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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева даде старт на водния цикъл на Плевен – Долна Митрополия 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=53507 
 

 
 

Текст: Министърът на околната и водите Ивелина Василева и премиерът Бойко Борисов дадоха 
старт на проекта за водния цикъл на Плевен – Долна Митрополия. Договорът е на стойност 117 млн. 
лв. и се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 
„Това е най-мащабният проект по новата програма, безвъзмездната финансова помощ по него е 88 
млн. лв. Това е и първият проект, чрез който се обединят усилията на две общини“, каза министър 
Василева. „Подобен проект с такава сложност не се подготвя леко, нито бързо“, допълни тя. 
Ядрото му е разширението и модернизацията на ПСОВ-Плевен, която е изградена през 80-те на 
миналия век и никога не е била рехабилитирана. Сега към нея ще бъдат свързани още четири 
населени места – Ясен, Буковлък, Долна Митрополия и Тръстеник. 
До момента по ОПОС е изградена мащабна екологична инфраструктура – 51 пречиствателни 
станции и 2600 км ВиК мрежа, което е предпоставка за по-доброто развитие на населените места, 
бизнеса и привличането на инвестиции. 
„Само си представете преди тези 51 пречиствателни станции какво е изтичало в реките, в морето, в 
подпочвените води. В БСП няма как да знаят как се работи с еврофондове, защото все са им били 
спирани“, заключи премиерът Бойко Борисов. 
Доволен от новата инвестиция е и кметът на Плевен – Георг Спартански. 
„Щастливи сме, че даваме старт на строителството. Но истински щастливи ще сме след три години, 
когато ще верифицираме разходите“. Кметът на Долна Митрополия Поля Цоновска  припомни, че 
проектът има дълга история. Широко рекламиран в предишни години, е  спрян по времето на 
кабинета „Орешарски“. „Но благодарение на министър Василева и усилията на целия екип на ГД 
ОПОС беше спасен“, каза Поля Цоновска. 
Физическото изпълнение на дейностите е 30 месеца, на целия проект – 36 месеца. Важна част от 
инвестицията е и изграждането на водния цикъл на четири населени места – Ясен, Буковлък, Долна 
Митрополия и Тръстеник, които са разположени по поречието на р.Вит и в нейния водосбор. В 
момента населението им ползва септични ями, което крие рискове от тяхното преливане и 
замърсяване на околната среда. Авариите във водопроводната мрежа са чести, големи са и 
загубите на вода. 
С реализацията на проекта ще бъде изградена канализацията на селищата, а подмяната на старите 
водопроводни тръби ще се отрази на качеството на питейната вода. 
 
 

Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Традиционният конкурс "Обичам природата – и аз участвам” обявяват МОСВ 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1637836 
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Текст: За поредна година Министерство на околната среда и водите и Предприятието за 
управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) отправят покана за участие в 
Националната кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2017 г.“ на тема "Обичам природата – и аз 
участвам“, съобщиха от РИОСВ - Велико Търново. 
В конкурса могат да участват общини и кметства, държавни и общински училища, детски градини, 
Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси от цялата страна. За 
реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 10 000 
лева (с вкл. ДДС ) за общини и кметства и до 5 000 лева (с вкл. ДДС ) за учебни заведения. 
Краен срок за подаване на документите в ПУДООС, гр. София е 17 февруари 2017 г. – за учебни 
заведения и 3 март 2017 г. – за общини и кметства. 
Високо ще бъдат оценявани предложенията, които се осъществяват с участие на децата, както и на 
техните родители.  
При общинските проекти висока оценка ще получат тези, които са свързани с почистване на 
замърсени площи и облагородяването им, създаване на зони за отдих, ремонт на стари площадки и 
други. И за  тях е важно участието на гражданите, чрез полагане на доброволен труд. 
Няма да бъдат класирани проекти на заявители, получили финансиране от Националната кампания 
"За чиста околна среда“ през 2015 г. и 2016 г.  
През посочените две години на територията на РИОСВ – Велико Търново са реализирани общо 64 
проекта на обща стойност 480 000 лв., съобщиха още от екоинспекцията. 
 
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Британска компания се хвали с пробив в рециклирането на MDF 

Линк: https://greentech.bg/archives/70458      

 
 

Текст: Компания от Обединеното кралство твърди, че е разработила първото в света търговски 
жизнеспособно решение за рециклиране на плочи от дървесни влакна със средна плътност (MDF), 
превръщайки отпадъчната дървесина в дървесни влакна за използване в изолацията и 
градинарството. 
След шест години на изследвания и разработки „MDF Recovery” казва, че нейният технологичен 
пробив предлага първата по рода си алтернатива на изхвърлянето и изгарянето на MDF 
плоскостите. Вместо да се изхвърлят или горят, плоскостите могат да се рециклират. Фирмата 
посочва, че успешно е завършила тестовете тип „доказателство за концепцията“ и е в състояние да 
произвежда от MDF режиклирани дървесни влакна с качество, еквивалентно на новодобитата 
дървесина. 
Процесът може да помогне за намаляване на натиска върху горите чрез предоставяне на 
алтернативни, рециклирани дървесни влакна като изходна суровина за производителите на MDF 

https://greentech.bg/archives/70458
https://greentech.bg/archives/70458
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плоскости, казва фирмата. Суровината може да се използва и за направата на изолационни 
продукти и градинарски решения като например градински мулч. 
Разработен през 1970-те години, MDF се използва най-често в мебелната индустрия и 
строителството. Много често се употребява и в сферата на „направи си сам“ решенията. Повече от 
50 милиона тона MDF се произвеждат в световен мащаб всяка година. 
Чрез процеса на „MDF Recovery” могат да се рециклират между 30 хиляди и 60 хиляди тона MDF в 
Европа, смята фирмата . В световен мащаб потенциалът за рециклиране на MDF е около три 
милиона тона. Компанията работи активно за създаване на първото комерсиално съоръжение за 
рециклиране на MDF във Великобритания и се надява да лицензира своята технология в световен 
мащаб. 
 

