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Източник: dnevnik.bg 

Заглавие: Днес е ден на траур заради жертвите от наводненията 

Линк: 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/06/23/2329051_dnes_e_den_na_traur_zaradi_jertvite_ot_navodneni

iata/   

  

Текст: Заради смъртта на 12 души в наводненията от миналата седмица с решение на Министерския 
съвет днес е обявен ден на национален траур. Националните флагове на всички държавни институции ще 
бъдат свалени наполовина. 
Президентът Росен Плевнелиев ще присъства на отслужването на трисагий в Катедралния храм "Свето 
Успение Богородично" във Варна в памет на жертвите в страната. Траурната служба днес ще бъде водена 
от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан. 
В четвъртък и петък проливните дъждове доведоха до обилни наводнения в три области в страната – 
Варна, Добрич и Велико Търново. Водата отнесе 11 души във варненския квартал "Аспарухово", сред 
които две деца. Едва жертва имаше в Добрич. 
 

 

Източник: МОСВ 

Заглавие: Министър Станислав Анастасов бе в бедстващите райони на Варна и Велико Търново  
Всички регионални структури на министерството работят на 24-часов режим 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2563                                                                        

  

Текст: Министър Станислав Анастасов съобщи, че всички басейнови дирекции и регионални инспекции 
по околна среда иводи работят на 24-часов режим. Той подчерта, че има добро взаимодействие и с 
местните власти, най- вече в община Велико Търново и допълни, че всички регионални структури на 
министерството ще останат дежурни. „Наши инспектори са на място, за да изследват  риска от 
замърсяване на питейните води, евентуалното нарушаване на отводнителната канализация и други 
рискове. Ще бъдат извършени лабораторни изследвания, за да се установи дали няма пряка заплаха за 
гражданите в региона и за околната среда.“ 
Министърът посочи, че в квартал Аспарухово единственият воден басейн в близост е Черно море и 
заливане отгоре надолу категорично няма. 
„От 15 юни, МОСВ периодично изпраща информация до всички отговорни институции в страната 
за опасност от наводнения, предизвикани от поройни валежи“, обясни министърът. 
Станислав Анастасов ще разпореди проверка на предписанията, издадени от басейновите  дирекции, във 
връзка със сигнали за непочистени речни корита. Предстои да се обсъди на заседание на Министерския 
съвет какви да бъдат финансовите механизми за обезщетение на пострадалите от наводненията. 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/06/23/2329051_dnes_e_den_na_traur_zaradi_jertvite_ot_navodneniiata/
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/06/23/2329051_dnes_e_den_na_traur_zaradi_jertvite_ot_navodneniiata/
http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2563
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Министър Анастасов посочи като възможности това да са Междуведомствената  комисия за бедствия и 
аварии или ПУДООС. 
Той коментира, че се работи активно във взаимодействие с министерството на вътрешните работи по 
разработването на планове за управление на рискове от наводнение. 

 

Източник: news.ibox.bg 

Заглавие: Непочистени отпадъци и изсечени гори са причинили потопа 

Линк: http://news.ibox.bg/pressreview/id_1358750548                                                                                

  

Текст: Пороите, които взеха човешки жертви, са водеща тема за съботните вестници. 
„Сеч на гората до "Аспарухово" или боклуци в дерето са възможните причини за потопа във Варна. 
"Огромното сметище в дерето е събрало падналата през последните дни вода от дъжда, но в един 
момент тя се е отприщила надолу", каза Ерджан Ебатин, шеф на РИОСВ Варна. Веднага са предприети 
мерки и предписания за почистване на дерето, за да не плъзнат зарази. Председателят на регионалната 
комисия в парламента Борислав Гуцанов разказа, че навремето тук имало свлачище. Заради него се 
срутили къщи, военно поделение и сватбен салон. После никой не почистил. Хората започнали да 
изхвърлят отпадъци и станало сметище. Гуцанов е категоричен, че са необходими отводнителни диги. 
Еколози пък алармираха за пореден път за масовата незаконна сеч в местността Джанавара, от баира на 
която тръгна стихията. "Кореновата система задържа водата, а след като всичко е минало под брадва, тя 
ще се трупа в земята и ще тръгне или баирът ще се повлече надолу с хиляди тонове земна маса и пръст", 
обясниха те. Местните в квартала заподозряха, че вълната тръгнала от пробит резервоар, собственост на 
ВиК в бивше военно поделение. Тази версия обаче беше отречена от четири институции, между които 
община и областна управа. Засега официална причина за бедствието е невижданият порой. 
Междувременно Окръжната прокуратура във Варна започна досъдебно производство за "убийство 
поради незнание или немарливост при упражняване на длъжността". Наказанието е до 5 години затвор... 
Водната стихия докара нова политическа буря в държавата. Премиерът Пламен Орешарски и кметът на 
Варна Иван Портних взаимно се обвиниха в бездействие..." - в. „Стандарт". 
„От поне 3 години дерето в кв. "Аспарухово" създава проблеми. По цялото му протежение са 
разположени незаконни ромски къщи, които през годините никой не смее да бутне. Тези постройки са 
една от причините за нарушената водопроводимост на канала. Друга са нерегламентираните сметища, 
които се образуват там и които никой не помни да са почиствани. 
Трети фактор, който може да е оказал влияние, е изсечената гора над близката местност Джанавара. 
Десетки сигнали са подавани за незаконна сеч, но тези набези не са спрели. Заради обезлесяването в 
района има няколко свлачища, които периодично се активизират. През 2012 г. свлачище отнесе пет 
незаконни къщи, чиито останки още са в дерето и го задръстват. 
Водосборната територия на т.нар. западен отводнителен канал в "Аспарухово" е около 4,5 кв. км. За един 
час при падналите валежи от 35 литра на кв. м през запушеното дере и после през квартала са преминали 
около 140 млн. литра вода, изчислиха експерти. 
През годините са подавани много сигнали и за незаконната сеч, и за строителството, и за изхвърлянето на 
отпадъци в дерето. Реакцията на местната власт и държавните служби винаги е била, че се правят 
проверки. Резултат обаче няма. Причината е прозрачна - ромите са най-ухажваните избиратели. 

