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Източник: МОСВ 
 
Заглавие: Европейската комисия преведе пореден транш на България по Оперативна програма „Околна 
среда 2007-2013 г.“ 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3313 
                                        

 

Текст: Европейската комисия преведе 24 773 166  лв. на България за възстановяване на сертифицирани 
разходи по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ (ОПОС). 
Преведените от Комисията към България средства по ОПОС от старта на програмата възлизат на 1 423 700 
831 лв. 
1 020 601 588 лв. от тях са преведени на страната ни след възобновяване на плащанията по ОПОС от 
Европейската комисия през ноември 2014 г. 
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ ритмично разплаща верифицирани разходи на 
бенефициенти. От ноември 2014 г. до 28 април 2015 г. ОПОС е разплатила на бенефициенти над 556,5 
млн. лева. 
 
 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министрите Ивелина Василева и Никос Куялис обсъдиха актуални въпроси по устойчивото 
управление на околната среда 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1428779               
                                        

 

Текст: Министър Ивелина Василева се срещна днес с министъра на земеделието, развитието на селските 
райони и околна среда на Република Кипър Никос Куялис. Визитата на кипърската делегация е в рамките 
на първото официално посещение на  министър Куялис в България. По време на разговорите министър 
Василева изрази задоволство от задълбочаването на взаимоотношенията, както в двустранен план, така и 
в рамките на ЕС. 
Двамата министри обсъдиха актуални въпроси в областта на устойчивото управление на природата, с 
акцент върху управлението на зоните от Натура 2000, природните и националните паркове. Обсъдени 
бяха проблеми, които чрез по-активно сътрудничество, обмен на идеи и размяна на експертни визити, да 
допринесат за постигане на ефективни резултати. Договорено бе експерти от Кипър да посетят Природен 
парк „Витоша“, за да се запознаят с управлението му, и да приложат добри български практики при 
разработването на кипърските планове за управление на защитени територии. 
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Василева и Куялис обмениха мнения по актуални въпрос, свързани с управлението на отпадъците, на 
водите и бъдещата среща на страните по Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации 
по изменение на климата в Париж, в края на тази година. 
„Настоящата среща се  вписва в желанието на българските институции за размяна на посещения и мнения 
по въпроси от двустранен интерес, европейския и глобалния дневен ред, особено в контекста на 
българското председателство на ЕС през 2018“, каза министър Василева. „Имайки предвид успешното 
кипърско председателство на ЕС през втората половина на 2012 г. и предстоящото българско 
председателство през 2018 г. ще разчитаме на експертно съдействие и споделяне на опит и информация 
по организацията“, допълни тя. 
На срещата бе договорено двете страни да разменят информация по конкретни въпроси и експертна 
визита за споделяне на кипърския опит и добрите практики, с които страната се е справила в рамките на 
председателството си на ЕС. 
Министрите изразиха задоволство от активния диалог и готовност за предстоящи консултации. 
 
 
 
 
Източник: ruseinfo.net 
 

Заглавие: Директорът на Дирекция „Контролна околната среда” в РИОСВ – Русе се пенсионира 
 

Линк: http://www.ruseinfo.net/news_138685.html                                 
 

 

Текст: Директорът на Дирекция „Контролна околната среда” в РИОСВ - Русе Снежана Георгиева се 
пенсионира. Ето какво казва тя в послание до колегите си: "Уважаеми колеги, партньори в опазването на 
околната среда, 
При всяка професия, колкото благородна да е тя и при всяка работа, колкото и удовлетворителна да е, 
идва момент, когато човек престава да работи. Този момент дойде и за мен – да изляза в заслужена 
продължителна почивка, т. е. да се пенсионирам. Понеже не е възможно да си взема довиждане с всички 
колеги от Русенска, Силистренска и Разградска области, използвам страницата на инспекцията, за да ви 
благодаря за добрата съвместна работа. Заедно с вас и моите колеги постигнахме добри резултати и 
имаме своя принос в съхраняването на красивата ни природа. Пожелавам ви успехи през годините, много 
здраве и постоянство, за да постигате още по-добри резултати. Още веднъж благодаря за дългите години 
добро сътрудничество. 
Искрено ваша, вече пенсионерка, но с младежки дух и устременост." 
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Източник: investor.bg 
 

