заглавие: Деветашката пещера вече е с утвърден от МОСВ план за управление 
 

Линк: http://www.novini.bg/news/389259-
%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%BF%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B5-
%D1%81-%D1%83%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D1%82-
%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-
%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html 
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Текст: Със своя заповед министърът на околната среда и водите Ивелина Василева е утвърдила 
Плана за управление на Деветашката пещера, като преди това той е бил съгласуван и от 
министерствата на културата, на регионалното развитие и благоустройството и на земеделието. Това 
съобщи кметът на община Ловеч Корнелия Маринова. 
По думите й това е и финалният етап от процедурата по утвърждаване и узаконяване на 
стратегическия документ съгласно Закона за защитените територии. След като Планът бива утвърден 
от министъра на околната среда и водите, той придобива статут на закон. 
Това е първият план за управление на пещера в България и един от малкото за управление на 
природна забележителност. 
Документът е за период десет години и предлага проекти за опазване на културното наследство, 
флората и фауната в пещерата и същевременно разработването й като привлекателна туристическа 
дестинация от национално и световно значение. 
Освен мерките по опазване на пещерата като природна забележителност и защитена територия, 
Планът предвижда и построяване на туристическа инфраструктура, и дейности по управление на 
туристопотока в района на пещерата. 
Работата по документа е започнала още през 2012 г., като за целта e сформиран 
интердисциплинарен екип от експерти от "Екологичен център" ЕООД при СНЦ "Зелени Балкани-Стара 
Загора", Българска федерация по спелеология, ДНЦ "Централен Балкан", Национален природонаучен 
музей, Дружество за защита на хищните птици, Регионален исторически музей - Ловеч, Община 
Ловеч, както и външни експерти-консултанти. 
 
 

Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Смолян: РИОСВ обявява „Седмица без найлонови торбички и опаковки”  
 

Линк: http://focus-news.net/news/2016/11/09/2327670/smolyan-riosv-obyavyava-sedmitsa-bez-
naylonovi-torbichki-i-opakovki.html 
 

 
 

Текст: Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Смолян обявява „Седмица без 
найлонови торбички и опаковки” .Това съобщават от пресцентъра на РИОСВ – Смолян. Инициативата 
е по повод Европейската седмица за намаляване на отпадъците и е насочена към всички 
потребители, производители и търговци. Тя ще се проведе от 21 до 25 ноември 2016 г. под мотото 
„Еко бъди, пари пести“. За участие е достатъчно производителите на опаковани стоки и собственици 
на търговски обекти, които искат да станат част от кампанията да заявят намерението си пред РИОСВ 
- Смолян, като в свободен текст посочат идеята си. Отчет за спестените количества опаковки по време 
на инициативата, трябва да бъде представен в екоинспекцията до 28 ноември 2016 г. Целта на 
регионалната кампания е да привлече вниманието на обществеността към правилното използване и 
управление на отпадъците. Чрез нея се насърчават гражданите, държавните и неправителствени 
организации да участват в инициативи, свързани с предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци в 
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природата. Кампанията се провежда в рамките на Европейската седмица за намаляване на 
отпадъците, в която РИОСВ – Смолян се включва за трета поредна година. След приключване на 
инициативата РИОСВ – Смолян ще отличи участниците в две категориите за най–добра инициатива 
през седмицата и за най–добра практика, която ще доведе до цялостно намаляване на опаковките. 
 
 

Източник: vidinvest.com 
 

Заглавие: РИОСВ – Монтана проверява изпълнението на проекти от Националната кампания „За 
чиста околна среда – 2016 г.“ 
 

Линк: http://vidinvest.com/2016/11/09/riosv-montana-proverqva-izpylnenie/ 
 

 
 

Текст: Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Монтана (РИОСВ) 
проверяват изпълнението на проекти, получили финансиране в рамките на Националната кампания 
„За чиста околна среда – 2016 г.“, в конкурса на тема: „Обичам природата и аз участвам – 2016“, 
съобщиха от екоинспекцията. 
Двадесет и девет проекти на общини, кметства, училища и детски градини от областите Монтана и 
Видин са получили финансиране през 2016 г. От тях 13 са на общини и кметства, 8 – на училища и 8 
на детски градини. Финансирането е до 10 000 лева за общини и кметства и до 5 000 лева за училища 
и детски градини. 
Срокът за изпълнение на дейностите по проектите за училища и детски градини е 30 октомври, а за 
общините и кметствата – до 30 ноември. В училищата и детските градини в областите Монтана и 
Видин, които са изпълнили проекти, е установено, че са облагородени дворове, засадени са цветя, 
монтирани са беседки и детски съоръжения за игри на открито, изработени са дипляни и брошури, 
които са разпространени сред учащите. В някои от училищата е закупена апаратура за презентации и 
открити уроци. 
До настоящия момент са приключили отчетите на проектите в селата Горно Церовене (община 
Монтана), Старопатица (община Кула), Извор (община Димово) и Станево (община Лом). При 
проверките е констатирано, че по проектите е изградена площадка за фитнес на открито, обновени 
са детски площадки с монтирани люлки, пързалки, пейки и кошчета за отпадъци. 
РИОСВ – Монтана ще продължи проверките за изпълнение на проекти на общини и кметства, 
финансирани от ПУДООС. Експертите от екоиспекцията са проверили и отчета за изпълнението на 
реконструкцията на част от вътрешна водопроводна мрежа с. Раброво, община Бойницан, която е 
финансирана със средства по договор на община Бойница с ПУДООС. 
 
