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Източник: МОСВ 
 
Заглавие: Министър Ивелина Василева: Ефектът от метрото е и по-чист въздух 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3318 
                                        

 

Текст: "Ефектът от метрото е ясен - бързо и комфортно придвижване. Това е видимият ефект. Има и още 
един, който в дългосрочен план има огромно значение за столицата ни, за България - по-добрият въздух, 
доброто му качество, живот в една по-здравословна среда за гражданите на София". Това каза 
министърът на околната среда и водите Ивелина Василева при откриването на новата отсечка на метрото 
до Бизнес парка.  МОСВ подкрепя усилията на Столична община чрез доставката на 10 метровлака, които 
ще се движат по новите отсечки. 
 "Реализираме и още два успешни проекта за доставката на 20 трамвайни мотриси и 126 екологични 
автобуса, които ще подкрепят усилията на общинската администрация за това столицата ни да бъде 
пример за един модерен, екологичен, зелен град", добави Василева. 
В новия програмен период на Оперативна програма „Околна среда“ сме отделили близо 120 млн. лв. за 
подобряване на качеството на атмосферния въздух в българските градове, каза още министърът.  
 
 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева: "Да изчистим България заедно" има възпитателен ефект 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3323               
                                        

 

Текст: Над 200 служители на МОСВ, мнозина дошли с децата си, се включиха още в първия ден на 
кампанията на БиТиВи "Да изчистим България заедно“, в която министерството за четвърта поредна 
година е партньор. 
„Кампанията има възпитателен ефект, защото чрез нея даваме пример на децата си“, каза пред 
журналисти министър Ивелина Василева по време на почистването на района на „Ловния парк" в 
София,  където екипът на МОСВ се натъкна на нерегламентирано сметище и го почисти. 
„Подобни инициативи предизвикват не просто краткотраен ефект, а въздействат на хората в дългосрочен 
план и ги възпитават в недопускане на замърсявания. Традиционният формат, в който се провеждат тези 
кампании и широката общественост, която придобиват,  допринасят за възпитаване на съзнание за грижа 
към природата и околната среда", посочи Василева. И добави: „Подобни акции са израз на желанието да 
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живеем в по-приветлива среда. Това са усилия, с които ще дадем пример на децата си и ще формираме 
нетърпимост към замърсяванията". 
Чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/, МОСВ 
осигурява за кампанията „Да изчистим България заедно“ ваучери за гориво за извозване на събраните 
отпадъци, ръкавици и чували на обща стойност 102 080 лв. Както и безплатно депониране на събраните 
отпадъци в цялата страна. В депата няма да бъде допускано безплатно изозване на строителни отпадъци. 
 
 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: РИОСВ-Пловдив ще се включи в инициативата Европейска седмица на устойчивото развитие 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/05/10/2062155/riosv-plovdiv-shte-se-vklyuchi-v-
initsiativata-evropeyska-sedmitsa-na-ustoychivoto-razvitie.html                                
 

 

Текст: Пловдив. Регионалната инспекция по околната среда и водите - РИОСВ в Пловдив ще се включи в 
инициативата Европейска седмица на устойчивото развитие, съобщиха от пресцентъра на регионалното 
звено. Европейската седмица на устойчивото развитие - ЕСУР е oбщоевропейска инициатива за 
насърчаване и представяне на дейности, проекти и събития за популяризиране на устойчивото развитие, 
която се провежда от 30 май до 5 юни. В нея могат да се включат правителствени агенции, 
изследователски центрове, образователни институции, музеи, фондации, сдружения и бизнеса, както и 
граждани. Тя има за цел да се насърчи по-голямо разнообразие от дейности за устойчиво развитие на 
различни аудитории. Това включва фестивали, базари, изложения, събития на Европейската общност, 
състезания, образователни мероприятия, конференции, семинари, изложби, театрални постановки, 
екскурзии, пътувания, спортни мероприятия и други дейности. Инициативата се провежда с подкрепата 
на Европейската мрежа за устойчиво развитие. До момента в кампанията са се включили 137 инициативи 
от 5 държави. Първи със свои дейности вече са регистрирани участници от Австрия, Германия, Франция, 
Чехия и Унгария. 
 
