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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: България получава 27,4 млн. швейцарски франка за два нови проекта по Българо-
швейцарската програма за сътрудничество.  
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3275 
                                        

 

Текст: България подписа споразумения за изпълнението на два нови проекта по Българо-швейцарската 
програма за сътрудничество, фокусирани върху "Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба 
пестициди и други препарати за растителна защита" и "Изследване и разработване на пилотни модели за 
събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци". Споразуменията бяха подписани от 
заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика Томислав 
Дончев, министъра на околната среда и водите Ивелина Василева и посланика на Конфедерация 
Швейцария в България - Н.П. Денис Кнобел. 
Двата проекта ще се изпълняват до 31 май 2019 г.  от Министерство на околната среда и водите чрез 
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Създават се 5 пилотни 
центъра в общините Созопол, Съединение, Шумен, Разград и Левски и мобилни събирателни пунктове за 
съседни на тях 17 общини: Велики Преслав, Смядово, Каспичан, Хитрино, Лозница, Самуил, Исперих, 
Завет, Цар Калоян, Пордим, Никопол, Белене, Марица, Калояново, Хисаря, Приморско, Царево. 
Проект "Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за 
растителна защита" е с бюджет 23,4 млн. швейцарски франка. Целта му е да осигури екологосъобразно 
обезвреждане на 4 388 тона негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита в 
216 склада за съхранение. Тази цел ще се реализира чрез преопаковане и при необходимост междинно 
транспортиране на пестицидите, както и окончателното им обезвреждане. 
Проект "Изследване и разработване на пилотни модели за събиране и временно съхранение на опасни 
битови отпадъци" е с общ бюджет 8,8 млн. швейцарски франка. Проектът цели въвеждане на пилотни 
модели за разделно събиране на опасни битови отпадъци от домакинства и създаване на основна 
екологична инфраструктура.  В резултат от тази дейност ще се повиши капацитетът на 22 общини за 
осигуряване на разделно събиране на опасни битови отпадъци. 
„Подписването на тези споразумения е резултат от традиционно добрите взаимоотношения с 
швейцарското правителство, което инвестира в дейности за опазване на околната среда“, заяви министър 
Ивелина Василева. „Важни задачи, свързани със стратегическите политики за България, са ресурсната 
ефективност и справяне с екологосъобразно управление на отпадъци, както и елиминиране рисковете за 
живота и здравето на хората. Пред нас стоят сериозни предизвикателства, но екипът на министерството е 
силно мотивиран да реализира проектите, така че в края на периода да се похвалим със значим 
резултат“. 
„Горд съм, че със швейцарските партньори и екипа на министерство на околната среда и водите успяхме 
да намерим решение за сложната и проблемна сфера на пестицидите, за която няма друго финансиране 
и която стои като нерешен проблем от десетилетия. Когато говорим за пари, е важно не да се 
впечатляваме от обема, а да се фокусираме върху резултата, който тук, убеден съм, ще е добър“, 
коментира вицепремиерът Дончев. 
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Източник: agro.bg 
 

Заглавие: Преструктурират се звената в администрацията на МОСВ 
Числеността на общата администрация се увеличава с три щатни бройки чрез вътрешно 
преразпределение 
Линк: http://agro.bg/news/article53976.html                
                                        

 

