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Източник: МОСВ 
 
Заглавие: Министър Ивелина Василева: Стартират ранните проекти по Оперативна програма „Околна 
среда 2014-2020“ 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3331 
                                        

 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева участва в откриването на четвъртата 
годишна водна конференция „Механизми за финансиране на ВиК сектора“. „Убедихме Европейската 
комисия, че е наложително да се започне с изпълнението на ранни проекти. Петте проекта на общините 
Добрич, Пловдив, Асеновград, Плевен-Долна Митрополия и пилотният проект на община Смолян са на 
обща стойност около 300 млн. лв.“, коментира Ивелина Василева. Министърът добави, че е договорено 
изпълнението на други пет проекта на стойност още 100 млн. лв., които са в техническа готовност за старт 
на строителните работи през 2016 г. „Един от ранните проекти е и този за Столична община, защото там 
спецификата изисква общината да бъде бенефициент – тя е тази, която има водеща роля и готовност да 
разработи регионалното прединвестиционно проучване и да стартира изпълнението", допълни министър 
Василева. Министерството на регионалното развитие и благоустройство ще е бенефициент по една от 
първите процедури в новия програмен период: „Подготовка на регионални прединвестиционни 
проучвания за реализация на инвестиции във ВиК сектора и укрепване на капацитета на 
заинтересованите страни“. 
„Убедена съм, че със съвместни усилия, партньорство и прозрачност при взимането на решения, ще 
съумеем да постигнем устойчиво развитие на ВиК сектора", каза министър Василева. Тя отбеляза, че 
съвременната политика по опазването на околната среда и водите е хоризонтална и  трябва да бъде 
вплетена в другите национални политики. „Това прави много трудно нейното прилагане и често изисква 
да се прави ежедневен избор по прилагането на екологосъобразни решения, които да бъдат 
икономически ефективни и устойчиви“, каза в заключение министърът. 
 
 
 
 
Източник: infostock.bg 
 

Заглавие: Две министерства подкрепят участието на ученици и студенти в Shell Eco-marathon 2015 
 

Линк: http://www.infostock.bg/infostock/control/bg/news/66017-dve-ministrestva-podkrepyat-uchastieto-
na-uchenitsi-i-studenti-v-shell-ecomarathon-2015               
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Текст: Министерството на образованието и науката обяви подкрепата си за българските участници по 
пътя им към Ротердам в продължение на традицията от последните години. „Приветствам смелите млади 
българи, чиито идеи и решения за енергийна ефективност продължават да ни представят достойно в 
Европа. Водената от мен политика е именно за насърчаване на професионалното образование и 
подновяване на интереса на учениците към техническите и инженерните професии. Днес технологичната 
мисъл на младите хора създава иновации и променя света около нас. Желая успех на състезателите и ще 
следя тяхното представяне по време на състезанието", заяви министър проф. дпн Тодор Танев. 
МОСВ става за първи път патрон на българското участие в Shell Eco-marathon Европа. „Министерството на 
околната среда и водите с радост подкрепя младите таланти в амбицията им техните изобретения да 
подобрят градската среда. Намаляването на въглеродните емисии е сериозно предизвикателство не само 
пред екипите на МОСВ, но и пред всеки българин с екологично съзнание. Убедена съм, че с общи усилия 
ще подобрим качеството на живот в нашия общ дом", заяви министърът на околната среда и водите 
Ивелина Василева. 
„Цялостната подкрепа на тези две ключови институции за инициатива с комплексен характер като Shell 
Eco-marathon е силен стимул за българските участници да продължат да развиват своите идеи за 
икономия на гориво до решения, които да отговорят на бъдещите предизвикателства пред транспорта", 
отбеляза Камелия Славейкова,  изпълнителен директор на Shell България, организатор на българското 
участие. 
Състезанията Shell Eco-marathon по света имат за цел да търсят решения за бъдещето на мобилността. 
Участниците могат да избират за своите автомобили разнообразни конвенционални и алтернативни 
горива. Това открива пред тях невероятни възможности да разработват ефективни и екологично 
ориентирани транспортни решения на утрешния ден. Чрез Shell Eco-marathon се осигурява една 
своебразна международна образователна платформа, която е пълноценна среда за младите български 
студенти и ученици в технически дисциплини да изявят своите знания и да придобият допълнителни 
практически умения. 
Българските отбори в Shell Eco-marathon Европа 2015 залагат поредица от иновативни решения, за да 
постигнат по-висока енергийна ефективност и така да покажат, че по-екологично чистият и ефективен 
транспорт в градска среда е напълно възможен още днес. 
Опитният отбор на Технически университет - Варна избра предизвикателството да представи първия 
български автомобил, задвижван от компресиран природен газ (CNG) - новият вид енергия, включен в 
състезанието от тази година. CNG е нисковъглеродно транспортно гориво, коeто може да се използва като 
алтернатива на бензина и дизела. 
Студентите от Русенския университет „Ангел Кънчев"  отново ще се състезават в категорията „Прототипи" 
със своя футуристичен автомобил DТT, задвижван от електрическа батерия. Превозното средство ще 
разполага с по-ефективен двигател, а батериите, на които ще разчита за захранването, ще бъдат базирани 
на съвременните технологии за съхраняване на електрическа енергия. 
В същата категория отборът на Професионалната гимназия по селско и горско стопанство - гр. Чепеларе 
ще заложат на автомобил с нов швейцарски двигател и нови гуми с цел по-голяма икономия на гориво. 
Учениците от гр. Чепеларе са най-яркият пример за това, че с много амбиция, постоянство и усилия, 
всички бариери са преодолими и участието на международна сцена е възможно дори на гимназиално 
равнище. 
Българските отбори в Shell Eco-marathon Европа 2015 ще представят своите иновативни енергоефективни 
автомобили пред публика на 14 май 2015 г. в София. 
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Източник: fakti.bg 
 

