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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: В новата Оперативна програма "Околна среда" има мерки срещу наводнения и свлачища 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3338  
                                        

 

Текст: Ресурсът от 3,5 милиарда лева по новата ОПОС ще бъде разходван за подобряване на ВиК 
инфраструктурата, екологосъобразното управление на отпадъците, подобряване на качеството на 
атмосферния въздух и опазване на биоразнообразието в защитените зони от мрежата „Натура 2000“. 
Нови елементи в програмата са и мерките за превенция и управление на риска от наводнения и 
свлачища. Това заяви министър Ивелина Василева в интервю за Радио "Фокус". 
Пълният текст на интервюто може да видите тук….. 
 
 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Четири младежки отбора представят България в еко маратона на Shell 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3337               
                                        

 

Текст: Новите си енергийно- ефективни разработки на автомобили показаха четирите отбора, които ще 
представят България във финала на тазгодишния Shell Eco-marathon. Състезанието, на което ще премерят 
сили 230 тима от 30 държави в Европа и Америка, е от 21 до 24 май в Ротердам, Холандия. Сред 
финалистите са еко моделите на Техническите университети във Варна (първият български автомобил, 
задвижван от компресиран природен газ) и София (усъвършенстван автомобил „Градски тип“ с нова 
водородна клетка), футуристичната машина на Русенския университет „Ангел Кънчев“, задвижвана от 
електрическа батерия, и колата в категория „Прототипи“ – с нов швейцарски двигател и ново купе, на 
учениците от Професионалната гимназия по селско и горско стопанство в Чепеларе. 
„Още от раждането си вашата идея е имала всички шансове да бъде успешна, защото има добра кауза, 
спортен дух и подходящ организатор.“ С тези думи Иван Ангелов, директор на дирекция „Опазване на 
чистотата на въздуха“ в МОСВ се обърна към присъстващите. За нас е важна каузата, защото вредните 
емисии от транспорта влияят върху качеството на въздуха, който дишаме. Важно е такива идеи да бъдат 
популяризирани, защото водят до подобряването на градската среда. Успех на участниците, 
популяризиране на идеята и резултати, които да се отразят върху качеството на живота, пожела Иван 
Ангелов. 
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Представянето на талантливите млади българи е под патронажа на министерствата на образованието и 
науката, на околната среда и водите и на Националната комисия на България за ЮНЕСКО. Да ги поздравят 
на демонстрацията дойдоха посланиците на Кралство Нидерландия – страната домакин на надпреварата 
Том ван Оорсхот и на Обединеното кралство Великобритания  – родината на Shell, Ема-Кейт Хопкинс. 
Предизвикателството пред всички състезатели е да разработят икономични автомобили, които да 
изминат максимално разстояние с минимално количество гориво или енергия. Състезанието изисква 
творчески инженерен подход, сътрудничество и работа в екип при справянето с енергийните 
предизвикателства. След седмица започва 30-ото юбилейно издание на Международното състезание по 
енергийна ефективност Shell Eco-marathon за Европа, а младите родни таланти, достигали други години в 
категориите си и до призовото второ място, са амбицирани да представят достойно България. 
 
 
 
 
Източник: regiona.bg 
 

Заглавие: От "черния" списък на РИОСВ! Глобиха "Агромах" с 5 000 лева 
 

Линк: http://regiona.bg/component/k2/item/5003-%D0%BE%D1%82-
%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA-
%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-
%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-
%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%85%D0%B0-
%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D1%81-5000-
%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0                                 
 

 