 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Експерти на РИОСВ-Велико Търново взеха участие в инициативата „Да изчистим България 
заедно”  
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/05/10/2062149/eksperti-na-riosv-veliko-tarnovo-vzeha-
uchastie-v-initsiativata-da-izchistim-balgariya-zaedno.html                                
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Текст: Велико Търново. Експерти на РИОСВ-Велико Търново се включиха в почистването на отпадъци. 
Това съобщиха от пресцентъра на Регионалната инспекция по околната среда и водите-Велико Търново. 
Традиционно беше почистен районът около инспекцията, подходите към спирка „Качица” и сградата на 
БКС, както и около бензиностанцията пред сградата. В инициативата взеха участие 14 служители, които 
събраха 18 чувала с около 300 кг. битови отпадъци, гуми и кабели. На 10 и 11 май. общините са 
освободени от дължимите отчисления за количествата депонирани отпадъци, за да бъдат насърчени да 
организират събирането на отпадъка от своята територия. Осигурен е свободен достъп до 
съществуващите общински и регионални депа за транспортните средства, които да се включат в 
инициативата. Данните за количествата извозени и депонирани отпадъци във великотърновска и 
габровска области ще бъдат обобщени от РИОСВ-Велико Търново до 15.00 часа на 11 май. 
 
 
 
 
Източник: svejo.net 
 

Заглавие: ЕКСКЛУЗИВНО! Владо Каролев разобличи рекетьорите, блокирали завода за рециклиране на 
отпадъци в София! Лъсна и коалиция КУР! 
 

Линк: http://svejo.net/3230477-
%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-
%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2-
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8-
%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-
%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-
%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-
%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D1%8A%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-
%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D1%80                               
 

 

Текст: Истинска бомба се взриви сутринта по Нова Телевизия, когато се разбра, че Коалиция „За да 
остане природа в България“ и ПП Зелените заедно с Коалиция за устойчиво развитие (КУР) на уличения за 
еко-рекет чрез скрита камера Дончо Иванов са блокирали с години изграждането на завода за 
рециклиране на отпадъци в София чрез водене на съдебни дела. 
Стана абсолютно ясна симбиозата между зелените НПО-та в България. 
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 Владимир Каролев разкри детайли от административно дело 4343 от 2014 година, в което коалиция „За 
да остане природа в България“ (включително ПП Зелените) е жалбоподател рамо до рамо с Коалиция за 
Устойчиво Развитие (КУР) на еко-рекетьора Дончо Иванов срещу проекта за завод за рециклиране на 
отпадъци на Столична Община и кмета Йорданка Фандъкова. 
 Движещ псевдо-зелените интереси по делото е въздесъщият адвокат Коджабашев, известен със 
„случайното“ си присъствие на огромна част от екологичните дела в България. Борислав Сандов 
шокиращо си призна за саботажните дейности, като направи смехотворен опит да ги представи като 
защита на обществения интерес. ПП Зелените и Коалиция „За да остане природа в България“ ужким 
попаднали „случайно“ в сговор с еко-рекетьора Дончо Иванов и също така „случайно“ пуснали едни и 
същи жалби срещу предложената за завода технология и в интерес на алтернативен технологичен метод. 
 Жителите на София добре знаят, че около технологията на завода витае дългогодишна мъгла и 
противоречия, които Европейската Комисия критикуваше остро. Неразбориите и невъзможността на 
българската страна да предложи подходяща технология бяха причина за многогодишното замразяване на 
проекта и дори опасност от спиране на европейското му финансиране. Това е на път да се случи отново, 
ако в близките дни съдът уважи жалбите на еко-рекетьорите и технологичният проект на завода бъде 
върнат за преработване. Тук е важно да отбележим, че псевдо-еколозите от ПП Зелените, Коалиция „За 
да остане природа в България“ и КУР на Дончо Иванов нямат каквито и да било обективни аргументи за 
несъгласие със сегашната предложена технология – тя вече е минала не само ОВОС, но и екологични 
оценки на Европейската Инвестиционна Банка, която работи с много по-строги норми, от прилаганите в 
България. 
 Днес вече стоят въпросите: 
 1. Обслужва ли еко-рекетът интересите на алтернативен и евентуално не-европейски доставчик на друга 
технология? 
 2. Имало ли е среща между ПП Зелените, Коалиция „За да остане природа в България“ и КУР на Дончо 
Иванов с представители на строителните фирми – изпълнители на проекта, от които е най-вероятно да 
бъде поискан рушвет? 
 