Текст: Правителството прие промени в устройствените правилници на Министерството на околната 
среда и водите и на Изпълнителната агенция по околна среда. С промените се постига оптимизация на 
дейността на Министерството и разпоредителите с бюджет към министъра на околната среда и водите, 
извършва се вътрешно преструктуриране и оптимизиране на дирекциите и се прецизират функциите им. 
В администрацията на МОСВ се извършва преструктуриране на звената в обща администрация, което ще 
доведе до оптимизация на дейността и адекватно разпределение на отговорностите. Функциите на 
съществуващите три дирекции: „Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки“, „Бюджет, 
финанси и счетоводство“, „Стопанска дейност, човешки ресурси, канцелария и информационно 
обслужване“ се преразпределят в четири нови дирекции: „Правно-административно обслужване“, 
„Финансово управление“, „Човешки ресурси, информационно обслужване, връзки с обществеността и 
протокол“ и „Обществени поръчки и стопанска дейност“. Числеността на обща администрация се 
увеличава с три щатни бройки чрез вътрешно преразпределение. 
Прецизират се функции на Инспектората на МОСВ, на досегашната дирекция „Бюджет, финанси и 
счетоводство“ от общата администрация и дирекции от специализираната администрация „Политики по 
околната среда“, „Управление на водите“ и „Управление на отпадъците и опазване на почвите“. 
Във връзка със значително намалелите ангажименти за административното, финансовото и техническото 
управление на проектите, финансирани по ИСПА/Кохезионен фонд, се намалява числеността на дирекция 
„Управление на отпадъците и опазване на почвите“ с 4 щатни бройки, които се прехвърлят в Главна 
дирекция „Оперативна програма „Околна среда“. Възнагражденията на тези експерти ще се финансират 
изцяло oт техническата помощ на ОП „Околна среда“, с което числеността на персонала, чиито 
възнаграждения са от утвърдения бюджет за 2015 г. на министерството, се намалява с 4 щатни бройки. 
За дирекции „Национална служба за защита на природата“, „Опазване чистотата на въздуха“ и 
„Управление на водите“ и „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, когато същите са 
бенефициенти на безвъзмездната помощ на Оперативна програма „Околна среда 2014- 2020“ се 
предвижда да се назначат сътрудници по управление на европейски проекти и програми по трудово 
правоотношение за срока на проекта. Възнагражденията им ще са за сметка на финансираните проекти. 
От Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ се закрива териториалното звено в София, тъй 
като е нецелесъобразно съществуването на отделна структура в столицата предвид обстоятелството, че 
Главната дирекция е ситуирана също тук. 
Допълват се функциите на дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“ към Изпълнителната 
агенция по околна среда. 
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Източник: starozagorskinovini.com 
 

Заглавие: РИОСВ установи нерeгламентирани замърсявания на речни легла 
 

Линк: http://starozagorskinovini.com/news/index.php/institucii1/4461-riosv-ustanovi-nereglamentirani-
zamarsyavaniya-na-rechni-legla                                 
 

 

Текст: При извършване на проверки на речните легла и прилежащите им територии на всичките 20 
общини в Старозагорска, Сливенска и Ямболска област и община Тополовград, експерти на РИОСВ -Стара 
Загора, са установили четири нерегламентирани замърсявания със смесени битови и строителни 
отпадъци, съобщиха вчера от пресцентъра на екоинституцията. Проверките са във връзка със заповед на 
министъра на околната среда и водите от 12 февруари т.г., за изпълнението на която РИОСВ даде 
предписания до кметовете на общини за предприемане на мерки за недопускане на замърсявания с 
отпадъци на речните корита, а при наличие на замърсявания да се организира почистването им в срок до 
24 март т.г. 
Откритите замърсявания с отпадъци касаят речните легла на: р. Сулджака, в регулацията на село Едрево, 
община Николаево, на р. Тунджа - в регулацията на с. Александрово, община Павел баня, на р. Турийска в 
регулацията на с. Турия, община Павел баня, и на р. Тунджа - около мостовете на реката, попадащи в 
регулацията на град Ямбол. 
Към момента са образувани 3 административно-наказателни преписки, с които се предвижда налагане на 
глоба от 2 до 20 хил. лв. на кметовете на общините, неизпълнили в срок дадените им предписания. 
На кметовете на Николаево, Павел баня и Ямбол са издадени нови предписания за почистване на 
констатираните замърсявания в най-кратки срокове. 
 