Текст: Благоевградската строителна фирма "Агромах" отнесе поредната глоба от РИОСВ-Благоевград. 
Този път за неизпълнение на условие в решение, издадено по реда на ЗООС.Санкцията в размер на 5 000 
лева. Базата на дружеството е в благоевградското село Бело поле. "Агромах" е сред най-честите 
нарушители на екоизискванията и е сред най-проверяваните от екоинспекторите в областния град. 
През месец април РИОСВ- Благоевград е издала наказателни постановления, с които са наложени 
имуществени санкции на: „Винарска изба-Вила Мелник“ ООД, с. Левуново, общ. Сандански в размер на  1 
500 лв. за допуснато изхвърляне на отпадъчни води в нарушение на ИЕО и „Монолитстрой - 
Чорбаджийски, Байкушев“ ООД, с. Покровник, общ. Благоевград –глобата е на стойност 500 лв. и е 
за  неизвършване на собствен мониторинг през първото полугодие на 2014 г., съобщиха от МОСВ. 
Екоинспекцията е наложила имуществени санкции от по 5 000 лв., на „Ома - Орцехим“ ООД, гр. Якоруда и 
„Еко Хитинг 2012“ ООД, гр. Гоце Делчев за неизпълнение на предписание, дадено по реда на Закона за 
управление на отпадъците (ЗУО), за извършване на класификация на образуваните отпадъци от дейността 
на дружествата. 
За изминалия месец  експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са 
извършени 1 909 проверки на 1 713 обекта. За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 688 
предписания. Съставени са 119 бр. актове, от които 21 са за констатирано неизпълнение на дадени 
предписания. Издадени са  80 бр. наказателни постановления (НП) на обща стойност 348 490 лв. За 
констатирано увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при 
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неспазване на емисионните норми и ограничения са наложени 15 бр. санкции. Постъпилите суми по 
наложени санкции са 208 244.42 лв. 
 
  
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Стефка Енчева: В първия етап от кампанията "Пролетно почистване 2015" са извозени 3500 
тона отпадъци  
 

Линк: http://www.focus-news.net/opinion/2015/05/14/32906/stefka-encheva-v-parviya-etap-ot-
kampaniyata-proletno-pochistvane-2015-sa-izvozeni-3500-tona-otpadatsi.html                                
 

 