Заглавие: Протеже на „Зелени Балкани“ шеф на „Защитени територии“ в МОСВ 
 

Линк: http://fakti.bg/bulgaria/142661-proteje-na-zeleni-balkani-shef-na-zashtiteni-teritorii-v-mosv                                 
 

 

Текст: Приближената до „Зелени Балкани“ на Тома Белев Росица Димова е новият шеф на Дирекция 
„Защитени територии“ в Министерство на околната среда и водите /МОСВ/. Тя заема мястото на 
отстраненият от министър Ивелина Василева дългогодишен опитен специалист Михаил Михайлов. Това 
коментира говорител и председател на Политическия съвет Валентин Симов от Политическа партия 
„Партия на Зелените“. 
Той бе сменен под натиска на Реформаторите и приближената до тях популистка екологична партия 
„Зелените“. 
Росица Димова има тесни връзки с коалицията „За да остане природа в България“. Тя е един от 
експертите, който е работил съвместно със Симеон Марин (син на бившия вицепрезидент Ангел Марин) и 
Тома Белев при определяне зоните в Натура-2000. 
Нашата страна е известна, като европейски рекордьор по защитени територии заедно със Словения. 
Впечатляващите 35 % от територията на страната са в Натура. Това са все места където може да се 
развива туризъм, балнеология, земеделие и животновъдство. Но в момента тези земи и гори пустеят 
поради наложения еко рекет на зелените организации и отказът на инвеститорите по тази причина от 
проекти. 
За разлика от всички европейски страни, където зоните от Натура са определени от научни институти на 
страните-членки, в България това се извърши от неправителствената организация „Зелени Балкани“ на 
която тогава председател на УС е Тома Белев. Те получиха от МОСВ 3 млн. лв. без конкурс и при липса на 
всякаква конкуренция чрез политически протекции от Тройната коалиция. Отделно от ЕК чрез МОСВ са 
усвоили още 3 млн. евро за Натура. 
Партньор от страна на министерството на Зелените тогава е била новоназначената сега директорка на 
„Защитени територии“ Росица Димова. Отпуснатите пари са усвоени за изключително кратък срок, като 
зоните за Натура са толкова сбъркани, че непрекъснато пораждат нескончаеми конфликти. 
Освен формалната причина свързана с Черноморието, бившият директор Михаил Михайлов е отстранен 
по една друга далеч по-важна причина свързана със Зелените. В последните години оглавяваната от него 
Дирекция е давала отрицателни становища на изработените от фирми на зелените Планове за 
управление на Природните и Национални паркове. 
Отхвърлени са били поради нескопосано изпълнение и нарушения плановете на ПП „Странджа“, 
изпълнени от Фондация „Биоразнообразие“ на активиста на партия „Зелените“ Петко Цветков; Върнат е 
поради множество грешки и неточности плана на  парк „Българка“ правен от Тома Белев; Планът за парк 
„Беласица“ е върнат за допълнителна доработка. 
Въпреки, че поръчките са за стотици хиляди лева, докато плановете не се приемат от МОСВ и 
