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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева представи две проектни предложения по Българо-Швейцарската 
програма за сътрудничество, свързани с опазването на околната среда  
Общата стойност на финансиране на приоритетна ос „Околна среда и инфраструктура“ е 32,2 
млн. швейцарски франка 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2929      
             

 

Текст:  На брифинг в Министерски съвет днес, министър Ивелина Василева представи двете проектни 
предложения по приоритетна ос „Околна среда и инфраструктура“ по Българо-Швейцарската програма за 
сътрудничество. На брифинга присъстваха заместник министър – председателят с ресор европейски 
фондове и икономическа политика Томислав Дончев и кметът на София Йорданка Фандъкова. Участие 
взеха още посланикът на Швейцария в България Денис Кнобел и ръководителят на отдел „Принос към 
разширяването на Европейския съюз“ в Държавния секретариат по икономически въпроси на Швейцария 
Хуго Бругман. 
Проектите са „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за 
растителна защита с изтекъл срок на годност“ и  „Проучване и разработване на пилотни модели за 
екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства“. Общата 
стойност на финансиране на приоритетната ос е 32,2 млн. швейцарски франка (безвъзмездна финансова 
помощ и национално съфинансиране). 
Проектите са заложени в Националната политика за опазване на околната среда и са част от политиката 
за устойчиво управление на отпадъците. Предприятието за управление на дейностите по опазване на 
околната среда (ПУДООС) е отговорно за възлагане и контролиране изпълнението на предпроектните 
проучвания и изпълнение на проектните дейности. 
„На територията на страната са инвентаризирани 323 бр. складове за съхранение на негодни за употреба 
пестициди. Установено е наличие на пестициди в 288 от тях. Общото количество на негодните за употреба 
пестициди възлиза на 4 918 тона“, съобщи министър Василева. Целта на първия проект е трайното 
обезвреждане на 100% от негодните за употреба пестициди и препарати за растителна защита с изтекъл 
срок на годност на територията на цялата страна. Намаляването броя на складовете за съхранението им 
ще допринесе за намаляване опасността от замърсяване на околната среда и ще гарантира спазването на 
екологичните, здравните и други регулаторни изисквания. 
Вторият проект е „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и 
временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства“. Той предвижда изграждането на общински 
център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци (ОБО) в 5 пилотни общини – 
Съединение, Левски, Созопол, Разград и Шумен, заедно с обслужваните от тях 17 по-малки общини. Петте 
пилотни общини са с най-висока степен на готовност, които имат определен общински имот за 
съхраняване на ОБО, класирани по брой положителни оценки по всички критерии. С осъществяването на 
проекта ще бъде значително намалено генерирането на опасни отпадъци от домакинствата. Това ще 
доведе до редуциране на здравните рискове за населението на страната. 
„Изпълнението на двата проекта е от голямо значение за България и представлява приоритет за 
българското правителство. Постигнатите цели ще допринесат за изпълнение на политиките на 
Министерството на околната среда и водите в областта на опазване на околната среда и за подобряване 
качеството на живот на българските граждани“, добави министър Ивелина Василева. 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2929
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Източник: mont-press.com 
 

Заглавие: Деница Славкова пак поема РИОСВ 
 

Линк:  http://www.mont-
press.com/index.php?issue=42015&kind=&article=39288&rank=4&short=&numb=%D0%91%D1%80.%204%2
82232%29,%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.%20%D0%A5%D0%A5VI,%2020%20-
%2021%20%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8%202015%20%D0%B3.                         
 

 

Текст:  Директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води в Монтана Любомир Иванов е 
освободен от длъжност. Това стана в края на седмицата със заповед на екоминистъра. Иванов пое поста 
през лятото на 2013 година. 
Все още не е ясно, кой ще поеме управлението на екоинспекцията. Засега временно изпълняващ 
длъжността е Деница Славкова, която я оглавяваше по време на първия кабинет Борисов. Още повече, че 
тя е спечелила делото за възстановяване на длъжността на първа инстанция. За мястото вероятно по-
късно ще бъде обявен конкурс. 
Инж. Любомир Иванов е бивш депутат от Синята коалиция в 41-вото Народно събрание. Той бе дълги 
години областен председател на СДС, а в края на 90-те и началото на новия век бе областен управител. 
Любомир Иванов е ландшафтен инженер. 
 
 

 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Разград – пилотен по проект за съхраняване на опасни отпадъци 
 

Линк:  http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1385724                             
 

 

Текст: Разград е една от петте български общини, пилотни по проект, за който страната кандидатства за 
финансиране по приоритетна ос "Околна среда и инфраструктура" по Българо-Швейцарската програма за 
сътрудничество – съобщава сайтът на Министерството на околната среда и водите, цитирайки заместник-
министър Ивелина Василева. 
„Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на 
опасни отпадъци от домакинства“ е надсловът на проекта. Заедно с още един екопроект стойността е 32,2 
млн. швейцарски франка. 
Проектът предвижда изграждането на общински центрове за разделно събиране и съхраняване на 
опасни битови отпадъци в 5 пилотни общини – Съединение, Левски, Созопол, Разград и Шумен, заедно с 
обслужваните от тях 17 по-малки общини. Петте пилотни общини са с най-висока степен на готовност, 
които имат определен общински имот за съхраняване на опасни битови отпадъци, класирани по брой 