 
 
 
Източник: radiovelikotarnovo.com 
 

Заглавие: Екологична акция край Янтра провеждат от РИОСВ 
 
Линк: http://radiovelikotarnovo.com/news/12365                
                                        

 

Текст: Екологична акция „Да почистим край река Янтра“ организира днес Регионалната инспекция по 
околната среда и водите – Велико Търново в партньорство с Националната служба за охрана на околната 
среда на   Румъния и със съдeйствието на Община Велико Търново. Акцията е част от поредица от седем 
мероприятия за чиста околна среда.  
В рамките на инициативата във Велико Търново от битови отпадъци ще бъдат почистени достъпни 
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участъци от крайречната зона и парковете Боруна и Света гора.  
За участие са поканени Областна администрация – Велико Търново, Община Велико Търново, 
Регионалната дирекция на горите – Велико Търново, Образователния инспекторат и здравната инспекция 
във Велико Търново, Басейнова дирекция – Плевен, училище „Ем. Станев“, Хуманитарна гимназия „Св. Св. 
Кирил и Методий“ и училище „Вела Благоева“. 
 
 
 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци идва в столичния район “Изгрев” 
 

Линк: http://www.greentech.bg/archives/60654                                  
 

 

Текст: Мобилен пункт за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще има днес в 
столичния район “Изгрев”. Това съобщиха от компанията, която заедно със Столична община организира 
разделното събиране на опасни отпадъци на територията на София. 
От 8.30 часа до 14.30 часа мобилният пункт ще бъде разположен на ул. “Васил Калчев” и ул. “Владимир 
Трендафилов”, пред супермаркета. 
Безплатно ще се приемат живак и живакосъдържащи уреди, каквито са термометрите, лакове и 
бояджийски материали; домакински препарати и химикали; мастила и замърсени опаковки; 
фармацевтични продукти и лекарства с изтекъл срок на годност. Опасни отпадъци от домакинствата 
могат да се приемат за обезвреждане от компанията по всяко време след предварителна заявка на 
телефон 0700 11 750. 
 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Първи проби в Завода за преработка на отпадъци 
 

Линк: http://sofia.dir.bg/news.php?id=18924259                                        
 

 

Текст: Започнаха пробите в сградата за механично сепариране на Завода за преработка на отпадъците, 
съобщават от Столичната община.  
Пробите целят синхронизация на монтираните вече машини и оборудване.  
Поетапно ще бъдат тествани всички отделни подобекти в приемна сграда, сградата за биологично 
преработка, сградата за производство и рафиниранена RDF - горивото, складиране и съхранение на RDF - 
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горивото, както и на пречиствателната станция.  
Изпитанията ще продължат през април, май, юни и юли, посочват от Столичната община.  
 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: По-малко отпадъци, по-добра среда: празнуваме Деня на Земята 
 

Линк: http://www.jazzfm.bg/bg/news/po-malko-otpadyci-po-dobra-sreda-praznuvame-denja-na-zemjata                   
 

 