Министерски съвет няма да бъдат извършени финалните плащания и Зелените няма да си получат 
парите. 
Това е основната причина за исканата оставка на Михаил Михайлов от Зелените. Явно има и друга 
договорка между тях и Реформаторите, свързана с изборите и включване на Зелените в Реформаторския 
блок, защото смяната на директора се извърши подозрително бързо. При видимо мудните и 
нерешителни действия по всеки един проблем от страна на министър Ивелина Василева е ясно, че за 
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светкавичната смяна на Михаил Михайлов тя със сигурност е получила разпореждане от прекия й 
началник. 
Сега се очаква Росица Димова от благодарност за назначението да пусне всички планове на Зелените, за 
да се усвоят парите. Ако това се случи, значи Дирекция „Защитени територии“ в МОСВ се превръща в 
придатък  на коалицията „За да остане природа в България“. Тази коалиция стана известна напоследък с 
факта, че нейните членове са най-големите жалбоподатели срещу инвестиционни проекти и налагат еко 
рекет из цялата страна. Един от най-фрапиращите примери е обжалването от коалицията „За да остане 
природа в България“ изграждането на така необходимия завод за обработка на отпадъци в София. 
Димова е известна с отхвърлянето на инвестиционни предложения чрез формулировката Кумулативен 
ефект. Тоест ефекта от даден проект върху околната среда далеч напред във времето. Чрез тази 
формулировка са отхвърлени от Росица Димова редица проекти за стотици милиони лева. 
Освен това формулировката „кумулативен ефектТ“ е и основанието в почти всички жалби с които 
зелените неправителствени организации рекетират бизнеса. 
С назначението на новата „зелена калинка“ Росица Димова, министър Ивелина Василева още повече ще 
затлачи Министерство на околната среда и водите /МОСВ/. То се е превърнало в репресивен орган към 
бизнеса в страната и освен да бълва забрани и ограничения нищо повече не прави, заявява още Валентин 
Симов. 
Когато и последните инвеститори се оттеглят от България тогава министър-председателят ще разбере 
мащабите на екологичния рекет, който в момента явно не го притеснява и превръщането на 
Министерство на околната среда в черната дупка за бизнеса в България. 
Настояваме за обявяване при ясни критерии и публичност на конкурс за избиране на директор на 
Дирекция „Защитени територии“. В противен случай това ще е ясен знак, че в МОСВ работят скрити 
корупционни схеми в полза на  зелените казионни неправителствени организации свързани с 
Политическа партия „Зелените“ и Коалицията „За да остане природа в България“, заявяват още от „Партия 
на Зелените“. 
 
 
 
 
 
Източник: infomreja.bg 
 

Заглавие: 42-годишен от Абланица върти незаконна търговия с черни и цветни метали  
 

Линк: http://infomreja.bg/42-godishen-ot-ablanica-vyrti-nezakonna-tyrgoviq-s-cherni-i-cvetni-metali-
23391.html                                 
 

 