Заглавие: Рециклиращите фирми извън обхвата на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 
Браншът ще търси яснота защо кодовете на сектора не са вписани в документацията за 
кандидатстване по програмата 
 

Линк: http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/reciklirashtite-firmi-izvyn-obhvata-na-op-inovacii-i-
konkurentosposobnost-194240/                                
 

 

Текст: Рециклиращият сектор е напълно изключен от обхвата на новата програма „Иновации и 
конкурентоспособност”, предупредиха от Българската асоциация по рециклиране (БАР). 
Асоциацията обединява фирми от бранша с дейности с отпадъци от черни и цветни метали. Те изразяват 
безпокойство от факта, че от схемите за проекти от малки и средни предприятия за интелигентен растеж 
и внедряване на нови технологии  е изключен секторът на икономиката, осъществяващ дейности с 
рециклиране на отпадъци. 
От асоциацията изтъкват, че през последните 23 години фирмите в бранша са изградили национална 
мрежа за събиране, сортиране и рециклиране на отпадъци, която обезпечава със суровини 
структуроопределящи металургични заводи на България. Това е постигнато с инвестиционна програма за 
изграждане на площадки, снабдени с машини и съоръжения за транспорт и рециклиране на отпадъци на 
обща стойност 1,3 млрд. лв. 
Фирмите от бранша са очаквали, че поне част от средствата за иновации биха могли да бъдат осигурени 
чрез еврофинансиране през новия програмен период. 
С новата програма "Иновации и конкурентоспособност" обаче отговорът е категоричен – до 2020 г. отново 
цял сектор от икономиката на България ще бъде лишен от достъп до евросредства по неясни причини, се 
подчертава в съобщението. Фирмите от бранша ще търсят яснота защо кодовете на сектора не са вписани 
в документацията за кандидатстване по програмата. 
От асоциацията изразяват и притеснение от някои нови условия по програмата, които според бранша 
биха могли да доведат до забавяне на усвояването й. Схемите вече трупат забавяне от 4 месеца, тъй като 
не са подготвени необходимите документи за отпускането на подкрепа, пише още в съобщението 
 
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Стара Загора ще сепарира около 52 000 тона битови отпадъци годишно 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1429261                                
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Текст: Между 100 и 130 тона дневно боклук извозва сметосъбиращата фирма в Стара Загора в 
новоизградената сепарираща инсталация. Предприятието, което е разкрило 50 работни места, се намира 
в Индустриална зона и в него ще се сепарира около 52 000 тона битови отпадъци годишно. 
Стара Загора е една от малкото български общини, които до този момент оползотворяват, а не депонират 
отпадъците. Сепарирането пести и средства, защото за тон отсортиран отпадък общината заплаща 58 
лева, а в края на годината, когато ще отвори депото, таксата за боклука ще бъде над 80 лева за тон. Ето 
защо, стремежът ни е до депото да отива минимално количество боклук, обясни кметът Живко Тодоров. 
Изпълнителят се задължава да отсортира минимум 30% отпадъци за последващо оползотворяване, 
спрямо входа от общото тегловно количество смесен битов отпадък за годишен период, доставен от 
община Стара Загора. 
Над милион и половина лева за изграждането на модерната инсталация е инвестирал консорциумът от 
фирми „Консорциум Екологичен център - Стара Загора", Пловдив. ДЗЗД е избрано чрез процедура, 
проведена по реда на Закона за обществените поръчки. Договорът с общината е за срок от 60 месеца, 
който включва и времето за изграждане и пускане в експлоатация на сепариращата линия. 
Целта на сепарирането е да се намалят количествата отпадъци, оставащи за обезвреждане, да се снижат 
разходите по експлоатация на общинското депо, както и да се намали вредното въздействие на 
депонираните отпадъци върху околната среда. Важен резултат от дейността на инсталацията е да се 
оползотворят редица суровини от потока битови отпадъци. 
Специалисти от Община Стара Загора ще осъществяват пряк контрол върху изпълнението на дейностите, 
тъй като инсталацията включва зона за приемане на отпадъците с контролно-пропускателен пункт и 
автомобилна везна за отчитане на теглото. 
 
