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Източник: МОСВ 
 
Заглавие: Европейската комисия преведе 557 млн. лв. по Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013 г.“ 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3307 
                                        

 

Текст: На 27 април 2015 г. Европейската комисия (ЕК) преведе 557 324 468 лв. на България за 
възстановяване на сертифицирани разходи по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ 
(ОПОС).  С транша сумата на общо преведените от Комисията към България средства по ОПОС възлиза на 
1 398 927 665 лв. 
С писмо от 12 ноември 2014 г. Европейската комисия информира България, че плащанията по ОПОС се 
възобновяват (след една година прекъсване) в резултат на възстановеното доверие и диалог с 
Европейската комисия и предприетите от Управляващия орган на оперативната програма мерки за 
подобряване на системите за управление и контрол. 
След възобновяване на плащанията по ОПОС от ЕК, последователно с 6 транша, от 21 ноември 2014 г. до 
4 декември 2014 г. на България бяха преведени общо 438 503 954 лв. от фондовете на Европейския съюз. 
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ ритмично разплаща верифицирани разходи на 
бенефициенти. От ноември 2014 до 28 април 2015 г. ОПОС е разплатила на бенефициенти над 556,5 млн. 
лева. 
 
 
 
 
Източник: zona-news.com 
 

Заглавие: Обсъдиха с граждани екооценката на хранилището за радиоактивни отпадъци 
Три села в Северозапада не желаят проекта да се реализира, останалите са съгласни да го има 
 

Линк: http://www.zona-news.com/displaynews/88767               
                                        

 

Текст: Между 16 и 30 април Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО) проведе серия от 
срещи за обществено обсъждане на актуализирания Доклад за оценка на въздействието върху околната 
среда (ДОВОС) на Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХРАО). 
В резултат на това стана ясно, че 3 села от региона на Северозападна България, където е планирано 
изграждането на обекта, не желаят той да се реализира. Всички останали население места пък подкрепят 
изграждането на НХРАО предвид очакваното разкриване на работни места 
Предвид високия обществен интерес към проекта Министерството на околната среда и водите (МОСВ) 
определи 11 населени места, в които да бъде проведено обществено обсъждане. Така екооценката беше 
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обсъдена с гражданите на Козлодуй и село Хърлец, на чиято територия е площадка "Радиана", на която 
ще бъде изградено хранилището. Обществени обсъждания бяха проведени и в околните общини Мизия, 
Вълчедръм, Хайредин, Оряхово, Борован, Лом, Криводол, Бойчиновци и Бяла Слатина. 
Докладът или подробно резюме към него, както книги и формуляри за становища бяха изложени на 
публичен достъп в 51 различни места в 30-километровата зона около АЕЦ "Козлодуй”, в чиято 
непосредствена близост е площадка "Радиана”. Пълният ДОВОС и всички други съпътстващи документи, 
бяха публикувани предварително на интернет страниците на ДП РАО, МОСВ и Европейската банка за 
възстановяване и развитие. 
В срещите взеха участие представители на ръководството на ДП РАО, на научния екип, изготвил ДОВОС, 
наблюдатели от МОСВ, представители на местната власт и на различни обществени сфери, както и 
жители на населените места. 
В хода на процедурата бяха представени общо 30 становища от различни заинтересовани страни – 
институции, организации, групи от граждани и отделни хора. В 22 от становищата аргументирано се 
подкрепя изграждането на НХРАО. В осем мнения на жители на с. Софрониево, община Мизия, с. 
Септемврийци, община Вълчедръм и с. Лехчево, община Бойчиновци, се изказва нежелание проектът да 
бъде реализиран. По време на срещите бяха поставени редица въпроси, свързани с изграждането на 
бъдещото хранилище, с оценката на неговата безопасност, с финансирането му, със значимостта му от 
гледна точка на осигуряване на заетост в региона и др. На всички поставени въпроси експертите 
отговориха изчерпателно по време на срещите. Екипът на Възложителя на Инвестиционното 
предложение ще обобщи в 10-дневен срок и цялата информация – резултат от повдигнатите въпроси, в 
официално становище, което ще бъде публикувано на Интернет страниците на ДП РАО и МОСВ. 
 