 
 
 
Източник: plevenzapleven.bg 
 

Заглавие: Срамно: За скрап отидоха уредите от площадка за уличен фитнес в „Сторгозия“ 
 

Линк: http://plevenzapleven.bg/blog/2015/05/08/%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE-
%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-
%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%B0-
%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%BE-
68857/                               
 

 

Текст: За неприятен случай между блокове 23 и 36 в квартал „Сторгозия“ ни информира нашият читател 
Любомир Минков. Поводът, по който той се свърза с „Плевен за Плевен“ е, че някой е изрязал уредите от 
площадката за стрийт фитнес, която се намира там и на която, по думите му, доста младежи от квартала 
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са тренирали повече от година. Според Любомир, авторът на деянието в случая не са цигани, а хора от 
блоковете, които твърдели, че на площадката се събират наркомани. 
„Не мога да повярвам, че съществуват такива хора. Ние се чудим как да спасим децата от лапите на 
дрогата, да тренират, да нямат наднормено тегло, а се намира някой, който да изреже уредите“, пише 
още възмутеният плевенчанин, допълвайки, че след случката повече от 20 човека, активно занимаващи 
се със стрийт фитнес, ще трябва да си търсят друго място за тренировки. 
 
 
 
 
Източник: pleven.topnovini.bg 
 

Заглавие: Близо 3 тона пластмасови отпадъци предадоха плевенчани 
  

Линк: http://pleven.topnovini.bg/node/604994                               
 

 

Текст: Близо 3 тона пластмасови отпадъци предадоха днес плевенчани по време на кампанията „Книги 
за смет“. От 10 до 13 часа пред театъра имаше разположен пункт, в който можеше да бъдат предадени 
предварително почистени и смачкани пластмасови бутилки, опаковки от храна и други. Срещу 1 кг всеки 
участник в кампанията получаваше талон, срещу който си избираше подарък – книга. На старта на 
кампанията в 10 часа имаше десетки ентусиасти, които бяха донесли пликове и чували, пълни с 
пластмасови отпадъци. Организаторите на кампанията, която стартира от Пловдив, са фондация Credo 
Bonum и издателство Smart Books. Събраните отпадъци допълнително ще бъдат сортирани по вид 
пластмаса и след това ще преминат процеси на рециклиране. 
 
 
 
 
Източник: m.btvnovinite.bg 
 

Заглавие: Хиляди се включиха в първия ден на "Да изчистим България заедно" 
 

Линк: http://m.btvnovinite.bg/article/bulgaria/obshtestvo/hiljadi-se-vkljuchiha-v-parvija-den-na-da-
izchistim-balgarija-zaedno.html                               
 

 