 
 
 
Източник: news7.bg 
 

Заглавие: Заводът за преработка на отпадъци ще заработи през август 
Част от оборудването вече е монтирано, установи кметът Йорданка Фандъкова 
 

Линк:http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0
%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B
E/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%89%D0%B5-
%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-
%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_l.n_i.146854_c.22.html#.VUxfE_4cTcs                                
 

 

Текст: През лятото най-накрая ще бъде готов дългоочакваният софийски завод за преработка на 
отпадъци. Съоръжението, което се строи край село Яна, трябва да приеме първите количества смет на 
столичани през август. Очаква се предприятието да преработва по над 400 хил. т отпадъци годишно. 
Заводът за боклук, който в момента се изгражда около София, ще бъде втори по големина в Европа. Той 
се състои от 5 сгради , които в момента се строят и са на различен етап. 
По рано през деня кметът на София Йорданка Фандъкова провери докъде са стигнали дейностите по 
изграждане на проекта. След разговори с представители на фирмата изпълнител стана ясно, че над 70% 
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от всички общи дейности вече са изпълнени и проектът почти е завършен. Още няколко месеца остават 
до пускането в експлоатация на завода. При четири от сградите строително-ремонтните дейности са 
завършени. Остава само довършване на една от сградите и в същото време се монтира оборудването - 
част от него вече е завършено. 
 
 
 
Източник: bta.bg 
 

Заглавие: Организация за оползотворяване на отпадъци и опаковки организира в Плевен образователно 
куклено шоу с екологична цел 
Организация за оползотворяване на отпадъци и опаковки организира 
в Плевен образователно куклено шоу с екологична цел 
 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1073356                               
 

 

Текст: Плевен, 7 май /Малин Решовски, БТА/Организация за оползотворяване на отпадъци и опаковки  
организира в Плевен образователно куклено шоу с екологична цел.  
Това съобщиха за БТА организаторите. Чрез пиесата "Приказка за юначета с празни тумбачета" децата ще 
могат да научат как да изхвърлят разделно отпадъци от опаковки у дома и в парка. Актьорите, които ще 
се превъплатят в Хартояд, Пластоядка и Стъклояд, ще забавляват малчуганите и след пиесата - с 
образователни игри, музика и танци. Постановката е съвместна инициатива на организацията за 
оползотворяване на отпадъци и на Театъра на приказките в София. Мариана Петкова - мениджър  
"Връзки с обществеността", поясни, че целта е да представят разделното събиране на отпадъци от 
опаковки като забавна игра, насочена към най-малките. Входът за спектаклите е безплатен, а  
всяко дете ще получи подарък - комикс книжка за оцветяване. Кукленото шоу в Плевен ще се състои на 9 
май от 16.00 ч. пред .Центъра за работа с деца в Градската градина. 
 