 
Източник: moreto.net 
 

Заглавие: Облекчават процедурите за разделно събиране на биоотпадъци в общините 
 

Линк: http://www.moreto.net/novini.php/?n=341621&p=1 
 

 
 

Текст: Министерският съвет прие днес Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране 
на биоразградимите отпадъци, с която се съкращават процедурите за общините, съществували 
досега в две други наредби. В нормативния документ са регламентирани задълженията на 
общините за прилагане на системи за разделно събиране и рециклиране на биоотпадъците като 
част от потока битови отпадъци. 
Предвижда се Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) да обобщава данните и да 
изчислява степента на постигане на целите от общините за повторна употреба и рециклиране на 
битовите отпадъци, както и за намаляване на количествата на депонираните биоразградими 
отпадъци. От местните власти няма да се изисква представяне на доклади, като те ще имат 
възможност да дават становища и да правят предложения за изменение или допълнение на 
информацията. 
Въз основа на информацията от ИАОС и становищата на общините, министърът на околната среда и 
водите или оправомощено от него длъжностно лице ще издава мотивирана заповед, с която се 
определят общините, изпълнили целите си, както и общините, които не са успели да ги постигнат за 
предходната календарна година.  
Заповедта ще се издава до 20 ноември всяка година и ще се публикува в интернет страницата на 
МОСВ. 
С новия нормативен документ се преодоляват и констатирани проблеми, свързани с 
недостатъчност на информацията за всички общини в страната и невъзможност за спазване на 
срокове. 
Наредбата отразява изискванията на Рамкова директива 2008/98/ЕС за отпадъците и Закона за 
управление на отпадъците. 
 
 

Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: С държавна помощ са купени 44 електромобила и хибриди, съобщи екоминистърът 
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Линк: 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2017/01/18/2901511_s_durjavna_pomosht_sa_kupeni_44_elektrom
obila_i/ 
 

 
 

Текст: През миналата година с финансова помощ от държавата са купени 44 електромобила и плъг-
ин хибриди, който се ползват от министерства, общини и агенции, съобщи днес министърът на 
екологията в оставка Ивелина Василева. От няколко дни и тя се придвижва с кола на ток. 
Парите за покупка на екологичните превозни средства идват от националния доворителен екофонд 
и са осигурени по програмата за насърчаване на изполването на електромобили и плъг-ин хибриди. 
Миналата година програмата имаше бюджет от 1 млн. лева, като за тази е осигурена същата сума. 
Ивелина Василева посочи, че амбициите са да се купуват не само коли, но и микробуси, други 
превозни средства, от полза за общините. Според министъра в оставка една от целите на 
програмата е да се демонстрират ползите от използването на по-чисти превозни средства. 
В отговор на въпрос Василева посочи, че в България вече има стимули за покупката и употребата на 
електромобили, като за тях не се плаща за престой в зоните за платено паркиране, освободени са 
от данък, а дължимата екотакса е с 30% по-ниска. Бърза сметка обаче показва, че при кола среден 
клас това ще рече спестяване на малко над 300 лева годишно от данък и 41 лева еднократно от 
екотаксата. Колите на ток обаче са около два пъти по-скъпи от идеентични като размери, но с 
традиционен двигател. 
Срещу замърсяването на въздуха със сухи дърва и въглища по стандарт 
Според министъра в оставка са нужни и мерки, свързани с подобряване на градския транспорт, 
което да накара хората да не ползват автомобилите си. Ивелина Василева допълни, че по 
оперативна програма "Околна среда" има 115 млн лева, които са предназначени за мерки за 
подобряване на качеството на въздуха и общините могат да кандидатстват със свои проекти. 
Според министъра в оставка трябва да се мисли и за ограничаване на влизането на коли в определи 
градски зони в дадени часови интервали. 
По повод подобряване качеството на въздуха, имало и инициативи, свързани с по-чистото 
отопление. Сред тях са стимулиране на отоплението със сухи, вместо с мокри дърва и въвеждане на 
стандарти за въглищата за отопление. Идеята е в бита да се ползват само такива с по-малко сяра и 
прах. 
Според екоминистъра в оставка, при втория кабинет Борисов европрограмите, свързани с околната 
среда, се управляват ефективно и ефикасно. Като пример тя посочи завършването на 11 договора за 
подобряване на ВиК инфраструктурата. "Надявам се тази мобилизация и инвестициите да 
продължат", каза Василева. 
В отговор на въпрос тя уточни, че няма деление на общините на такива на ГЕРБ и други, като всеки, 
който си свърши работата и подготви добър проект, може да получи финансиране. Според 
Василева новото правителство трябва да следи как напредват всички започнати проекти с особено 
внимание на тези във Враца, Видин, Ямбол и Банско. "Ако те не приключат в срок, не само ще има 
санкции и няма да тръгне втората фаза, но ще трябва да е върнат и парите, дадени за първата", 
допълни министърът на екологията в оставка. 
 
 
 


