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Източник: МОСВ  

Заглавие: Ренета Георгиева временно ще изпълнява длъжността изпълнителен директор на 
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) 

 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2674                                                                                                                    

  

Текст: Директорът на „Административно-правно и финансово обслужване“ в Предприятието ще 
изпълнява длъжността до провеждане на конкурс и назначаване на постоянен изпълнителен директор.                                                                                                                                                      
Ренета Георгиева поема управлението на Предприятието за управление на дейностите по опазване на 
околната среда. Тя е назначена на длъжността като „временно изпълняващ“ и ще управлява ПУДООС до 
провеждане на конкурс и назначаване на постоянен изпълнителен директор.                                                                                                                                                
Георгиева е юрист с експертен опит в Предприятието, в което работи от юни 2012 г., като от април 2014 г. 
е назначена за директор в дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“. Участвала е 
пряко в разработването, управлението и изпълнението на програми и проекти, по които ПУДООС е 
бенефициент и/или изпълнителна агенция. Разработвала е и множество становища и решения по правни 
проблеми, свързани с дейностите му. Експертният й опитът е свързан още и с осъществяване на 
контролни функции при съставянето, съгласуването и изпълнението на финансовия план на институцията.                                                                           
Ренета Георгиева е завършила правния факултет на Нов български университет. Владее испански, 
английски и френски език. 

 
 

Източник: ope.moew.government.bg 

Заглавие: НОВИ 89 МЛН. ЛВ. ЩЕ РАЗПЛАТИ ОПОС ТАЗИ СЕДМИЦА 
 

Линк: http://ope.moew.government.bg/bg/news/newsdetail/from/current/id/660                                                                                                                                   

  

Текст: Нови 89 млн. лв. ще разплати ОПОС тази седмица след като в края на август и първата седмица на 
септември експертите на програмата провериха, одобриха и верифицираха 78 искания на средства по 
проекти на бенефициентите на програмата. 
УО на ОПОС подаде искане за лимит към дирекция Национален фонд в Министерство на финансите на 29 
август 2014г. и в рамките на една седмица Министерството на финансите одобри сума в размер на над 89 
млн. лева за разплащане на МОСВ. Със тези средства ще се покрият верифицираните до този момент 
разходи. 
УО на ОПОС е в процес на проверка на направени разходи на бенефициенти за още над 50 млн. лева, 
които се очаква да бъдат обработени и подадени към Министерво на финансите като искане за лимит за 
плащане до 2 дни. 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2674
http://ope.moew.government.bg/bg/news/newsdetail/from/current/id/660
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Бенефициентите, на които ще бъдат разплатени средства по вече отпуснаните 89 млн. лв., са общините 
Ябланица, Раковски, Козлодуй, Бяла, Карлово, Костинброд, Севлиево, Аксаково, Трявна, Тервел, 
Панагюрище, Велики Преслав, Стара Загора, Кричим, Ловеч, Момчилград, Пещера, Хисаря, Бяла Слатина, 
Кърджали, Монтана, Бургас, Свиленград, Кубрат, Ямбол, Кнежа, Велико Търново и Чупрене, както и ДПП 
Странджа, Врачански Балкан, Витоша и ДНП Рила и Централен Балкан, БФБ, WWF, МРР и БД Варна РИОСВ 
Смолян, РИОСВ Хасково и РИОСВ Враца. 
 
 

Източник: struma.bg 

Заглавие: Удариха с 50 000 лв. глоба фирма, транспортирала опасни отпадъци през благоевградска 
територия 

 

Линк:  http://struma.bg/news/30585/1/1/Udariha-s-50-000-lv-globa-firma-transportirala-opasni-otpaduci-
prez-blagoevgradska-teritoriya.html                                                                                                                                  

  

