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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Ивелина Василева: Изпълнихме ОПОС 2007-2013 на 99,85% 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=52117     

   

Текст: „Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ се очаква да бъде изпълнена на 99,85%, 
което е близо до съвършените 100%. Гордея се с факта, че от програма в риск тя се превърна в една 
от най-успешните.“ Това каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева на 8-ото 
заседание на Комитета за наблюдение. 
Василева припомни, че развитието на ОПОС 2007-2013 г. през годините беше драматично и мина 
през много амплитуди. Програмата започна с 1 година закъснение поради липсата на 
административен капацитет. през 2009 г. при кабинета „Станишев“ преживя първата си криза – 
временно спря изпълнението на проектите в сектор „Води“. През 2010-2011 г. темповете се 
възстановиха, а през 2012 г. беше договорен 86% от бюджета. Но последва нова травма – през 2013 
г., при кабинета „Орешарски“, плащанията бяха спрени. Ситуацията беше наистина критична и 
поставяше на карта изпълнението на цялата програма. Нямаше никакви траншове от Европейската 
комисия и в продължение на 6 месеца не се плащаше нищо от бюджета на фирмите и общините. В 
същото време се изпълняваха над 80 големи инфраструктурни проекта. 
Средствата бяха размразени с идването на новия кабинет „Борисов“ през ноември 2014 г. Това 
беше в резултат на възстановеното доверие и диалог с Европейската комисия и предприетите 
мерки за подобряване на системите за управление и контрол. 
„Трябваше да се навакса изгубеното време, но вече може да се гордеем с постигнатото“, каза 
министър Василева. Изпълнени са 428 проекта за 3,34 млрд. лв. Извършените плащания са 106,8%. 
Очакваните сертифицирани плащания са 99,85%. 
Висока оценка даде и главният директор на ГД ОПОС Яна Георгиева. „Постигнахме съществени 
резултати, но най-важното е, че програмата изпълни ролята си да бъде инструмент за реализиране 
на политиките на МОСВ“, посочи тя. 
Равносметката показва, че са изградени 51 пречиствателни станции и 19 регионални системи за 
управление на отпадъците. Прокарана е близо 2600 км ВиК мрежа. 
„Често се шегуваме, че сме построили близо 7 магистрали под земята“, каза министър Василева и 
изрази надежда, че създаденото ще служи на хората през следващите 30-40 години. 
Проучване на „Екзакта“ показва, че позитивните промени се оценяват от хората. Според 
изследването през март 2016 г. едва 6,5% от българите са знаели, че МОСВ инвестира в 
строителство на пречиствателни съоръжения. През декември този процент е 35,9 на сто. За проекти 
за подмяна на ВиК мрежата преди шест месеца бяха чували 3,4 на сто от запитаните, а сега – 25,5%. 
С депата картината е сходна – през март за строителството им знаеха едва 1,9 на сто от хората. Сега 
процентът е 16,6. През март 62% от българите са отговорили с „не знам“ на въпроса „Какво прави 
МОСВ за подобряване на екологичната обстановка“. Докато през декември този процент е паднал 
близо три пъти – на 26,1 %. 
Министър Василева обаче подчерта, че трябва да се поучим от грешките си: „Доброто планиране е 
ключът към успеха. Моят призив към всеки, който поеме ресора оттук нататък, е да спазва 
правилата на добро финансово управление и да не използва ОПОС за политически цели“. 
Министър Василева отбеляза и ефективността на образователно-информационната кампания на 
МОСВ „Яко е да си еко“, която привлече за популяризиране на „зелената“ идея сред младите хора 

http://www5.moew.government.bg/?p=52117
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звезди като Димитър Рачков и Васил Василев-Зуека, зоолога и алпинист Боян Петров, певеца Ангел 
Ковачев. А на 13-и декември предстои Поли Генова да представи своята екопесен. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Мобилната автоматична станция установи нормални нива на въздуха в района на 

аварията в Хитрино 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=52136       

   

Текст: Към момента измерванията от мобилната автоматична станция на Регионалната 
лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) от Варна, която замерва в 
района на аварията ЖП гара Хитрино показва, че всички показатели (фини прахови частици, 
въглероден диоксид и въглероден оксид) са в норма. 
Извършва се евакуация на населението на село Хитрино от властите. Мобилната автоматична 
станция ще продължи да замерва качеството на атмосферния въздух. 
 