Текст: С инициативи за разделно събиране на отпадъците от междублоковите пространства и градинките 
в квартал „Иван Вазов“ и ученически празник днес в София отбелязваме Деня на Земята. През тази година 
го честваме за 45-и път. Мотото е: „Време е да дадем пример“, целта – всеки от нас да предприеме 
действия в грижа за природата, чрез които да бъдат забавени климатичните промени. 
Ще почистим междублоковите и зелените площи в квартал „Иван Вазов“ в София по идея на 
провеждащия се всяка сряда там Фермерски пазар. В инициативата на „Хранкооп“ на всеки час от 13 до 
17 ч. ще има кратка лекция за разделното събиране на отпадъци и за това как да разделяме правилно, 
съпътствана от практическо прилагане на наученото из градинките в квартала. За участниците в 
почистването под мотото „Сливи за смет“ организаторите са осигурили чували и латексови ръкавици, а 
всяко участвало дете ще получи като подарък по избор пресни био ябълки или сушени био сливи. 
Организирано ще се включат групи от над 100 ученици. 
Като част от празничния ден съорганизаторите от Екологично сдружение „За Земята“ ще представят 
концепцията си „Нулеви отпадъци“. То неотдавна издаде наръчник за хора и общности, които искат да 
живеят без боклук. Брошурата „По пътя към Нулеви отпадъци: успехи и поуки от цял свят“ е достъпна 
безплатно на сайта на „За Земята“. Изданието разказва шест истории от Сан Франциско, Ернани, Ла 
Пинтана, Фландрия, Тайван и Буенос Айрес, където целта за нулеви отпадъци изглежда все по-
постижима. 
В рамките на информационно-образователната кампания „Сливи за смет“ на „Хранкооп“ днес ще се 
състои и премиерата на сборника „Зелени разкази (ама наистина)“ от Човешката библиотека. От екипа ще 
ни срещнат с героите на книгата, но също така и ще подаряват дръвчета. Антологията събира творения с 
разнообразни форми и оттенъци на зеленото, които са отличени в първия едноименен „Копнеж“. 
„Търсихме текстове – в миналото, настоящето или бъдещето; по родните си места и всички краища на 
Земята; без значение от жанра – които ни вдъхновяват да се замислим за връзката ни с целия свят отвъд 
човека и човечеството. И може би дори да се задействаме, за да я заздравим.“ – казват от Човешката 
библиотека. Самият сборник е наличен в електронен формат и ще бъде издаден като книга на 
рециклирана хартия. Също като останалите издания на Човешката библиотека, електронната версия се 
разпространява без дигитални защити и следва принципа „читателите плащат, ако и колкото преценят“. 
По случай Деня на Земята от 11 ч. в двора на 40 СОУ „Луи Пастьор“ ще се проведе еко празник в рамките 
на проекта „Училището – дом за всички деца“. Той е финансиран по Програмата за изпълнение на 
Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта и се реализира в подкрепа на 
инициативата „София – Европейска столица на спорта, 2018 г.“ 
Първото честване на Деня на Земята се организира през 1970 г. от Гейлорд Нелсън – американски сенатор 
от Уисконсин, който реагира на опустошителния ефект от огромен нефтен разлив в Калифорния няколко 
месеца по-рано. Сега всяка година на 22 април над 1 милиард души в 190 страни по света вземат участие 
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в дейности, посветени на Деня на Земята, акцентирайки върху нуждата да опазим природното богатство. 
Фокусът през тази година е да се заложи на постигането на икономически растеж чрез прилагане на 
устойчиви решения, като специални акценти са постигането на световно съгласие по предотвратяване на 
климатичните изменения и преминаване от конвенционални към възобновяеми източници на енергия, 
съобщава Министерството на околната среда и водите. 
Междувременно Столичната община продължава събирането на клони от пролетното подрязване на 
дървета. Клоните се раздробяват в специална машина на място, а след това се преработват в биотор в 
инсталацията в „Хан Богров“. От общината призоваха гражданите да събираме зелените отпадъци в 
чували и да ги оставяме до контейнерите за битови отпадъци. Там се оставят и клоните. Специални 
площадки за събирането на зелени биоотпадъци има в районите „Витоша“, „Овча купел“ и „Панчарево“. 
Предстои изграждането на такива пунктове в район „Връбница“. До момента в инсталацията в „Хан 
Богров“, която работи от началото на миналата година, са произведени 4200 тона компост, а са 
продадени 3840 тона. Цената за тон е 7 лв. С компост от „Хан Богров“ инициативата за градско земеделие 
Urban Farming опресни почвата в оранжериите на „Озеленяване“ в кв. „Дружба“ (ул. „Делийска 
воденица“, до спирка „Бл. 501“), където всеки е поканен да се включи в отглеждането на 
овошки, зеленчуци и подправки за лично и общо ползване. От петък до неделя тази седмица се довършва 
насипването на леглата за растенията. 
В грижа за нашата среда продължава кампанията по пролетното почистване на София. Предстои 
поредното издание на инициативата на bTV Media Group „Да изчистим България за един ден“. Петото й 
издание ще е под наслова „Да изчистим България заедно“ и ще включва пет еднодневни акции – на 10, 
17 и 31 май, 7 и 27 юни, за почистване на най-уязвимите зони: градска среда, места за отдих и спорт, 
детски площадки, природни паркове и защитени територии, речни корита. През миналата година хиляди 
доброволци събрахме 16000 тона отпадъци. С грижата за по-малко отпадъци в градската среда, в 
кампанията „Зелена идея“ на радиостанциите от bTV Radio Group и Министерството на околната среда и 
водите бе отличено предложението на наш слушател всеки ден всеки от нас да вдига от улицата по един 
боклук, небрежно изхвърлен от друг. 
 