Текст: С наказателни постановления на обща стойност 58 000 лв. приключиха августовските проверки на 
Регионалната инспекция по околната среда и водите в Благоевград. От тях рекордните 50 000 лв. трябва 
да внесе столичното дружество „Тели Ресайклинг БГ” ООД, спипано от инспекторите да извършва 
незаконен трансграничен превоз на опасни отпадъци. Същото нарушение е констатирано и при „Бул 
транс” ООД - гр. Сливен, но поради по-малкото заловено количество на отпадъците, които дружеството се 
опитало да прекара през територията на Благоевградска област, наложената имуществена санкция за 
него е в размер на 2000 лева.  По 1000 лв. глоба отнесоха още „Захов - МД” ЕООД - гр. Банско и „Юро 
дийл” ЕООД - гр. Гоце Делчев за липса на регистрация на експлоатирана от дружествата инсталация за 
нанасяне на покрития върху дървени повърхности. „Би и Би - България” ООД - с. Абланица е глобено за 
липса на регистрация на инсталация за производство на обувки, „Химтех - 2003” ООД - гр. Гоце Делчев - 
липса на регистрация на инсталация за производство на каучукови изделия, благоевградската 
„Робифирпласт” ЕООД - липса на регистрация на инсталация за флексопечат, и столичното дружество 
„Джи Ти Ай Компютри” ЕООД - за превишение на граничните стойности на дневното ниво на шум от цех 
за производство на пелети от дървесна суровина. Текуща месечна санкция от 881 лв. пък бе наложена на 
„Булгартрансгаз” ЕАД за превишаване на индивидуалните емисионни норми на въглеродния оксид чрез 
компресорна станция „Петрич” в с. Рупите.   С предписания се разминаха две дружества - автосервиз на 
„Коленцов-09” ЕООД в гр. Гоце Делчев получи забрана да извършва дейност по нанасяне на покрития до 
въвеждането на инсталацията в законова експлоатация, а цехът за палети в с. Крупник, който е на фирма 
„Пеллегуд” ООД, трябва спешно да си извади удостоверение за въвеждане в експлоатация, ако не желае 
при следващата проверка на РИОСВ - Благоевград да отнесе финансова санкция.  В цеха за пелети на 
„Пирин пеллет” ЕООД - Разлог пък е засечена площадка с голямо количество прахообразни материали, 
замърсяващи атмосферния въздух, за което на дружеството ще бъде наложен акт за установяване на 
административното нарушение.    Август не бе добър месец и за фурната за производство на хляб и 
закуски на „Пасков Комерс” ЕООД, разположена в жилищна сграда в гр. Петрич. При проверката е 
констатирано, че не са изпълнени предписания от предходна проверка относно монтиране на 
пречиствателно съоръжение за очистване на димните газове от пещта преди изпускането им в 
атмосферния въздух. Заради забавянето цехът ще получи глоба.   Същото очаква и „Лийв Табако А. 
Михайлидис” АД - гр. Сандански и „Ирида” ООД - гр. Благоевград, които ще бъдат санкционирани за 
непровеждане на емисионен контрол на вредните вещества в отпадъчните газове. 

http://struma.bg/news/30585/1/1/Udariha-s-50-000-lv-globa-firma-transportirala-opasni-otpaduci-prez-blagoevgradska-teritoriya.html
http://struma.bg/news/30585/1/1/Udariha-s-50-000-lv-globa-firma-transportirala-opasni-otpaduci-prez-blagoevgradska-teritoriya.html
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Източник: focus-radio.net 

Заглавие: Регионалната инспекция по околна среда и водите – Смолян ще вземе участие в кампанията 
за почистване „Дяволска пътека – 2014“ 
 

Линк: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=774663%AE=1    
                                                                                                                                          

  

Текст: Смолян. Регионалната инспекция по околна среда и водите – Смолян се включва в кампанията 
„Дяволска пътека – 2014“, съобщиха от пресцентъра на екоинспекцията. Инициативата е на Сдружение 
Био-Б-Еко, село Борино, област Смолян, като целта е да се почисти територията около Природната 
забележителност „Дяволски мост“. На места терените са трудно достъпни и постъпите към природната 
забележителност са силно замърсени. Днес Ема Енева, директор на РИОСВ-Смолян, предаде осигурените 
материалите за почистване на района на Христо Иванов – представител на Био-Б-Еко. 
 