 
 
 
Източник: regal.bg 
 

Заглавие: Бойко Сачански: В "Билла" разглеждаме отпадъците като ресурс 
Работим по превенцията, за да не генерираме големи обеми брак, казва управителят на "Билла България" 
 

Линк: http://www.regal.bg/print.php?storyid=2528095                               
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Текст: Каква е ролята на бързооборотния сектор при генерирането на отпадъци. И какви са 
отговорностите на играчите на този пазар за намаляването им и за опазването на околната среда? 
- Отговорност на търговеца на първо място е да предложи свежи и качествени продукти на клиентите си. 
Нормално е част от стоките, които сме закупили, да не могат да бъдат реализирани. Причините може да 
са различни - нарушена цялост на опаковката, изтекъл срок на годност и др. Когато срокът на годност 
изтече, хранителните продукти стават негодни за консумация и ние ги бракуваме. 
За да предотвратим възникването на брак, се фокусираме върху превенцията. Провеждаме обучения на 
персонала за прецизно поръчване на стоки и за правилното им съхранение в магазините. Когато се 
бракуват хранителни продуки, пътищата са два – депониране на сметище или оползотворяване. 
За съжаление в България има само отчасти развита мрежа от инсталации за оползотворяване на 
бракуваните хранителни продукти. Основната част от биоразградимите отпадъци (бракувани хранителни 
стоки, б.р.) се депонира на сметища, вместо да бъде оползотворявана. Опитваме се да решим този 
проблем като търсим партньорства с инвеститори в такива инсталации, като целта ни е да намалим и в 
крайна сметка да елиминираме депонирането на биоразградими отпадъци на сметища. 
Оползотворяването на биоразградимите отпадъци е сериозен ангажимент към опазването на околната 
среда. То не би било възможно без публични или частни инвестиции в тази сфера. 
Каква е стратегията на "Билла България" към отпадъците, които се генерират в обектите на веригата? 
- Имаме добре работеща стратегия за корпоративна социална отговорност. Отговорното използване на 
ресурсите е един от основните й компоненти. В BILLA разглеждаме отпадъците като ресурс, а 
оползотворяването им – като възможност. Основно работим върху превенцията, за да не генерираме 
големи обеми. Когато говорим за оползотворяване, тогава основно се ориентираме към реализирането 
на партньорства, които да ни позволят да оползотворяваме изцяло генерираните биоразградими 
отпадъци. 
Вашата компания обяви, че започва да преработва биоразградими отпадъци в общинското предприятие 
"Хан Богров" в с. Горни Богров. Защо предприехте тази крачка? 
- Сътрудничеството с "Хан Богров" е поредната стъпка в политиката ни за отговорно оползотворяване на 
отпадъците. През изминалите години създадохме система за разделно събиране на рециклируемите 
отпадъци, в която инвестирахме значителни суми. От 2012 г. активно търсим сътрудничество с партньори, 
които искат да инвестират в инсталации за оползотворяване на биоразградими отпадъци. Проведохме и 
няколко срещи с потенциални инвеститори. Разговорите с тях обаче не доведоха до съвместни проекти 
до края на 2013 г. 
В началото на 2014 г., когато влезе в експлоатация инсталацията за оползотворяване на зелени и 
биоразградими отпадъци "Хан Богров" (като част от Столичното предприятие за третиране на отпадъци), 
ситуацията се промени. От тогава датира и съвместната ни работа. 
В началото на 2015 г. разширихме сътрудничеството си, като обхванахме всички наши магазини на 
територията на София. Взехме това решение бързо, тъй като този проект има много ползи – за природата, 
за Столична община, за обществото като цяло и за нас, служителите на BILLA, като граждани на България. 
Започвате с оползотворяване само на 30% от общото количество биоразградими отпадъци, които 
генерирате като фирма. Какво може да се очаква вбъдеще? Има ли фактори, които спъват процеса? 
- Процентите са ориентировъчни. В края на 2015 г. ще можем да направим точна сметка какъв е делът на 
оползотворените биоразградими отпадъци от общите количества. В проекта са включени само 
магазините ни в София, които са 30 на брой, от общо 90 магазина в цяла България. В този смисъл дори 30 
на сто от общите количества не е малък процент. В перспектива обемите ще нарастват и се надяваме в 
близко бъдеще да оползотворяваме 100% от количествата. Това обаче е процес, който ще се развива в 
пряка връзка с инвестициите в инсталации за компостиране и биогаз на територията на цялата страна. В 
момента не можем да прогнозираме с какви темпове и как ще се развива този сектор. 
Каква е инвестицията на веригата в тази инициатива? 
- Инвестицията ни е около 160 хил. лева за 2015 г. Тази сума покрива разходите за извозването на 
биоразградими отпадъци от филиалите ни в София до инсталацията в "Хан Богров", както и таксата за 
оползотворяването. 
Бихте ли казали повече за технологията в с. Горни Богров? 
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- След постъпването на отпадъците в инсталацията чрез механичен процес се отделят опаковките на 
хранителните продукти, след което чрез анаеробно разграждане се получават два междинни продукта – 
компост и биогаз. Биогазът се превръща в електроенергия. 
Каква е добавената стойност от подобни дейности за бизнеса и за обществото? 
- Устойчивите решения винаги са добри бизнес решения. Добавената стойност на нашия проект е голяма 
и може да бъде разгледана в много аспекти. От екологична гледна точка намаляваме депонираните 
количества и ограничаваме негативните екологични ефекти от депонирането. От ресурсна гледна точка 
оползотворяваме отпадък, превръщайки го в компост и електроенергия. От имиджова гледна точка 
даваме пример за отговорно отношение към природата и обществото. Според нас това е и най-важният 
ефект. Искрено се надяваме и други компании да последват примера ни и да стартират подобни 
инициативи. Само с обединени усилия, ще успеем да запазим България чиста за нас и следващите 
поколения. 
Как организирате събирането на отпадъците, които заминават към инсталацията? 
- За колегите в магазините сме изработили подробна инструкция. Обучили сме ги правилно да събират 
биоразградимите отпадъци. Всеки наш обект в София разполага с контейнери за тази цел. Фирма 
"Екорисайкъл", с която работим, извозва отпадъците по определен график, между три и седем пъти 
седмично, в зависимост от необходимостта на всеки магазин. 
 