 
 
 
Източник: bg.b2.mk 
 

Заглавие: Кметица заряза кабинета си и стана чистачка по неволя 
 

Линк: http://bg.b2.mk/news/?newsid=TM1N                  
                                        

 

Текст: Кметица заряза кабинета си и се хвана за метлата и фаража. Липсата на работници в село Камено 
поле принудила местната управничка да се захване сама с почистването. Проблемът, който тревожи 
почти всяко село от област Враца, притеснява и Цветелина Ботева. Докато от държавата не отпуснат нови 
социални програми, местните управници са вдигнали ръце от чудо, съобщава Konkurent.bg. 
„Нямаме нито един работник в селото. Положението е такова от февруари, а няма и изгледи да бъдат 
назначени хора. Като нямам друг избор – ще чистя“, споделя Цветелина Ботева. 
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https://www.facebook.com/pages/Urban-Farming-Sofia/522091357842554
https://www.facebook.com/pages/Urban-Farming-Sofia/522091357842554
http://btvradio.bg/video/za-sofia/do-kraja-na-maj-izchezvat-pone-90-ot-nereglamentiranite-smetishta-v-sofija.html
http://www.btv.bg/da-izchistim/
http://www.jazzfm.bg/bg/news/da-pazim-chistotata-na-bylgarija-kato-vseki-den-vdigame-po-edin-bokluk-napraven-ot-drug


                         
  
 
Като хигиенистка се изявява и счетоводителката в местното кметство. 
От няколко месеца двете жени зарязват обедната си почивка и хващат метлите и парцалите, за да лъскат 
кметството и тротоарите пред него. 
„Срамота е да тънем в боклук. Принудени сме да чистим, друг избор нямаме. Онзи ден в селото трябваше 
да идва един от депутатите от Врачанско и отново се захванахме с основно почистване, а в същото време 
хората в селото нямат работа“, вайка се Ботева. 
Кметицата споделя, че ежедневно й се налага да обяснява на местните, че няма отворени програми, по 
които да бъдат назначени на работа. 
„Имахме преди време четирима души, който бяха назначени за работници към кметството. Въпреки че са 
малко, беше си помощ“, разказва още кметицата на Камено поле. 
Друг проблем, с който се сблъсква местната управничка са нерегламентираните сметища край селото, за 
които често получава уведомления, че трябва да бъдат почистени. На практика в селото няма нито 
техника, нито работна ръка, за да се разреши проблема. 
„Изпращам отговор, че няма как да ги почистя сама, но получавам обратно писмо, с което ме уведомяват, 
че ще бъда глобена“, допълни Ботева. 
 
 
 
Източник: smolyannews.com 
 

Заглавие: Мадански криминалисти разкриха извършителя на кражба на кабел 
 

Линк: http://www.smolyannews.com/news/krimi/madanski-kriminalisti-razkriha-izvarshitelya-na-krazhba-
na-kabel                  
                                        

 

Текст: Мадански криминалисти разкриха извършителя на кражба на кабел, съобщиха от полицията. 
Припомняме, че на 21.04.2015 г. кмета на с. Елховец, общ. Рудозем е съобщил в РУ – Мадан за извършена 
кражба на около 40 метра кабел, захранващ уличното осветление на селото. В резултат на незабавно 
предприетите издирвателни действия на служителите на РУ – Мадан е заловен извършителят на 
кражбата на кабел – С. Х. /36-годишен/ от с. Ловци, общ. Мадан 
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