Текст: Стефка Енчева, началник сектор „Инвестиционен контрол“ в Столичния инспекторат и председател 
на работната група по пролетното почистване в столицата, в интервю за Агенция „Фокус” 
Фокус: На 9 април приключи първият етап от кампанията "Пролетно почистване 2015". Каква е 
равносметката след края му?  
Стефка Енчева: Тази година кампанията по пролетното почистване беше разделена на два етапа. Първият 
етап беше под надслов „Великденско почистване на града ни”, който започна от 25 март и приключи на 9 
април, а сега предстои и вторият етап „За едно по-чисто лято”, който ще започне от 16 май до 22 май. 
Първият етап, който приключи на 9 април, можем да кажем, че се включиха като доброволци от 
учреждения, институции, ведомства, неправителствени организации и клубове, около 8000 души. 
Техниката, която участва беше на фирмите-изпълнители, а и 72 броя спонсорски фирми дадоха техника за 
почистване на нерегламентираните сметища. От регистрираните 106 броя бяха почистени със спонсорска 
техника 43 броя. Естествено във втория етап почистването на нерегламентираните сметища ще 
продължи. Извозени бяха от нерегламентираните сметища 1600 тона отпадъци, а от едрогабаритни 
отпадъци и други отпадъци, които бяха от почистването на доброволците, са извозени 1814 тона. Общо в 
този първи етап се извозиха 3500 тона отпадъци. Извозването ще продължи и във втория етап, когато 
очакваме доброволци и граждани да се включат пак в почистването на столицата. Почистени бяха 
нерегламентирани сметища в районите „Възраждане”, „Подуяне”, „Красна поляна”, „Надежда”, 
„Слатина”, „Искър”, „Нови Искър”, „Панчарево”, „Люлин” и други райони. Всички райони на територията 
на столицата се включиха в пролетното почистване, тъй като то беше в навечерието на Великденските 
празници и столицата ни трябваше да бъде почистена и подготвена за този хубав християнски празник. 
Извозваха се и биоразградими отпадъци, а и на много места гражданите почистваха окастрени клони. 
Извозиха се около 80 тона биораградими отпадъци. Особено се наблегна и на засаждането на 
растителност. Гражданите почистваха градинки и площадки и засаждаха много цветя и нискостеблени 
храсти като броят им е около 1500. Направи се едно залесяване с дървета в парка „Врана”, в ж.к. 
„Люлин”, по бул.„Царица Йоана”, по бул. „Сливница”, където бяха засадени 352 броя дървета. 
Фокус: Доволни ли сте от постигнатите резултати? 
Стефка Енчева: Доволни сме от постигнатите резултати, защото това пролетно почистване беше в рамките 
на седмица и половина и тогава метеорологичните условия не бяха много благоприятни, но празниците 
приключиха и сега можем да видим, че на територията на столицата действително детски площадки, 
градинки и други са почистени. Няма отпадъци и очакваме през втория етап, където са останали най-вече 
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крайградските райони, населението там да се включи в почистването.  
Фокус: В този втори етап освен продължаването на почистването на нерегламентирани сметища ще се 
извърши ли и нещо друго? 
Стефка Енчева: Да, разбира се. Вторият етап, който е под надслов „За едно по-чисто лято", освен 
почистването ще продължи и извозването на отпадъци от нерегламентираните сметища и дано се включи 
спонсорска техника, но продължава и боядисването на стълбове с антиплакатна боя с цел да не могат да 
се разлепват нерегламентирана реклама. Освен това ще продължи и боядисване на електрически табла, 
които са с реквизити и плакати. Те се почистват, премахват се и се боядисват. Също така продължава една 
кампания да се премахват ръждясали, изгнили, стари табели в районите „Сердика”, „Изгрев”, „Младост”. 
Освен това кампанията през втората част ще наблегне най-много на облагородяване и засаждане на 
дървета, храсти, цветя и облагородяване на свободни места. Ще има почистване и залесяване на 
манастира „Мария Магдалена” и Столичният инспекторат евентуално ще ремонтира и боядисва пейки в 
градинки и детски площадки. В „Южния парк” ще има боядисване на пейки. Всъщност втората част ще 
бъде повече за разкрасяване на столицата като ще се оцветят градинки, детски площадки и територии, 
които са свободни и празни. 
Фокус: И във втория етап ли ще бъдат включени всички райони? 
Стефка Енчева: Вторият етап важи за цялата територия на столицата. Всички райони ще се включат. Дори 
ще се включат в почистването и много училища, защото започват баловете и повечето от училищата са 
дали заявка, че ще бъдат почистени всички училища и прилежащи територии на територията на 
столицата.  
Фокус: Как всеки, който желае, може да се включи в кампанията? 
Стефка Енчева: Всеки, който желае може да се включи в кампанията като в 24 районни инспектората на 
Столичен инспекторат мога да заявят участие и от там могат да получат чували и ръкавици. Също така и на 
телефон 9377502 има непрекъснато дежурен в рамките на пролетното почистване от 9.00 до 17.00 часа и 
могат да се обаждат и да дават заявка. Ние ще осигурим логистиката по отношение на извозването на 
отпадъците, които ще бъдат събрани от пролетното почистване, ще осигурим и чували, и ръкавици, и тези 
граждани, които искат да засадят някакви цветя или растителност също могат да подават заявки и ще им 
бъде осигурен необходимия посадъчен материал. На сайта на Столичен инспекторат има публикувани 
всички телефони и начинът, по който да се включат и къде, така че всички граждани на столицата могат 
да се информират от сайта на Столичен инспекторат.  
Фокус: Ръст или спад на доброволците, които се включват в тези кампании, отчитате? 
Стефка Енчева: Можем да кажем, че с всяка изминала година повече доброволци се включват в 
пролетното почистване. Естествено, че и тази година повече доброволци за сега са се включили като 
очакваме и във втория етап също да се включат. Доволни сме от почистването на столицата и от 
включването на спонсорски фирми и на гражданите, които почти всеки ден звънят и дават заявки. 
Особено сега от тази седмицата започнаха, тъй като ще започне и вторият етап от 16 май.  
Искам да се обърна с един призив към гражданите през втория етап да станат още по-активни и там, 
където има непочистено кътче от територията на столицата, нека да се включат, за да може действително 
надслова, който е „За едно по-чисто лято”, територията на столицата да стане по-чиста, приветлива и 
приятна за разходки на всички граждани.. 
 
 
 
 
Източник: delnik.net 
 

Заглавие: Почти нулеви плащания по европейските проекти през 2015 г. 
 