http://news.ibox.bg/pressreview/id_1358750548
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Причината за трагедията е изцяло човешка, а не природна, заяви пред "Капитал" експертът от 
екоминистерството Асен Личев. Той обясни, че водосборът в Аксаково идва от 221 метра надморска 
височина и слиза на нула. Няма нито река, нито язовир, наводнението е предизвикано само от 
количеството дъжд. "Кварталът така е застроен, че водата може да се оттича само през къщите", обясни 
Личев. 
Незаконна сеч в района на бедствието има, призна директорът на Регионалната дирекция по горите 
Емануил Димитров. Според него обаче не тя е причината за наводнението. В района на Джанавара са 
констатирани 260 нарушения, санкционирани с актове..." - в. „Труд". 
„Как трябва да действат институциите при наводнения е описано в Закона за бедствията и авариите, както 
и в "Националната програма за защита при бедствия 2014-2018 г." 
Тя е приета с решение на Министерския съвет и подписана от премиера Пламен Орешарски на 7 май т.г., 
само месец и половина преди наводнението във варненския кв. "Аспарухово". 
Докато спасителите още брояха загиналите хора във Варна, кметът на града Иван Портних и премиерът 
Пламен Орешарски влязоха в задочен спор кой какво трябва да прави в бедствената ситуация. 
Според Националната програма при възникване на наводнения сигналите на гражданите се подават на 
тел. 112. По-любопитното е, че от 5 години насам действа Център за аерокосмично наблюдение (ЦАН), за 
създаването на който бяха похарчени над 3,3 млн. лв. Той беше създаден от разформированото 
Министерство на извънредните ситуации, а сега е в МВР. Работи със софтуер, който служи за работа в 
близко до реалното време и е специално организиран за прогнозиране на наводнения и система за ранно 
предупреждение. 
ЦАН трябва да осъществява превантивни действия за повишаване на готовността за реагиране при 
бедствия. Центърът наблюдава със сателити територията на страната в реално време за развиващите се 
природни процеси и явления. Според националния план данните от центъра могат да се използват за 
извършване на различни видове оценки и анализи, свързани с природните бедствия..." - в. „24 часа". 
„С по 10 хиляди лева еднократна помощ ще бъдат подпомогнати близките на загиналите в бедствието 
във Варна и Добрич, съобщи социалният мнистър Хасан Адемов. Адемов участва в заседание на 
Кризисния щаб в морската столица. Финансова помощ ще има и за пострадалите от наводнението хора, 
които са подали по надлежния ред документация за оценка на щетите. Хасан Адемов се обърна към 
представители на Гражданска защита, полицията и пожарната, като им предложи социалното 
министерство да осигури хора от временната заетост, от социалните служби във Варна, които да се 
включат в помощ на институциите за почистване, дезинфекциране и всичко необходимо за връщане към 
нормалния ритъм на живот." - в. „Сега". 
„Във връзка с влошената метеорологична обстановка, силните и обилни валежи и въведеното бедствено 
положение в общините Варна и Добрич са преустановени учебните занятия в училищата, съобщи МОН. 
Предвиденото за днес 20.06.2014 г. национално външно оценяване за учениците от VIII клас в 
паралелките с интензивно изучаване на чужд език в профилирани и професионални гимназии и СОУ няма 
да се проведе. 
Проучват се възможностите за провеждането му на друга дата. 
По данни на Регионалния инспекторат по образованието във Варна има наводнени училища. Постъпилата 
до момента информация сочи, че проблеми има в Математическа гимназия ,,Д-р Петър Берон'' Варна, 
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии ,,Д.И.Менделеев'', Трета 
природо-математическа гимназия ‚,Акад. Методий Попов'', Професионална гимназия по строителство, 
архитектура и геодезия ,,Васил Левски'', Варненската морска гимназия ,,Св. Николай Чудотворец'' в 
квартал Аспарухово и в СОУ за деца с нарушено зрение ,,Проф. д-р Иван Шишманов''. Наводнени са и две 
детски градини в квартала. 
Има готовност в средношколското общежитие ,, Михаил Колони'' във Варна да бъдат настанени хора, 
останали без подслон. 
По данни на Регионалния инспекторат по образованието в област Велико Търново няма преустановен 
учебен процес в училища и детски градини. Във всички 20 училища ще се проведе външно оценяване в 
VIII клас с интензивно изучаване на чужд език." - в. „Сега". 
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„От какво се нуждае Добрич сега: В момента в кризисния център в Добрич в настанени 150 души. Сред тях 
има и малки деца и две бебета. Те спешно се нуждаят от памперси и бебешка храна. 
Нужна е още вода, храна и дрехи за останалите в кризисния център. Това съобщиха пред Фондация 
"Помощ за благотворителността в България" от общината в града. 
От какво се нуждае Варна сега: Първо и най-спешно - хранителни пакети и вода. Необходими са 
доброволци с коли, които да съдействат на хората от местната администрация за обиколките из 
бедстващия квартал "Аспарухово". Има и спешна нужда от отводнителна техника, фадроми, багери, 
камиони, съобщиха от екипа на районния кмет. Описването на щетите не е започнало. 
Дарения се събират в сградата на кметството в "Аспарухово", на ул. "Народни будители" 2." - в. 
„Дневник". 