 

Източник: bta.bg 

Заглавие: Акция за почистване на битовите отпадъци започва от днес в Перник 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/906528     
                                                                                                                                          

  

Текст: Акция за почистване на битовите отпадъци започва от днес в Перник, съобщиха от общината.  
Тя ще бъде осъществена с помощта на сметопочистваща фирма, ангажирана в Столична община, която 
ще пристигне с 13 специализирани автомобила. Мобилизирани със своя техника са и  
пернишки фирми. Поискана е помощ от Брезник и Радомир. В повечето населени места в общината 
контейнерите преливат.Заради продължителен финансов спор от месеци сметопочистващата  
фирма "Лиел Констракшън" не изпълнява задълженията си. Нередовното и на места липсващо извозване 
на боклука предизвика недоволство на хората и гражданско сдружение "Активни за Перник" поиска 
свикване на извънредна сесия на Общия съвет по проблема и обявяване на извънредно положение. От 
Общинския съвет уверяват, че акцията по почистване на  
града няма да утежни общинския бюджет.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=774663%AE=1
http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/906528
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Източник: focus-radio.net 

Заглавие: ОП "Околна среда" е една от седемте програми, които ще бъдат изпълнявани през 
2014-2020 
 

Линк: http://www.standartnews.com/biznes-
ikonomika/op_okolna_sreda_e_edna_ot_sedemte_programi_koito_shte_badat_izpalnyavani_prez_20142020
-252866.html     
                                                                                                                                          

  

Текст: На 6 юни 2014 г. проектът на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г." беше изпратен в 
Европейската комисия. С това стартира и процесът на официални преговори с ЕК, в резултат на които се 
очаква за страната да бъдат отпуснати 1,5 млрд. евро от европейските фондове за сектор „Околна среда". 
В допълнение с националното съфинансиране общият бюджет на програмата е 1,77 млрд. евро 
Програмата поставя акцент върху изграждане на ВиК инфраструктура и устойчиво управление на водния 
сектор, постигане на съответствие с йерархията при управлението на битовите отпадъци, подпомагане 
изпълнението на Националната приоритетна рамка за действие за екологичната мрежа Натура 2000, 
превенция и управление на риска от наводнения и свлачища и намаляване замърсяването на 
атмосферния въздух. 
Планираният бюджет за сектор „Води" е около 1 млрд. евро. Фокусът е поставен върху инвестиции за 
изграждане, рехабилитация и модернизиране на ВиК инфраструктура, насочени към агломерации с над 
10 000 екв. ж. Предвидени са също така и мерки за мониторинг на количеството и качеството на водите 
чрез доизграждане и оптимизиране на съществуващите мрежи за мониторинг (пунктове, станции и 
оборудване). 
За сектор „Отпадъци" е планиран бюджет в размер на над 220 млн. евро. Ще се финансират мерки 
съгласно йерархията за управление на отпадъците – центрове за повторна употреба, инсталации за 
предварително третиране на битови отпадъци и анаеробни и/или компостиращи инсталации за 
биоразградими и /или зелени отпадъци. Предвижда се предоставяне на средства за ІІІ-та фаза на проекта 
за битовите отпадъци на Столична община. Целта е произведената RDF фракция да се използва като 
алтернативно гориво за производство на топлоенергия в „Топлофикация София", което ще доведе до 
икономия от над 10% от потребявания в момента природен газ. 
В сектор „Натура 2000 и биоразнообразие" се предвиждат мерки съгласно Националната приоритетна 
рамка за действие за НАТУРА 2000. Фокусът е върху мрежата НАТУРА 2000, като целта е тя да се превърне 
от ограничение на икономическото развитие в катализатор на идеи за социално-икономически растеж. 
Бюджетът е малко над 86 млн. евро. 
През следващия програмен период ще бъдат засегнати и две нови теми. По приоритетна ос "Превенция и 
управление на риска от наводнения и свлачища " /с бюджет 66 млн. евро/ е предвидено освен 
инвестиционни мерки за укрепване на бреговете, изграждане на хидротехнически съоръжения и 
укрепване на свлачища, да се създаде една Национална система за управление на водите в реално 
време. По приоритетна ос "Подобряване качеството на атмосферния въздух" /50 млн. евро/ ще бъдат 
прегледани и анализирани общински програми за качеството на атмосферния въздух (КАВ) и в 
последствие ще бъде подпомогнато преработването им при необходимост, ще бъдат изпълнявани мерки 
за подобряване на КАВ в градска среда. 
Бенефициенти по програмата могат да бъдат общини, ВиК оператори, бизнес, НПО, структури към 
министерства и други. Първите процедури се планира да бъдат обявени в началото на 2015 г. 