Линк: http://delnik.net/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8-
%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8-
%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-
%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82/                               
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Текст: В пиковата година за завършване на европейските проекти, когато община Ямбол трябва да 
получи и разплати близо 100 млн. лв., плащанията през 2015 г. са почти нулеви, а вече почти са минали 
първите пет месеца. Това показва справка в Информационната система за управление и наблюдение на 
структурните инструменти на ЕС в България. Според нея община Ямбол има 24 проекта на обща стойност 
154 894 558, но получените разплащания са само за 44 781 204 лв. Като брой повечето от тези проекти – 
15, са приключени, но сред оставащите реално са големите инфраструктурни обекти, които мъчат 
ямболлии и които крият риск за финансовата стабилност на общината, ако не бъдат изпълнени както 
трябва. Единствената добра новина от същата информационна система е, че сроковете на всички големи 
проекти са удължени, така че общината поне формално е успяла да си осигури възможност да ги 
довърши. 
Необяснимо защо почти по всички останали за изпълнение големи проекти през тази година има нулеви 
плащания, само за проекта за модернизацията на централна градска част има разплатени 74 600 лв. през 
2015 г. Срокът му за изпълнение е удължен до 20 декември 2015 г., а в момента той е временно спрян. 
Досега за него общината е получила 1 728 679 лв. от очакваните общо 4 974 674 лв., но това са само 
авансовите плащания и получената през февруари тази година малка сума на фона на очакваното. 
По време на общественото обсъждане за поемане на дълг към Фонд „ФЛАГ” за този проект стана ясно, че 
общината не е платила още нищо от строителните дейности на изпълнителите, които работят и без 
авансово плащане, и възнамерява да направи това точно през май. На този етап били приети и одобрени 
извършени дейности за 725 574,58 лв., които евентуално се очаква да бъдат върнати на общината като 
разплащания едва през юли 2015 г. Според общината вероятно в началото на юни строителството ще 
бъде възстановено, но тепърва ще видим дали това ще се случи. 
По всички останали големи инфрастуркутри проекти има нулеви плащания през 2015 г. 
По най-големия проект за канализацията на Каргона и за изграждане на пречиствателна станция има 
разплатени до 2014 г. 25 658 709 лв. от общо 90 299 459 лв. Срокът му за изпълнение е удължен до 31 
март 2016 г., но това не е гаранция, че закъснението за изграждане на пречиствателната станция ще бъде 
наваксано. По този проект поне видимо се извършва асфалтиране на улици в Каргона, но мъглата с 
информацията кое докъде е извършено е пълна, защото общината дава информация само когато е 
принудена и няма накъде да изклинчи. 
По проекта за туристическите атракции, който включва Безистена и Археологическия резерват „Кабиле”, 
са разплатени 3 549 753 лв. от общо 5 470 117 лв., но плащането за 2015 г. отново е нулево. Той е 
временно спрян, макар обектът да е напълно завършен, защото се чака одобрение на извършеното от 
Института за паметниците на културата и никой не може да каже кога ще се случи това. 
По другия, може би най-проблемен проект, за регионалното депо също има удължаване на срока до 31 
март 2016 г., но най-вероятно то няма да е последно. Там няма разплатена и една стотинка от общо 
29 389 564 лв. Община Ямбол е сключила договор за строителството на първа клетка, но изпълнителят се 
е видял в чудо, защото на мястото на строежа от дъждовете се е образувал язовир, дълбок с метри и 
никой не знае кога ще започне реалното строителство. Голяма част от средствата по този проект са за 
рекултивиране на старите сметища в общините Ямбол, Сливен, Стралджа и Нова Загора, които сами 
трябва да си организират обществените поръчки и дейностите по тях, но явно и те са на много ранен етап, 
за да няма никакви разплатени средства. 
Големият проблем със забавените плащания по пректите от една страна е, че общината може да затъне 
финансово, защото принципът на европейските проекти е, че тя трябва да разплати построеното, а след 
това да го иска за възстановяване. Не случайно през последните години общината разпродава всичко, от 
което може да получи някакви пари, защото работата с „европейските милиони” не е шега работа. 
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От друга страна голямата опасност е как ще бъдат извършени тези проекти и как ще бъдат отчетени 
дейностите по тях, за да не се стигне до налагането на финансови санкции, както вече има пример с 
община Сопот, на която имуществото е обявено на търг заради наложена финансова санкция по проект за 
пречиствателна станция. 
Общинското ръководство демонстрира видимо спокойствие за изпълнение на проектите, но ние като 
граждани не може да сме спокойни, след като кметовете се сменят, но плащането на бакиите им остава 
за нас. 
 