Текст: 42-годишният М.П. от хаджидимовското село Абланица е привлечен като обвиняем по образувано 
досъдебно производство за търговия с черни и цветни метали.   
В местността „Керазлъка” мъжът си обособил незаконен пункт за изкупуване на отпадъци, предимно на 
черни и цветни метали. 
При направената проверка се оказало, че въпросният пункт на 47-годишния М.П. е незаконен, без каквито 
и да са документи, разрешителни и лиценз, каквито се изискват по закон за извършване на такава 
дейност. 
Проверяващите са установили още, че в незаконния пункт се изкупували най-вече крадени метали. 
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На територията на РУ - Гоце Делчев, която обхваща общините Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово и 
Сатовча, има данни, че работят и други нелегални пунктове за вторични суровини. 
В тях се изкупуват крадени метални улични шахти, решетки и всякакви други предмети и машини от 
метали, които след привеждането им в негодност недобросъвеснтни хора реализират големи печалби, 
след като ги продадат в регламентирани пунктове за вторични суровини извън региона. 
 
 
 
 
Източник: economymagazine.bg 
 

Заглавие: България я грози санкция заради търговията със скрап 
ЕС настоява за промени 
  
Линк: http://www.economymagazine.bg/bg/news/4/balgariya-mozhe-da-ponese-sanktsii-zaradi-
targoviyata-sas-sk.html                                
 

 

Текст: Европейският съюз настоява за промени в Закона за управление на отпадъците, защото той не 
отговаря на европейските директиви, и България я грози санкция, ако до кроя на лятната си сесия 
парламентът не направи съответните изменения. Това заяви пред  сп. „Икономика” председателят на 
Българската асоциация по рециклиране Борислав Малинов. Организацията настоява за две групи 
законодателни промени. Първите са в Закона за управление на отпадъците.   
В предложението до Министерството на околната среда и водите се искат облекчения за бизнеса, които 
обаче няма да доведат до увеличаване на кражбите. Предлага се въвеждането на лимит от 500 лв. за 
плащания в брой, тъй като в момента всички разплащания стават безкасово. При дребните суми това 
създава само затруднения. Второто искане е гражданите да може да връщат отпадъците си не само на 
общинските площадки, но и на частните.   
Третото настояване е да се намали размерът на банковите гаранции, които бизнесът плаща. В момента се 
внасят 25 хил. лв. за фирма и 10 хил. лв. за площадка, което блокира огромен ресурс и е непосилно за 
малките и средните фирми. Освен това се настоява за намаляване размера на санкциите за бизнеса, 
който работи на светло. В момента те са от 30 хил. до 100 хил. лв. Същевременно, ако се констатира 
нарушение, освен че плаща глобата, фирмата губи банковата гаранция и разрешителното за работа. Това 
наказание „три в едно” е изключително тежко, посочва Борислав Малинов. От  БАР настояват Законът за 
управление на отпадъците да въведе изискването автоморгите също да имат разрешение, да правят 
видеонаблюдение и да плащат банкова гаранция.  
Втората група предложения са свързани с промени в Наказателния кодекс. Още преди две години 
фирмите от сектора, потърпевшите от кражбите компании и съответните институции, които имат 
отношение към бизнеса и проблема, са подготвили предложение за законодателни промени, които да 
сложат край на незаконните площадки. Те са маскирани или като автоморги, или като пунктове за 
изкупуване на пластмаса и хартия, за което не се иска банкова гаранция, разрешение, нито наличие на 
видеонаблюдение.   
Данните сочат, че има около 500 незаконни площадки и около 700 автоморги, които имат свободата да 
работят, без да се изисква разрешение за дейности с отпадъци. Затова първото предложение е да се 
налага ефективно наказание затвор за кражба на метали от обществена значимост – релси, части от 
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вагони, кабели, мантинели, паметници на културата и т. н. Второ, тези, които работят без разрешение, 
също да се наказват с лишаване от свобода от една то пет години. Ако това се приеме, според Борислав 
Малинов кражбите ще намалеят с още 50%.  
Законът за управление на отпадъците, който регулира дейността по изкупуване на черни и цветни метали, 
работи вече две години и половина. Вследствие на мерките, застъпени в него, беше ограничен броят на 
кражбите на черни и цветни метали, но пък с около 30% се е свил бизнесът на фирмите, които изкупуват 
скрап, сочи равносметката на БАР.   
Нейният председател Борислав Малинов уверява, че ситуацията за тези компании е критична, тъй като 
техните разходи остават високи, но оборотите вече значително са паднали. Предлаганите промени ще 
доведат до по-голям баланс на всички интереси, свързани с търговията със скрап, или засегнати от 
кражбата на метали.  
 
