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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: МОСВ осигури 17 млн. лева за институтите на БАН през последните две години 
 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=53595 
 

 
 

Текст: През последните две години МОСВ и БАН работиха по реализацията на много проекти, общо 
17 млн. лева е финансирането, осигурено чрез МОСВ за институтите на БАН. Това каза министърът 
на околната среда и водите Ивелина Василева при откриването на фотографска изложба в БАН, част 
от проект „Картиране и оценка на екосистемните услуги в земи с рядка растителност в България“. 
Чрез двете програми от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, 
управлявани от МОСВ, са осигурени 11,2 млн. лева.  Близо 2,5 млн. лева се предоставят на БАН 
всяка година от държавния бюджет чрез МОСВ за важни задачи, свързани с наблюденията, 
осъществявани от Националния институт по метеорология и хидрология и Института по 
океанология на БАН. Финансирането от ПУДООС за последните две години е за близо 750 хил. лева 
годишно. 
„По мое настояване в новата Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ заложихме 
възможност БАН да бъде бенефициент на безвъзмездно финансиране“, каза министър 
Василева.  Приоритетната ос „Биоразнообразие“ на новата ОПОС е на обща стойност 200 млн. лева. 
„Българските учени ще могат да участват с проекти, които подпомагат националните програми и 
задачи. Много разчитаме на тях и вярваме, че заедно ще продължим да работим по същия 
партньорски, честен и коректен начин“, каза тя. 
Министър Василева подчерта, че се разчита на експертизата на БАН както при  определянето на 
политиките в сферата на околната среда и адаптацията към климатичните промени, така и за 
извършването на непрекъснат мониторинг и анализи на състоянието на околната среда, които са 
необходими за вземането на управленски решения. Тя изрази благодарност за експертната работа 
на институтите на БАН и по-конкретно – на Института по биоразнообразие и екосистемни 
изследвания. 
В отговор  на журналистически въпроси министър Василева подчерта, че няма опасност от спиране 
на евросредствата, управлявани от МОСВ. „ОПОС работи, системите работят, подобни твърдения са 
абсолютно неоснователни“, каза тя. Василева припомни, че МОСВ  е изпълнило ангажиментите си 
до края на 2016 г., когато бяха приети стратегическите документи – ПУРН и ПУБР. Това беше 
потвърдено от ЕК и беше избегнат рискът от стартиране на наказателни процедури. 
Министър Василева отбеляза, че по ОПОС се изпълняват 28 проекта, възстановяват се средства от 
страна на ЕК и вече има разплатени 69 млн. лева по ОПОС. Към момента на разположение на 
бенефициентите са 38 % от бюджета на ОПОС или повече от 1,3 млрд лева, а до края на годината 
ще бъде целият бюджет на програмата. 

 
 
Източник: nova.bg 
 

Заглавие: Няма опасност от спиране на евросредства, управлявани от МОСВ 
Това съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева 
 

Линк: https://nova.bg/news/view/2017/01/23/171724/%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-
%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%82-
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%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B
0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8-
%D0%BE%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B2/ 
 

 
 

Текст: "Няма опасност от спиране на евросредствата, управлявани от МОСВ", съобщи министърът 
на околната среда и водите Ивелина Василева. 
„ОП "Околна среда" работи, системите работят, подобни твърдения са абсолютно неоснователни“, 
каза тя. Василева припомни, че МОСВ е изпълнило ангажиментите си до края на 2016 година и е 
приело няколко стратегическите документa.  
Ивелина Василева отбеляза, че по ОПОС се изпълняват 28 проекта, възстановяват се средства от 
страна на ЕК и вече има разплатени 69 млн. лева по ОПОС. Към момента на разположение на 
бенефициентите са 38 % от бюджета на ОПОС или повече от 1,3 млрд лева, а до края на годината 
ще бъде целият бюджет на програмата. 
 