 
 
Източник: intrigi.bg 
 

Заглавие: Крадци на метали оскверниха музея на Йовков 
Грозно посегателство откриха служители на Регионалния исторически музей в двора на къща-
музей „Йордан Йовков", съобщи "Дарик". 
 

Линк: http://intrigi.bg/pin_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-
%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B0-
%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-
%D0%99%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2_28338.htm                               
 

 

Текст: Откраднати са части от скулптурата на Люцкан, която бе поставена в двора на къщата на Деспина 
Йовкова преди две години. 
Отрязани са бастунът и цветето на героя от разказа "Последна радост", което нарушава целостта и вида на 
паметника. Кражбата е станала вероятно снощи, след празничния 6 май. 
От музея молят за съдействие за разкриване на престъпника и намиране на елементите от фигурата. 
Директорът Костадин Костадинов обявява награда 1000 лева лични средства за предаване на 
откраднатото или за информация, свързана с кражбата. 
 
 
 
Източник: agencia-sliven.com 
 

Заглавие: ДВЕ КРАЖБИ НА КАБЕЛИ В СЛИВЕНСКО 
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Линк: http://www.agencia-sliven.com/index.php?id=173010                              
 

 

Текст: Кражба на 250 м. ел.проводник от електропреносната мрежа разследват служители на РУМВР - 
Твърдица. Съобщението е получено на 5 май, около 02.30 часа. Неизвестен извършител е срязал и 
откраднал около 250 м кабел от две междустълбия от ел. мрежата на село Сборище. Нанесената щета е в 
процес на установяване. Образувано е досъдебно производство. 
Полицейски служители на РУ - Нова Загора са хванали двама мъже в момент на кражба на телефонен 
кабел. Около 14,00 часа на 5 май М.М. (31г.) и А.А. (21г.) от град Нова Загора са задържани в момент на 
кражба на телефонен кабел от подземно трасе в землището на село Езеро. От направения изкоп двамата 
са откраднали две парчета кабел с обща дължина около 8 метра. Задържани са 24 часа. Срещу тях е 
образувано досъдебно производство.  
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