 
 
 
Източник: karlovo.tv 
 

Заглавие: РИОСВ – Пловдив публикува на своята интернет страница Доклад за състоянието на околната 
среда в областта през 2014 година 
 

Линк: http://www.karlovo.tv/vsichki-statii/riosv-plovdiv-publikuva-na-svoyata-internet-stranitza-doklad-za-
sastoyanieto-na-okolnata-sreda-v-oblastta-prez-2014-godina                    
 

 

Текст: В Доклада на РИОСВ - Пловдив се информират гражданите, неправителствените организации, 
местните органи на самоуправление и всички, които проявяват интерес за състоянието на околната среда 
за тенденциите и динамиката на промените в състоянието на компонентите на околната среда и степента 
на въздействие на факторите, които я замърсяват и увреждат, за решените и нерешени проблеми. 
Посочени са предприетите от екоинспекцията действия за подобряване качеството на атмосферния 
въздух, на водите, за по-доброто управление на отпадъците, за ефективното използване на природните 
ресурси и енергията и за съхраняване на биологичното разнообразие. В Доклада се отчита увеличаване 
броя на актовете за установяване на административни нарушения и на издадените наказателни 
постановления, както и нарастване на събраните суми от наложени санкции спрямо предходната 2013 г. В 
резултат на контролната дейност през 2014 г. са съставени 123 акта за неспазване на екологичното 
законодателство и са наложени 105 наказателни постановления, от които глоби на физически лица в 
размер на 22 950 лв. и имуществени санкции на стойност 487 600 лв. През годината са наложени 15 
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имуществени санкции по чл. 69 от Закона за опазване на околната среда. Събраните средства от издадени 
наказателни постановления и наложени санкции по него са в размер на 534 279.09 лв. Постъпилите суми 
от такси в РИОСВ–Пловдив през миналата година възлизат на 113 795.85 лв. По отношение на 
ограничаване и спиране на загубата на биологично разнообразие най-важният приоритет в дейността на 
екоинспекцията е доизграждането на европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000”. В изпълнение на 
този приоритет, през 2014 г. стартираха процедури по обявяване на четири защитени зони за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна. Успешно приключиха и два проекта на РИОСВ – 
Пловдив за разработване на планове за управление на защитени територии. Екоинспекцията завърши 
проект „Дейности по опазване и устойчиво управление на резерват „Червената стена” и поддържан 
резерват „Изгорялото гюне”, финансирани от Оперативна програма „Околна среда”. Разработени са 
планове за управление на двата резервата, възстановена е туристическата им инфраструктура, 
ремонтирани са трите горски пътища в резерват „Червената стена”, възстановена е инфраструктурата на 
пещера „Добростански бисер“. Докладът за състоянието на околната среда в Пловдивска област през 
2014 г. е публикуван на интернет-страницата на инспекцията: http://plovdiv.riosv.com/files/ 
 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Село Кутово, община Видин вече е почистено от битови отпадъци 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/05/04/2059466/selo-kutovo-obshtina-vidin-veche-e-
pochisteno-ot-bitovi-otpadatsi.html                                 
 

 

Текст: Видин. Новосформираното звено по чистотата към Община Видин, вече е почистило и село Кутово. 
Това съобщи за Радио “Фокус”- Видин Виктор Любенов, кмет на населеното място. „Преди седмица 
дойде общинската фирма и почисти. Събраха и извозиха боклука от кофите”, обясни кметът. Виктор 
Любенов изрази надежда Община Видин да налага по-засилен контрол над звеното по чистотата и повече 
да няма проблеми с битовите отпадъци в околността. 
 
 
 
Източник: gradat.bg 
 

Заглавие: Регионалната система за отпадъци в Габрово - пред въвеждане в експлоатация 
 