 

Източник: posoki.com 
 

Заглавие: Плевенската екоинспекция провери 62 обекта през октомври 
Издадени са две наказателни постановления и 40 предписания 
 

Линк: http://www.posoki.com/plevenskata-ekoinspekciya-proveri-62-obekta-prez-oktomvri/ 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 6  

  

 
 

Текст: Експертите от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ – Плевен 
извършиха през октомври 65 проверки на 62 обекта. 25 от проверките са извънредни. В рамките на 
контрола са издадени 40 предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с 
нормативните изисквания. 11 от проверките са били комплексни - пет на обекти с издадено 
комплексно разрешително и шест по повече от един компонент или фактор на околната среда. 
За констатирани административни нарушения през месеца е съставен един акт. Издадени са две 
наказателни постановления, една заповед за възобновяване на текуща санкция за замърсяване на 
атмосферния въздух, едно наказателно постановление за налагане на текуща санкция за 
замърсяване на воден обект, едно наказателно постановление за налагане на еднократна санкция за 
замърсяване на атмосферния въздух. В сила е влязло едно наказателно постановление, съобщиха от 
Екоинспекцията. 
По наложени текущи санкции са събрани 1695,93 лв. На общините, на чиято територия се намира 
санкционираният обект, са разпределени и преведени 385,85 лв. В община Плевен са постъпили 
307,03 лв., в Ловеч – 67,62 лв., в Тетевен – 11,20 лв. 
За периода в РИОСВ – Плевен са постъпили три сигнала и една жалба. По всички са предприети 
действия – проверка на място, отговор, препращане по компетентност. След проверка е установено, 
че един от сигналите е основателен, един - неоснователен и един е изпратен за предприемане на 
действия по компетентност. 
В РИОСВ - Плевен са постъпили 115 уведомления за горскостопански програми за сечи в частни гори 
и план-извлечения за сечи в държавни, общински и частни гори. 
Във връзка с въвеждането в редовна експлоатация на Регионална система за управление на 
отпадъците в регион Плевен, считано от 29 октомври т. г., са връчени заповедите за прекратяване 
експлоатацията на шест общински депа за битови отпадъци в Плевен, Долни Дъбник, Долна 
Митрополия, Искър, Гулянци и Пордим. Експертите от инспекцията са участвали в 11 комисии за 
отчитане реализацията на проекти от НК „Чиста околна среда“, финансирани от ПУДООС. 
Съгласуван от РИОСВ – Плевен е окончателният вариант на програмата за намаляване нивата на 
замърсителите и достигане до установените норми за КАВ по показател ФПЧ 10, с план за действие за 
периода 2016 – 2020 г. 
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Walmart си поставя научно обосновани цели за намаляване на емисиите 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/69148 
 

 
 

Текст: Търговската верига Walmart си постави научно обосновани цели за намаляване на 
въглеродните емисии. Амбицията на веригата е да намали емисиите си на парникови газове с 18 на 
сто нива до 2025 г. спрямо нивата от 2015 г. Пак до 2025 половината от енергията, която захранва 
всички офиси и магазини на Walmart, трябва да идва от възобновяеми източници. Компанията ще 
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насърчи и своите доставчици да предприемат подобни мерки, като целта е намаляване на емисиите 
с още 1 гигатон до 2030 г. 
С това Walmart стана първият играч от сферата „търговия на дребно“, който си заложи зелени цели, 
определени на научна основа. Това стана благодарение на „Инициатива за научно обосновани цели“. 
Наред с това Walmart има за задача да стане предприятие с нулеви отпадъци. 
В дългосрочен план компанията се надява да може да добива 100% от енергията си от възобновяеми 
източници и да продава продукти, които подкрепят опазването на околната среда и природните 
ресурси. Тези цели са поставени още през 2005 г. 
В момента компанията добива четвърт от енергията си от ВЕИ. Този дял следва да достигне 50% до 
2025 г. 
Три четвърти от отпадъците, генерирани от компанията, не се изхвърлят на депата за боклук, а се 
преработват, към днешна дата. Към 2025 година този дял трябва да достигне 100%, обхващайки 
всички поделения на търговската верига по света. 
 
 

Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Възстановяват милиони на КЦМ за енергийните им разходи 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1621143 
 

 
 

Текст: 8 400 000 лв. ще бъдат възстановени на Комбината за цветни метали край Пловдив заради 
новата наредба за намаляване на тежестта върху бизнеса у нас, свързана с разходите за 
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Това съобщи министърът на енергетиката Теменужка 
Петкова. Средствата покриват разходи за периода от 1-ви август 2015 г. до 30-ти юни 2016 г. и ще 
бъдат изплатени до 45 дни. 
148 български компании ще имат възможността да се възползват от правилата в наредбата. Петкова 
връчи на изпълнителния директор на предприятието уведомление за предоставяне на помощ и 
допълни, че парите могат да се използват за покриване на други разходи или за нови инвестииции.  
Отстъпката, която ще се плаща в цената за електрическата енергия от българския бизнес, който обаче 
трябва да отговаря на определени критерии, достига до 85% от компонентата за ВЕИ. Това са 
разходите, които дружествата плащат към т.нар. „цена задължение към обществото“, за да покрият 
тези на практика невъзстановяеми разходи за българската енергетика, допълни Петкова. 
 