Текст: 1728 тона отпадъци от 278 замърсени зони бяха почистени от хиляди доброволци в рамките на 
първия ден от кампанията „Да изчистим България заедно”. 
Днес акцентът беше да почистим около домовете си. 
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В ефира на bTV министър Ивелина Василева обяви, че „отличниците” са Перник (270 тона събрани 
отпадъци), Бургас (239 тона) и Пловдив (227 тона), като извозването продължава. 
След потопа 
Сплотеността и взаимната помощ са част от уроците, които хората във Варненския квартал Аспарухово 
научиха след бедствието. 
„Това, че миналата година много хора, които бяха напълно непознати за нас, дойдоха да ни помогнат и 
бяха заедно с нас, ни накара сега да върнем жеста и ние да участваме в кампанията”, каза Десислава 
Тодорова. 
Днес чистим България заедноРазличното тази година е, че ще чистим не един ден, а общо пет недели 
през май и юни 
За пореден път Община Варна се включи в кампанията на bTV. “Това е една чудесна инициатива, която 
напомня за отговорността на всеки един”, каза кметът Иван Портних. 
„Всички си даваме сметка с всеки изминал ден, колко е важно да бъде чисто около нас, не само в 
домовете ни, а и около тях, тъй като това създава една приятна среда за живеене”, коментира 
изпълнителният директор на bTV Media Group Павел Станчев. 
България в битка с боклуците (ГАЛЕРИЯ)Хиляди участват в първия ден от кампанията "Да изчистим 
България заедно!" 
Жителите на Цар Калоян също активно се включиха активно в кампанията. Градчето, което помни 
страшното наводнение от 2007 г. бе почистено от десетки групи доброволци, буквално за няколко часа. 
В София 
В София доброволци почистиха една от градинките в Люлин. 
„Нашата градинка стана много хубава, много чиста. Хората тук са много готини”, каза синоптикът от bTV 
Станислава Цалова. 
Студенти от националната музикална академия освен да почистят около общежитието си изнесоха и 
импровизиран концерт. 
Над 150 преподаватели, служители и доброволци чистиха в парка на Военната академия в столицата. 
В страната 
В Смолян близо 500 доброволци запретнаха ръкави и събраха около 4 тона отпадъци. „По този начин ще 
станем по-внимателни към своето собствено поведение и ще бъдем по-стриктни към поведението на 
нашите близки", заяви областният управител Недялко Славов. 
Студентите от бургаския университет „Професор д-р Асен Златаров" започнаха от сутринта да почистват 
района на кампуса си. 
„Ние сме точно хората, които трябва да подбудим другите да си почистят, да изчистят навсякъде и да 
запазят тази природа.", каза Ивайло Балтиев. 
Тонове отпадъци събраха и хората в Шумен. 
В Хасково деца от училище Отец Пайсии Хилендарски почистиха в парковете и междублоковите 
пространства. 
В Благоевград също учениците бяха сред най-активните в акцията. Учениците от Професионалната 
гимназия по текстил и облекло в града почистиха района около училищните общежития. 
Над 6 хиляди души от Тутракан се включиха днес в кампанията. Това са близо 40% от населението на 
цялата община. 
„Днес почистваме около работните ни места, около домовете ни, там където е замърсено и са хвърлени 
отпадъци ние минаваме и ги събираме, замитаме и мисля, че правим града по-приветлив за всички ни и 
за гостите които посещават”, каза Шенол Молла от Дирекция „Социално подпомагане”. 
В Криводол 20 земеделци слязоха от тракторите, за да се включат в почистването. 
В Оряхово над сто възрастни и деца метоха, косиха и боядисваха родния град заедно. Най-малкият 
участник с четката бе шестгодишният Искрен. 
В Несебър почистването започна от покрайнините. Бяха изринати незаконни сметища със строителни 
отпадъци. 
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„Има някои, които не спазват и хвърлят където им падне. Повечето гледат да си чистят, защото един акт е 
5 хиляди лева, предпочита да плати там колкото е на сметището, отколкото глоба да плати 5 хиляди 
лева”, каза багеристът Христо Антонов. 
Няколко местни фирми са осигурили тежкотоварната техника, за да извозят боклука, а незаконните 
сметища бяха предварително маркирани от общината. 
В Ракитово доброволците почистиха над 10 декара зелени площи. Зелените патрули обходиха градчето от 
край до край и събраха близо 15 тона отпадъци. 
Сред ентусиастите беше и 8-годишната Руми, която заедно с майка си и сестричката си, събираше 
отпадъци по тротоарните тревни площи: „Ами, ще чистим, защото трябва да поддържаме нашата страна 
чиста." 
И тук беше разчистено едно незаконно сметище. 
Във Велико Търново освен междублокови пространства и зелени площи бе почистен и пътят до 
местността Ксилифор.   
„Въпреки чувалите и кошчетата за боклук, които са оставени, на местата за отдих има камарки с боклук”, 
посочи кметът Даниел Панов. 
В старопрестолния град се състоя и концерт. 
 
 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Районен съд- Сливен призна трима за виновни в кражба на чужди вещи 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/05/10/2062264/rayonen-sad-sliven-prizna-trima-za-vinovni-
v-krazhba-na-chuzhdi-veshti.html                              
 

 