 

http://www.standartnews.com/biznes-ikonomika/op_okolna_sreda_e_edna_ot_sedemte_programi_koito_shte_badat_izpalnyavani_prez_20142020-252866.html
http://www.standartnews.com/biznes-ikonomika/op_okolna_sreda_e_edna_ot_sedemte_programi_koito_shte_badat_izpalnyavani_prez_20142020-252866.html
http://www.standartnews.com/biznes-ikonomika/op_okolna_sreda_e_edna_ot_sedemte_programi_koito_shte_badat_izpalnyavani_prez_20142020-252866.html
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Източник: focus-news.net 

Заглавие: Евробарометър: Опазването на околната среда е важно за европейците 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/09/08/1963405/evrobarometar-opazvaneto-na-okolnata-
sreda-e-vazhno-za-evropeytsite.html                                                                                                                                            

  

Текст: Брюксел. Три години след последното подобно проучване на „Евробарометър“ е ясно, че въпреки 
икономическата криза европейците са все така загрижени за околната среда, съобщават от пресслужбата 
на Европейската комисия. Огромно мнозинство от 95% от 28 000 интервюирани граждани твърдят, че 
лично за тях опазването на околната среда е важно, а мнозина смятат, че може да се направи повече.  
Европейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: „Хубаво е, че дори в трудни 
времена има такава солидна и широка подкрепа за опазването на околната среда. Хората са особено 
загрижени за замърсяването на въздуха и водата, за химикалите и за отпадъците, и смятат, че всички ние 
трябва да правим повече усилия в тази област.  Голяма част от анкетираните споделят виждането, че 
ефективното използване на природните ресурси (79%) и опазването на околната среда (74%) могат да 
доведат до засилване на икономическия растеж. 80% смятат, че икономиката влияе на качеството им на 
живот, 75% мислят, че състоянието на околната среда има подобно влияние, а 77% от гражданите на ЕС 
вярват, че екологичните проблеми се отразяват пряко на ежедневието им. Най-голяма е загрижеността за 
замърсяването на въздуха (56%) и водата (50%), както и за генерирането на отпадъци и изчерпването на 
природните ресурси.  Все повече хора (59%) смятат, че социалните и екологичните фактори трябва да 
бъдат поне толкова важни, колкото икономическите критерии при измерването на напредъка на страната 
им. По отношение на разходите и инвестициите на публичните органи, 59% са на мнение, че 
съображенията, свързани с околната среда, трябва да са по-важни от цената на даден проект.  Още 
повече граждани, отколкото през 2011 г. (75%), заявяват, че са готови да купуват екологосъобразни 
продукти, дори ако струват малко повече. Огромно мнозинство (93%) смятат, че големите замърсители 
трябва да компенсират екологичните щети, които причиняват. Въвеждането на по-тежки глоби за 
нарушителите се счита за най-ефективния начин за справяне с екологичните проблеми. 85% от 
европейците мислят, че могат лично да допринесат за опазването на околната среда. Повечето от тях се 
насочват към екологосъобразни действия и поведение. Най-популярни сред тях са разделянето на 
отпадъци за рециклиране (72%), ограничаването на потреблението на енергия (52%) и ограничаването на 
потреблението на вода (37%). Въпреки че повече граждани чувстват, че са добре информирани за 
околната среда като цяло, 39% смятат, че липсва информация за въздействието върху здравето на 
химическите вещества, използвани в продукти за ежедневна употреба. Значителна част от хората смятат, 
че може да се направи повече за опазване на околната среда. 77% намират, че големите компании не 
правят достатъчно, а 70% мислят същото за правителството на своята страна. 65% смятат, че самите 
граждани могат да направят повече. Основните приоритети, посочени за гражданите, желаещи да 
помогнат за опазване на околната среда, са сортирането на отпадъците за рециклиране (54%), 
намаляване на битовото потребление на енергия (39%) и използване на обществен транспорт (39%).  77% 
от гражданите на ЕС смятат, че европейското законодателство в областта на околната среда е 
необходимо за опазване на околната среда в тяхната страна, а 60% смятат, че решенията в областта на 
околната среда трябва да се вземат съвместно в рамките на ЕС. 79% мислят също, че ЕС трябва да може 
да проверява дали законите за околната среда се прилагат правилно в тяхната страна. 84% искат повече 
средства на ЕС да бъдат отделяни за подпомагане на екологосъобразни дейности. Освен това 
мнозинството граждани (56%) искат ЕС да полага още повече усилия за защита на околната среда. 
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