 
 
 
Източник: zarata.org 
 

Заглавие: Отлагат протеста срещу депото за отпадъци край с. Ракитница 
 

Линк: http://zarata.org/archives/26611                               
 

 

Текст: Над 400 подписа на жители от селата Ракитница, Арнаутито и Богомилово ще внесат днес в 
община Стара Загора от Инициативния комитет срещу изграждането на Регионалното депо за отпадъци 
край Ракитница. Подписите са прикрепени към отворено писмо, адресирано до кмета на Стара Загора, 
премиера, Народното събрание и Европейската комисия. Жителите са категорични, че изграждащото се в 
момента депо е в нарушение с еконормите. За днес беше насрочен и протест пред сградата на общината, 
но такъв няма да се състои. Вместо това хората искат лична среща с кмета Живко Тодоров , съобщи за 
радио Стара Загора Генчо Иванов – председател на Инициативния комитет. 
 
 
 
 
Източник: plovdiv.topnovini.bg 
 

Заглавие: 26 незаконни сметища откриха само за месец в Пловдивско  
 

Линк: http://plovdiv.topnovini.bg/node/606211                                 
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Текст: 26 незаконни сметища констатираха експерти на Регионалната инспекция по околната среда и 
водите при проверки в Пловдивско през април. Най-много от нерегламентираните обекти се намират в 
общините Хисаря, Калояново и Първомай. Спрямо кметовете на селата Извор, Калековец, Православен, 
Леново, а също и на общините Калояново, Карлово, Първомай и Хисаря, ще бъдат предприети 
административно-наказателни мерки съгласно Закона за управление на отпадъците. 89 са проверките на 
речните корита за замърсяване с отпадъци на експерти от отдел "Управление на отпадъците и опазване 
на почвите" по заповед на министъра на околната среда и водите. От РИОСВ-Пловдив, съобщиха още, че 
през изминалия месец са извършени 115 проверки, 106 от които извънредни. Издадено е наказателно 
постановление на фирма, която не води отчетност на формираните от дейността й отпадъци, като й е 
наложена санкция в размер на 2000 лева. Близо 30 са проверките, извършени по постъпили сигнали на 
"зеления" телефон. Издадените от РИОСВ – Пловдив, наказателни постановления през април са на 
стойност 61 509 лева.  
 
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Хванаха четирима крадци на метали 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1432259                             
 

 

Текст: Бързо производство е образувано срещу четирима извършители на домова кражба в Разград – 
съобщават от ОДМВР-Разград.  
Сигналът за кражбата е подаден в 20.05 часа на 12 май на тел.112. При проведените бързи издирвателни 
действия са открити 4 чувала с черни и цветни метали в тревната площ близо до обрания частен дом. 
Извършителите са установени – В.Р. на 25 години от шуменското село Златна нива, криминално проявен и 
осъждан, Й.В. на 43 години от лознишкото село Каменар, криминално проявен и осъждан, Т.М. на 41 
години от село Каменар, криминално непроявен и А.А. на 22 години от село Каменар, криминално 
проявен, неосъждан. Нанесените щети възлизат на 600 лева.  
Четиримата извършители са задържани за 24 часа в РУ-Разград. 
 
 
 
 
Източник: alfarss.net 
 

Заглавие: Крадец изкопал и откраднал 34 м. високоволтов кабел в Стара Загора 
 

Линк: http://alfarss.net/1431503510.html                             
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Текст: На 12 май в 13,34ч. във Второ Ру-Стара Загора е получено съобщение, че за времето от 13,00ч. до 
13,30ч. на същата дата неизвестен извършител, чрез изкопаване на дупки в земята, извършил кражба на 
34м високоволтов кабел, захранващ телеметрична станция. По случая е образувано досъдебно 
производство. 
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