Текст: Сливен. Районен съд- Сливен призна трима за виновни в кражба на чужди вещи. За времето от 6 
ноември 2014 г. до 13 ноември 2014 г. 25- годишният А.В. и неговият връстник В.Р., двамата от гр. Сливен, 
откраднали кабели- различни видове и трансформатор за кран от едноличен търговец, съобщиха от 
съдебната институция. Общата стойност на откраднатото е 1293, 68 лв., като случаят е немаловажен. За 
А.В. деянието е в условията на опасен рецидив, а за В.Р.- в условията на повторност. Двамата са действали 
след предварителен сговор помежду си.  
Съдът призна за виновен и 20- годишният Б.К. от гр.Сливен за това, че в условията на продължавано 
престъпление и на повторност, след предварителен сговор с А.В. и В.Р. откраднал кабелите и 
трансформатора за кран и за това, че на 16 януари 2015 г. откраднал метални елементи от линия 
хладилни витрини, собственост на друг едноличен търговец. Откраднатото от втория едноличен търговец 
е на стойност 19, 55 лв.  
При съкратено съдебно следствие съдът наложи на А.В. две години и осем месеца „ Лишаване от свобода 
„ при първоначален строг режим Наложеното на В.Р. наказание е една година и четири месеца „ 
Лишаване от свобода” при първоначален строг режим. Б.К. получи наказание една година и осем месеца 
„ Лишаване от свобода” при първоначален строг режим. В началото на ноември 2014 г. тримата отишли 
до Индустриалната зона на гр. Сливен. Прескочили оградата на фирма, отрязали кабелите , взели 
трансформатора. Влезли в цеха и взели още кабели. Предали обгорените проводници срещу 70 лв. След 
разговор на единия от тримата с полицаи всичко се изяснило. Тримата трябва да заплатят 110 лв. 
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разноски по делото. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 15- дневен срок пред Окръжен 
съд- Сливен.  
 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Крадци задигнаха кабел и обраха къща 
 

Линк: http://www.dgnews.eu/news/article/2789#.VVB05_4cTcs                               
 

 

Текст: Кражба на 144 метра съобщителен кабел e регистрирана в полицията в Димитровград. Кабелът е 
откраднат от землището на града.  
Димитровградските полицаи регистрират и домова кражба след взломяване на врата на къща в село 
Скобелево. Откраднати са дрелка, ъглошлайф и прожектор. 
 
 
 
 
Източник: novini.bg 
 

Заглавие: Двама братя в ареста за кражба на кабел 
 

Линк: http://www.novini.bg/news/281716-%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0-
%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F-%D0%B2-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB.html                               
 

 

Текст: Двама братя попаднали в ареста за кражба на кабел. В малките часове на 6 май, в района на 
надлез „Надежда”, полицаи от отдел „Специализирани полицейски сили” - СДВР и техни колеги от Второ 
РУ забелязали съмнителен автомобил „БМВ- 320”, зад който се влачел кабел. Колата била спряна след 
кратко преследване. 
При последвалата проверка водачът не представил нито лични документи, нито такива за автомобила. 
Той и спътникът му - С.Г. /56 г./ от София, не могли да дадат смислено обяснение и за кабела, който 
влачили с колата. Двамата били отведени в районното управление, където е установена самоличността 
на шофьора - П.Г. /41 г./, регистриран в полицията и осъждан за кражби. В хода на проведените 
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оперативни действия било изяснено, че през нощта на 5 срещу 6 май двамата братя откраднали около 60 
м силов меден кабел от шахта на бул. „Мария Луиза”. 
По случая било образувано досъдебно производство. След доклад на събраните материали в Софийската 
районна прокуратура, са им повдигнати обвинения по чл. 195 от НК. На С.Г. е наложена мярка за 
неотклонение „подписка”, а на П.Г. - „задържане под стража” за срок от 72 часа.  
 
 
 
 
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 10  

  


	Заглавие: Министър Василева: "Да изчистим България заедно" има възпитателен ефект
	Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3323
	Заглавие: РИОСВ-Пловдив ще се включи в инициативата Европейска седмица на устойчивото развитие
	Заглавие: Експерти на РИОСВ-Велико Търново взеха участие в инициативата „Да изчистим България заедно”
	Заглавие: ЕКСКЛУЗИВНО! Владо Каролев разобличи рекетьорите, блокирали завода за рециклиране на отпадъци в София! Лъсна и коалиция КУР!
	Заглавие: Срамно: За скрап отидоха уредите от площадка за уличен фитнес в „Сторгозия“
	Заглавие: Близо 3 тона пластмасови отпадъци предадоха плевенчани
	Заглавие: Хиляди се включиха в първия ден на "Да изчистим България заедно"
	Заглавие: Районен съд- Сливен призна трима за виновни в кражба на чужди вещи
	Заглавие: Крадци задигнаха кабел и обраха къща
	Заглавие: Двама братя в ареста за кражба на кабел