http://www.mont-press.com/index.php?issue=42015&kind=&article=39288&rank=4&short=&numb=%D0%91%D1%80.%204%282232%29,%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.%20%D0%A5%D0%A5VI,%2020%20-%2021%20%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8%202015%20%D0%B3
http://www.mont-press.com/index.php?issue=42015&kind=&article=39288&rank=4&short=&numb=%D0%91%D1%80.%204%282232%29,%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.%20%D0%A5%D0%A5VI,%2020%20-%2021%20%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8%202015%20%D0%B3
http://www.mont-press.com/index.php?issue=42015&kind=&article=39288&rank=4&short=&numb=%D0%91%D1%80.%204%282232%29,%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.%20%D0%A5%D0%A5VI,%2020%20-%2021%20%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8%202015%20%D0%B3
http://www.mont-press.com/index.php?issue=42015&kind=&article=39288&rank=4&short=&numb=%D0%91%D1%80.%204%282232%29,%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.%20%D0%A5%D0%A5VI,%2020%20-%2021%20%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8%202015%20%D0%B3
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1385724
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положителни оценки по всички критерии – обяснява заместник-министър Василева. С осъществяването 
на проекта ще бъде значително намалено генерирането на опасни отпадъци от домакинствата. Това ще 
доведе до редуциране на здравните рискове за населението на страната – твърдят още от 
екоминистерството. 
 
 

Източник: konkurent.bg 
 

Заглавие: БКС-Враца поема депото за строителни отпадъци 
 

Линк: http://konkurent.bg/article/37785/bks-vraca-poema-depoto-za-stroitelni-otpaduci                           
 

 

Текст:  Общинското дружество БКС във Враца ще обслужва новото разтоварище за строителни и 
неопасни производствени отпадъци в местността Орешака. Единствено управляваното от Момчил 
Младенов дружество подаде в срок изискващите се документи. След като общинската комисия, 
натоварена с провеждането на процедурата, се запозна с тях, тя излезе с предложение за сключване на 
договор. 
„Избраният изпълнител ще трябва да извършва механизирано разриване на строителни и неопасни 
производствени отпадъци, както и на земни маси /средно 1 300 куб.м на месец/, да контролира и отчита 
входящите количества, да организира дейности за предпазване на депото от пожари и на съседните 
имоти от нерегламентирано замърсяване“, обясниха от община Враца. Прогнозната стойност на 
поръчката беше 65 000 лв.  
„БКС - Враца“ отговори на изискванията, сред които да има булдозер, да осигури за своя сметка 
подходящо помещение за работниците и съоръжения, ограничаващи свободния достъп до 
разтоварището /пропусквателна бариера на входа, оградни елементи и др./ 
 

 

 

Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Крадци на кабели се придвижвали с джип 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1385806                                
 

 

Текст: Тази нощ, около 23,25 в землището на гр.Мизия, по време на специализирана полицейска 
проверка за противодействие на кражбите на телефонни кабели, полицейски служители са забелязали 
джип. При предприемане на проследяване в земеделска нива, служителите на МВР са задържали лек 

http://konkurent.bg/article/37785/bks-vraca-poema-depoto-za-stroitelni-otpaduci
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1385806
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автомобил „Мицубиши Паджеро”, в който пътували двама от извършителите на кражба на ел. 
проводници. 
В джипа са открити кабели, ножовка и лопати. Задържани са лицата: З.Х./26г./,  криминално проявен и 
Д.Ц./52г./, осъждан 12 пъти за кражби, и двамата от гр.Тръстеник. Образувано  е досъдебно 
производство. 
 

 
Източник: kazanlak.com 
 

Заглавие: Неизвестни откраднаха 100 метра кабел 
 

Линк:  http://www.kazanlak.com/news-17363.html                      
 

 

Текст:  На 19 януари в Районно управление Полиция - Казанлък е получен сигнал за кражба ел. 
проводник от две междустълбия, намиращи се на ул. „Петьо Ганин” 41. На мястото е изпратен екип, който 
установява, че неизвестно лице е срязало  и извършило кражба на  около 100 м  действащ ел. проводник. 
Образувано е досъдебно производство, съобщават от Областна дирекция на МВР – Стара Загора. 
 
 

 
Източник: plovdivskinovini.com 
 

Заглавие: Арестуваха жени за кражба на ламарина 
 

Линк:  http://www.plovdivskinovini.com/index.php/plovdiv/crime/item/34280-
%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%B0-
%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-
%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-
%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-
%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8                        
 

 

Текст: Две жени са заподозряни в кражба на ламаринени обшивки от обект на фирма в Пловдив. Това 
съобщиха от ОД МВР.  Около 9.00 часа в дежурната на Трето РУП е получен сигнал от 41 – годишен 
пловдивчанин, за това че две лица извършват кражба на ламарини. Проведените незабавни оперативно – 
издирвателни дейности водят до задържането на 39 – годишната М.И. и 25 – годишната К.А. от Пловдив. 
Те са били задържани за 24 часа. Образувано е досъдебно производство по чл. 194 от НК и работа на 
разследващите продължава. 

http://www.kazanlak.com/news-17363.html
http://www.plovdivskinovini.com/index.php/plovdiv/crime/item/34280-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8
http://www.plovdivskinovini.com/index.php/plovdiv/crime/item/34280-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8
http://www.plovdivskinovini.com/index.php/plovdiv/crime/item/34280-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8
http://www.plovdivskinovini.com/index.php/plovdiv/crime/item/34280-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8
http://www.plovdivskinovini.com/index.php/plovdiv/crime/item/34280-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8
http://www.plovdivskinovini.com/index.php/plovdiv/crime/item/34280-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8
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