 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева: Дадохме пример да добро сътрудничество между централната и 

местната власт 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=52124     

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, кметът на община Раковски 
Павел Гуджеров и изпълнителният директор на Националния доверителен екофонд Камелия 
Георгиева прерязаха лентата на реновираното 108-годишно читалище в града. Обновяването на 
културната институция е по проект „Саниране и повишаване на енергийната ефективност на НЧ „Св. 
Св. Кирил и Методий”, финансирано от Националния доверителен екофонд. Стойността на 
договора, сключен между община Раковски и фирмата-изпълнител на 27 юни 2016 г., е 304 686,80 
лв. За по-малко от 6 месеца санирането на читалището и строително-монтажните работи, 
предвидени в проекта, са факт. 
„Благодаря за хубавите думи, за вниманието и за всичко, което направихме заедно – дадохме 
добър пример за сътрудничество между централната и местната власт“, каза министърът. В МОСВ 
ще продължат инвестирането във важни проекти, които са в полза на хората, увери присъстващите 
министър Василева, пожелавайки светли Рождественски празници на жителите на Раковски и 
общината. 

http://www5.moew.government.bg/?p=52136
http://www5.moew.government.bg/?p=52124
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 Източник: economic.bg 
 

Заглавие: Швеция рециклира всичкия си боклук, отоплява се с него 
Скандинавската страна вече внася отпадъци, за да захранва заводите си 
 

Линк: http://www.economic.bg/bg/news/7/shvetsiya-retsiklira-vsichkiya-si-bokluk-otoplyava-se-s-
nego.html      
    

 
 

Текст: Швеция е толкова добра в рециклирането, че от няколко години внася отпадъци от други 
държави, за да поддържа работата на заводите си. Едва 1% от отпадъците на шведските 
домакинства се изпращат за депониране от 2011 г. насам, всичко друго се рециклира, пише в. 
Independent. 
Толкова ефективна система за рециклиране нямат дори държави като Великобритания, Франция и 
Германия, макар там преработката на отпадъците от години да е държавна политика. 
Великобритания постига напредък в дела на рециклираните отпадъци. За целта са инвестирани 
стотици милиони паунди в съоръжения за рециклиране и такива за превръщане на отпадъците в 
енергия. Създадени са и стотици работни места в тази област. Според последните данни 44% от 
отпадъците на Обединеното кралство са рециклирани, а сериозна част от британския боклук се 
изпраща именно в Швеция.  
Скандинавската държава неслучайно постига впечатляващи стойности в рециклирането, защото 
грижата за околната среда е национален приоритет. Тя е една от първите държави, която наложи 
по-тежък данък за използването на изкопаеми горива преди цели 25 години, а сега добива почти 
половината от електроенергията си от възобновяеми източници. 
„Шведите са големи природолюбители и знаят какво е необходимо за опазването на чистотата на 
околната среда. Те не изхвърлят боклуците си на открито, а ги предават за рециклиране и повторна 
употреба“, обясни Ана-Карин Грипвал от Шведската асоциация за управление на отпадъците. 
Швеция изпълнява стриктно националните политики за рециклиране, а местните компании печелят 
добре от внос и изгаряне на отпадъци. Генерираната енергия отива за отопление на домакинствата. 
„Така ние се възползваме от изгарянето на отпадъците и се отопляваме с тях, използвайки ги като 
заместител на изкопаемите горива. В Южна Европа не действат така, там получената топлина се 
прахосва“, посочва Грипвал. 
Шведската отоплителна мрежа има и своите противници. Те смятат, че държавата избягва истинско 
рециклиране, изпращайки отпадъците за инсинерация (изгаряне). Мениджъри на заводи за хартия 
изтъкват, че тяхната продукция може да бъдат използвана 6 пъти, преди да стане на прах. Ако 
Швеция изгаря хартията преди този момент, тя пропилява възможността за правилно рециклиране 
и замества използваната хартия с прясна суровина. 
Целта на скандинавската държава е да се спре изпращането на отпадъците за рециклиране, като 
вместо това се насърчава идеята за поправка, споделяне и повторно използване.  
Грипвал смята, че шведската политика на внос на отпадъци от други държави е временна. „В 
страните от ЕС има забрана за депониране на отпадъци, така че вместо да платят съответната глоба, 
те ни правят услуга, изпращайки ни отпадъците си. Държавите членки трябва да изградят свои 
собствени заводи, да намалят отпадъците си. Ние в Швеция работим усилено в тази насока“, обясни 
тя. 
„Надяваме се, че ще има по-малко отпадъци. Тези, които трябва инсинерират, трябва да се изгарят 
във всяка страна. Но за да се използва рециклирането за отопление, трябва да разполагате с 