 
Източник: infrastructure.bg 
 

Заглавие: В ход са и водните проекти на Приморско и Айтос за над 41 млн. лева 
 

Линк: 
http://infrastructure.bg/news/2017/01/23/2904817_v_hod_sa_i_vodnite_proekti_na_primorsko_i_ait
os_za_nad/ 
 

 
 

Текст: 22, 27 млн. лв. ще бъдат инвестирани в реконструкцията и модернизацията на 
пречиствателната станция на Приморско и Китен. Безвъзмездното финансиране е в размер на 
близо 17 млн. лв. С проекта ще бъде увеличен капацитетът на пречиствателната станция. 
Съоръжението, макар и частично реконструирано през годините, трудно поема голямото 
натоварване през летния туристически сезон. 
Това стана възможно след като в събота бе подписан договора за финансиране от министърът на 
околната среда и водите Ивелина Василева и кметовете на общините. 
"Това е един от първите проекти в новия програмен период на ОПОС, който ще увеличи 
възможността да се привличат туристи и ще улесни бизнеса. Пречиствателната станция за 
отпадъчни води е изградена преди 37 г., голяма част от оборудването е амортизирано, а новата 
инвестиция ще обслужва изцяло Приморско и Китен, каза министър Василева. 
Над 350 млн. лв. бяха инвестирани досега чистота на Черно море, обобщи министърът свършеното 
досега. Досега по Оперативна програма "Околна среда" са изградени и модернизирани 51 
пречиствателни станции, като само в Бургаска област има направени шест ПСОВ и предстои 
изграждането на още две, уточни министърът. 
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Проектът предвижда изграждане на трето стъпало на пречиствателната станция – за отстраняване 
на азот и фосфор. В момента отпадъчните води минават само през механично и биологично 
пречистване, след което се вливат в река Караагач, а от там – в Черно море. 
Близо 19 млн. лв. е размерът на инвестицията за проекта за изграждане на пречиствателна станция 
за отпадъчни води в Айтос, на който бе дадена зелена светлина с подписания договор с МОСВ за 
финансиране на 21 януари. Целта на проекта е освен да се изгради пречиствателна станция, да 
бъдат доизградени главните канализационни клонове, отвеждащ колектор и съпътстваща 
инфраструктура до ПСОВ. 
"В Айтос никога не е имало пречиствателна станция – мръсните води влизат в реката, а от там – в 
морето. А сега можем да кажем, че нашето море е поне толкова чисто, колкото гръцкото", каза 
премиерът, който бе на обиколко по Черноморието заедно с министрите на МОСВ, МРРБ, МТИТС и 
др. 
 
 

Източник: plovdiv.dir.bg 
 

Заглавие: РИОСВ-Пловдив глоби с 40 000 лв. завод 
РИОСВ - Пловдив наложи санкция в размер на 40 000 лева на завода за целулоза и хартия 
"Монди Стамболийски" ЕАД в Стамболийски, съобщиха от екоинспекцията 
 

Линк: http://plovdiv.dir.bg/news.php?id=25090269      

 
 

Текст: Глобата влиза в сила от началото на годината и е заради нарушение на Закона за опазване 
на околната среда - неизпълнение на условия, поставени в комплексни разрешителни.  
Наказателното постановление не е обжалвано, уточняват от РИОСВ - Пловдив.  
След множество сигнали за неприятни миризми от предприятието, екоинспектори са извършили 
проверки и са констатирали нарушения на екологичното законодателство. При проверка, 
извършена през нощта, е обследвана територията на Стамболийски, за определяне на 
разпространението на неприятните миризми. 
В нея са участвали експерти от екоинспекцията, Регионалната лаборатория на ИАОС в Пловдив, 
както и представители на Общински съвет - Стамболийски и на дружеството.  
На място е констатирана характерна миризма за производството на завода. 
 
 

Източник: dgpazar.eu 
 

Заглавие: 68 проверки над 66 обекта в региона е извършила РИОСВ за месец 
 

Линк: http://www.dgpazar.eu/index.php?page=News&id=20462 
 

 
 

http://plovdiv.dir.bg/news.php?id=25090269
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Текст: 68 тематични проверки в общо 66 обекта на територията на Димитровград, Хасково и 

останалите населени места от областта са извършили за месец назад контролните органи на 
Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ). Вследствие на хайките издадени са 
19 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  
Съставен е един акт, наложени са три санкции и издадено е наказателно постановление за сумата 
от 500 лв., обобщават от РИОСВ. Събраните суми през декември от констатирани предишни 
нарушения са в размер на общо 1 565 лв. 
През последния месец акцент в контролната дейност на РИОСВе била проверките на лица, 
притежаващи разрешителни и регистрационни документи за третиране на отпадъци. Почистени са 
две нерегламентирани сметища. Преустановена е и дейността по събиране и съхраняване на 
излезли от употреба МПС от физическо лице без разрешителен документ.  
 