 

 

Източник: БСК 

Заглавие: Екологичната оценка ще важи 5 години, предвиждат законови промени 

Линк: http://bia-

bg.com/news/16396/Екологичната_оценка_ще_важи_5_години_предвиждат_законови_промени/   

  

Текст: Екологичната оценка на планове и програми да важи за срок от 5 години – това предвиждат 
промени в Закона за опазване на околната среда, публикувани за обществени консултации. 
В проекта се посочва, че сега оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС), която се извършва 
на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, действа в срок от 5 години. Сега 
решението по ОВОС губи сила, ако в срок от датата на издаването му не е започнало осъществяване на 
инвестиционното предложение. 
Същият ред се въвежда и за екологичната оценка, тъй като актовете, свързани с нея, към настоящия 
момент са без срок на валидност, се посочва в мотивите към проекта. Ако съответният план или програма 
не бъдат одобрени и изминат 5 г., това може да постави под съмнение актуалността на заключенията в 
екологичната оценка. 
Екооценката се извършва на планове и програми, които са в процес на изготвяне или одобряване от 
централни и териториални органи на изпълнителната власт, органи на местното самоуправление и 
Народното събрание. 
Предложени са и промени в закона, свързани с пренасяне на евродирективи в българското 
законодателство, свързани с контрола на опасностите от големи аварии, предотвратяването и 
отстраняването на екологични щети. 

 

 

Източник: topnovini.bg 

Заглавие: Пожар в склад за метали са гасили огнеборците 

Линк: http://ruse.topnovini.bg/node/521474                                                                          

http://bia-bg.com/news/16396/Екологичната_оценка_ще_важи_5_години_предвиждат_законови_промени/
http://bia-bg.com/news/16396/Екологичната_оценка_ще_важи_5_години_предвиждат_законови_промени/
http://ruse.topnovini.bg/node/521474
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Текст: Пожар в склад за метали са гасили русенските огнеборци на 20 юни, петък, съобщиха от ОД на 
МВР. Сигналът е получен около 20.00 часа. 
Помещението, в което е възникнал инцидента, се намира на улица „Генерал Кутузов“. Произшествието е 
ликвидирано, след като от склада са изнесени работни дрехи и други горими материали, допълват от 
полицията. Най-вероятната причина за пожара е късо съединение от скъсан електричеси кабел. 
Вчера пък, по улица „Цар Асен” служители на Областното управление за безопасност и защита на 
населението са отстранили опасно пречупен клон на дърво.  
 

 

Източник: mirogled.com 

Заглавие: Арест за перничанин с пълно оборудване за кражби на метали 

Линк: http://mirogled.com/2014/06/19/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD-%D1%81-
%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE-
%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD/comment-page-1/                                                                           

  

Текст: От него е иззето пълно оборудване за рязане на метали, съобщи МВР. 
Сигнал за кражба е подаден вчера в Първо РУП – Перник. На органите на реда било съобщено, че се 
режат метални профили от бившата птицеферма в село Лесковец. Пристигналият на място полицейски 
екип задържал 43-годишният Р.И. от Перник. Мъжът имал и съучастници, които се издирват. 
От местопрестъплението са иззети две кислородни бутилки и една пропан-бутан,  комплект маркучи за 
рязане на метали и моторен трион. Р.И. е познат с кражби, унищожаване и повреждане и шофиране на 
автомобил след употреба на алкохол. 
По случая е започнато досъдебно производство и работата продължава. 
Преди няколко дни, отново на същото място бяха задържани трима радомирци, направили опит да 
крадат метални съоръжения. 
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