http://www.economic.bg/bg/news/7/shvetsiya-retsiklira-vsichkiya-si-bokluk-otoplyava-se-s-nego.html
http://www.economic.bg/bg/news/7/shvetsiya-retsiklira-vsichkiya-si-bokluk-otoplyava-se-s-nego.html
http://www.economic.bg/bg/news/7/shvetsiya-retsiklira-vsichkiya-si-bokluk-otoplyava-se-s-nego.html
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топлофикационни или охладителни системи, да построите съответната инфраструктура, което 
отнема време“, подчерта Грипвал. 
 
 

Източник: novinite.bg 
 

Заглавие: Гласуват промените в Закона за отпадъците 
 

Линк http://novinite.bg/articles/131057/Glasuvat-promenite-v-Zakona-za-otpadacite          

 
 

Текст: Парламентът ще гласува промени в Закона за управление на отпадъците на второ четене и в 
Кодекса за застраховането на първо четене, предаде БНТ. 
В рамките на парламентарния контрол от 11.00 часа ще участват министрите в оставка Николай 
Ненчев, Теменужка Петкова и Даниел Митов. Пленарното заседание започна с 20-минутно 
закъснение, поради липса на кворум при първата регистрация. Тогава в зала се регистрираха 101 
народни представители от минимум необходимите 121. При втория опит в зала се регистрираха 128 
депутати. 

 
 
Източник: monitor.bg 
 

Заглавие: Плащат до 100 лева в кеш на година за скрап 
 

Линк http://www.monitor.bg/a/view/25989-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%82-

%D0%B4%D0%BE-100-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%B5%D1%88-

%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-

%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF         

 
 

Текст: До 100 лв. на година в кеш ще могат да получават гражданите при предаване на отпадъци в 
пунктовете за скрап. Това реши парламентът при гласуването на второ четене на част от текстовете 
в Закона за управление на отпадъците. Досега разплащанията ставаха изцяло от банков път. Сумите 
над този лимит от 100 лева обаче ще продължават да се превеждат по сметка. По време на 
дебатите се чуха предложения от страна на опозицията, този лимит да бъде увеличен до 500 лева. 
От ГЕРБ обаче не се съгласиха с тази идея. Депутатът Станислав Иванов обясни, че за 100 лева могат 
да се върнат около 500 килограма отпадъци, а 500 лева означава отпадъци за пет тона, като в това 
число не са включват печки, перални и хладилници, а за чист скрап. Именно затова той призова 
границата да остане 100 лева, за да „не се отваря кутията на Пандора”. 
Парламентът прие още общинските площадки за предаване на отпадъци ще се експлоатират 
самостоятелно от общината или чрез сключване на писмен договор с лице, притежаващо 
разрешение за извършване на тази дейност. За площадките, които се осигуряват и експлоатират 

http://novinite.bg/articles/131057/Glasuvat-promenite-v-Zakona-za-otpadacite
http://www.monitor.bg/a/view/25989-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%BE-100-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF
http://www.monitor.bg/a/view/25989-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%BE-100-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF
http://www.monitor.bg/a/view/25989-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%BE-100-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF
http://www.monitor.bg/a/view/25989-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%BE-100-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF
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самостоятелно от общината, няма да се изисква да са разположени само в промишлени зони и 
извън града.  
Това пък бе повод от БСП да възразят, че така частните фирми, които притежават площадки за скрап 
ще бъдат „изгонени” извън населеното място, а общинските ще бъдат привилегировани и се 
създава възможност такива да изникнат близо до болници и детски градини. Георги Божинов 
уточни, че като изградят тези площадки общините ще могат да аутсорсват дейност на частни лица. 
 
 
 