Линк: http://gradat.bg/news/2015/05/04/2525858_regionalnata_sistema_za_otpaduci_v_gabrovo_-
_pred/?ref=miniurl                                
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Текст: По проекта за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово е 
подписан акт 15 и са подадени документи за сформирането на Държавна приемателна комисия. 
Изградената инсталация за сепариране на отпадъци работи в тестови режим. Очаква се Държавна 
приемателна комисия за придобиване на разрешение за ползване, каза инж. Милена Гатева, 
ръководител на проекта. 
На обекта е осигурена 24-часова охрана. Набира се персонал за сформираното ОП "Регионално депо за 
отпадъци". В края на май – началото на юни предстои официално откриване на обекта. 
Общата стойност на проекта, който се финансира по ОП "Околна среда", е 26 235 646,30 лв.  без ДДС. 
Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 24 911 189,58 лв., от които 21 174 511,14 лв. от ЕФРР и 
3 736 678,44 лв. съфинансиране от националния бюджет. 1 324 456,72 лв. е собственият принос на 
община Габрово и община Трявна. 
Приключили са строително-монтажните работи по договора за строителство с ДЗЗД "ЕкоГеоДимас" на 
стойност 15 970 745.58 лв без ДДС. 
Завършени са нова клетка за депониране на отпадъци, изграждане на площадката за компостиране; 
изградени са експлоатационни пътища до финална кота; готово е външно довеждащоводоснабдяване 
иелектрозахранване на обекта; завършени са административна сграда, гараж и работилница; 
ретензионен басейн; изградена е постоянна ограда на депото, както и площадка за временно съхранение 
на земни маси. Изградена е сграда и инсталация за сепариране на отпадъци от "Екобулсорт". 
Доставката на предвидените по проекта  машини и съоръжения и специфично оборудване е направена от 
фирмите "Евромаркет Кънстръкшън"АД, София, "Дочев Инж." ЕООД, Габрово, "Бимко" ЕООД,  София, 
"Компентис Умвелттехн. ГмбХ", Австрия, "Прострийм Груп" ООД, София. 
На обекта са монтирани и работят в тестови режим видеонаблюдение и кантарна везна. Монтирани са 
пречиствателна станция и газов факел. 
Строителен надзор и Инженер по смисъла на ФИДИК е "Рутекс" ООД, София. Одитът 
изпълнява  "ГрантТорнтон" ООД. Авторският надзор осъществява  "ХПК България" ЕООД, София. 
Припомняме, че в начална фаза по проекта бяха разработени морфологичен анализ; прединвестиционно 
проучване; работен проект за обекта на инвестицията; анализ "разходи - ползи". Също така бе осигурено 
закупуване на земи за осъществяване правото на достъп до мястото на изпълнение на проекта 
(сервитутни права) за нуждите на преминаването на инженерната инфраструктура. 
 
 
 
 
Източник: kazanlak.com 
 

Заглавие: Откраднаха 70 метра кабели в Казанлък 
 

Линк: http://www.kazanlak.com/news-18159.html                                 
 

 

Текст: На 2 май в 03,56 ч. в Районно управление Полиция-Казанлък е получено съобщение за извършена 
кражба на ел.кабел от шахта, намираща се на ул. „Христо Ботев” в Казанлък. Пристигналият на място 
полицейски екип е установил, че неизвестни извършители, след като са срязали захранващ кабел на 
тролейбусната мрежа, са извършили кражба на 2бр. медни кабели с дължина 70м. 
По случая е образувано досъдебно производство, съобщават от пресцентъра на Полицията. 
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Източник: plovdiv.topnovini.bg 
 

Заглавие: Хванаха двама, крали кабели в Брестник 
 

Линк: http://plovdiv.topnovini.bg/node/603232 l                                 
 

 

Текст: Двама мъже са били заловени непосредствено след извършена кражба на кабели в Брестник, 
съобщиха от Областната дирекция на МВР. 
Вчера, около 04.30 часа, полицаи от Първо РУ спрели за проверка лек автомобил “Ситроен” с ловешка 
регистрация. С колата се придвижвали криминално проявените 42-годишен мъж от Стара Загора и друг на 
41 години от Ямбол. 
При претърсване в багажника униформените открили около 150 метра проводници и инструменти за 
копаене и рязане. От последвалите действия станало ясно, че кабелите са откраднати от землището на 
Брестник. 
След доклад на случая в Районна прокуратура – Пловдив е образувано досъдебно производство. С 
полицейска заповед извършителите са били задържани за едно денонощие.  
Сигнал за домова кражба пък е получен вчера в полицията в Първомай. По първоначални данни, чрез 
отключване, от жилището на 35-годишен жител били откраднати около 40 грама злато, близо 400 евро и 
същата сума в лева. 
Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. По случая е образувано досъдебно производство 
срещу неизвестен извършител. 
 
 
 
Източник: kz7.bg  
 

Заглавие: Крадци задигнаха над 140м. кабели от тролейбусната мрежа на Казанлък 
 

Линк: http://kz7.bg/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-
%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-
140%D0%BC-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82-
%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB/                                  
 

 

Текст: На 02 май в 03,56ч. в РУ-Казанлък е получено съобщение за извършена кражба на ел. кабел от 
шахта, намираща се на ул. ”Христо Ботев” в гр. Казанлък. Пристигналият на място полицейски екип е 
установил, че неизвестни извършители, след като са срязали захранващ кабел на тролейбусната мрежа, 
са извършили кражба на 2бр. медни кабели с дължина 70м. По случая е образувано досъдебно 
производство. 
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	Заглавие: Село Кутово, община Видин вече е почистено от битови отпадъци
	Заглавие: Откраднаха 70 метра кабели в Казанлък
	Заглавие: Хванаха двама, крали кабели в Брестник
	Заглавие: Крадци задигнаха над 140м. кабели от тролейбусната мрежа на Казанлък