 

Източник: europarl.europa.eu 
 

Заглавие: Отпадъци: европейски правила за повече рециклиране и по-малко сметища 
 

Линк: http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-
room/20170120STO59356/%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-
%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-
%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-
%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE-
%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0 
 

 
 

Текст: Парламентарната комисия по околна среда гласува на 24 януари по пакет от законодателни 
предложения на Европейската комисия, които формулират амбициозни цели до 2030 г. за 
рециклиране и повторно използване на продукти. Четирите директиви са сред приоритетите в 
работата на ЕС за 2017 г., като гласуването във вторник ще определи позицията на Парламента в 
предстоящите преговори със Съвета и Комисията.  
Към кръгова икономика 
Законодателният пакет, по който ще се произнесе комисията по околна среда, е насочен към 
ефективното управление на отпадъците и е първа стъпка към изграждането на „кръгова 
икономика“, в която по-голямата част от материалите и продуктите се рециклират и се използват 
отново и отново. 
Това би донесло ползи не само за здравето на хората и околната среда, но и за икономиката. 
Например, ако 95% от остарелите мобилните телефони се предават за вторична употреба, това би 
спестило над 1 млрд. евро годишно за разходи за суровини. 
Според данните към 2014 г. 44% от битовите отпадъци в ЕС са били подложени на рециклиране или 
компостиране (разграждане), в сравнение с 31% през 2004 г. Този дял следва да достигне 50% до 
2020 г. 
Дори и това би означавало, че голяма част от отпадъците в Европа попадат в сметище или се 
изгарят и затова са нужни по-високи цели за следващото десетилетие. 
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Законодателният пакет включва четири директиви, които са посветени на битовите отпадъци, 
депата за отпадъци, опаковките и рециклирането на превозни средства, батерии и акумулатори и 
електронна техника. 
Битови отпадъци 
По-голямата част от битовите отпадъци идват от домакинствата. Този вид отпадъци представляват 
около 10% от всички отпадъци в Европа. 
Между 2004 и 2014 г. общият обем на битови отпадъци в Европа намалява с 3% в абсолютна 
стойност. В България обемът на битовите отпадъци намалява от 599 кг на глава от населението през 
2004 г. на 442 кг на глава от населението през 2014 г. Други страни обаче бележат ръст - например, 
Дания, Швейцария и Германия. 
Депониране на отпадъци 
Според принципите на политиката на ЕС спрямо отпадъците складирането на сметище трябва да 
бъде последната възможност, към която може да се прибегне. Преди това трябва да се даде 
приоритет на предотвратяването на изхвърлянето, повторната употреба и рециклирането.   
Към 2014 г. страни като Австрия, Белгия, Дания, Германия, Холандия и Швеция на практика не се 
освобождават от отпадъци на сметища. В други страни (Кипър, Хърватия, Гърция, Латвия и Малта) 
на сметището свършват над три четвърти от всички битови отпадъци. 
В законодателния пакет Комисията предлага до 2030 г. депонираните отпадъци да бъдат не повече 
от 10% от всички битови отпадъци. 
Опаковки  
Опаковките на продуктите в ЕС са направени от хартия и картон, стъкло, пластмаса, дървесина и 
метали. В най-ниска степен в Европа се рециклират пластмасови и дървени опаковки, но 
съществуват сериозни разлики в степента на рециклиране на отделните видове материали по 
страни. 
Законодателният пакет за отпадъците включва и правила за рециклирането на остарели 
автомобили, батерии и акумулатори (към 2013 г. само 40% от тях се рециклират) и събирането и 
рециклирането на електрическа и електронна техника. 
 
 