 
 
 
Източник: vratzadnes.com 
 

Заглавие: 15-годишен открадна метали 
 

Линк: http://www.vratzadnes.com/page.php?n=234231&SiteID=922                                 
 

 

Текст: След оперативно-издирвателни мероприятия за кражба на  30м. трижилен захранващ ел.кабел, 
метална стълба и други предмети от метал, извършена  в село Елисейна е установено, че извършител е 
15-годишно криминално проявеното за кражби лице 
 
 
 
Източник: pleven.utre.bg 
 

Заглавие: Арестуваха двама по време на кражба на кабели  
Апашите са задържани в землището на Брестовец 
 

Линк: http://www.pleven.utre.bg/2015/05/15/318362-
arestuvaha_dvama_po_vreme_na_krazhba_na_kabeli                                 
 

 

Текст: На 13 май 2015 година около 12:30 часа в землището на село Брестовец са заловени 25-годишен 
местен жител и 20-годишен от село Тодорово при опит да извършит кражба на далекосъобщителен 
проводник. При огледа полицаите са установили направени 3 изкопа и прекъснат кабел - 16 метра. 
Извършителите са задържани за срок до 24 часа. Уведомен е прокурор при РП-Плевен. Работата по 
изясняване на случая подължава, съобщават от МВР. 
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Източник: pleven.utre.bg 
 

Заглавие: Спипаха крадци на кабели 
 

Линк: http://m.tribali.info/bg/spipaha-kradtsi-na-kabeli/                                  
 

 

Текст: Питима берковчани са тикнати в ареста заради кражба на кабели, съобщиха от полицията. Срещу 
Г.В./37 г./, Б.В./40 г./, М.Н./49 г./, Д.В./36 г./ и Д.С./30 г./ тече бързо полицейско производство. 
Те били спипани вчера, след като изкопали канал и извадили далекосъобщителен кабел, част от трасето 
Берковица – Вършец.  
За да стигнат до жицата апашите изкопали изкоп с дължина 6,60 метра и дълбочина 70 сантиметра. 
При задържането им у тях са открити инструментите, с които са измъкнали жицата и са изкопали канала. 
 
 
 
 
Източник: ruseinfo.net 
 

Заглавие: Второ РУ разследват кражби на акумулаторни батерии от автомобили 
 

Линк: http://www.ruseinfo.net/news_138905.html                                   
 

 

Текст: Във Второ РУ разследват кражби на акумулаторни батерии от автомобили. Престъпленията са 
регистрирани вчера. Колите с марки "ВАЗ 2105", "Москвич 412" и "ВАЗ 2107" са били паркирани съответно 
на ул. Юндола и на ул. Захари Стоянов в Русе. На местопроизшествията са извършени огледи от дежурна 
оперативна група. Установено е, че кражбите са извършвани след огъване на капаците на колите, огъване 
и прерязване на клеми, както и на кабели. Щетите от извършените деяния са в процес на установяване. 
По случаите са заведени досъдебни производства. 
 
 
 
Източник: noviniteb.com 
 

Заглавие: ЗАЛОВЕНИ 5 КАБЕЛОКОПАЧИ. КРАЛИ ЖИЦИ ДО РАКОВИЦА 
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Линк: http://noviniteb.com/index.php?newsid=12634                                   
 

 

Текст: На 13.05.2015 г. между 12,00 ч. и 13,30 ч. на път ІІ-81, в района на старото сметище в гр. Берковица, 
неизвестен извършител с техническо средство прави изкоп с дължина 6,60 метра и дълбочина 0,70 метра 
и извършва кражба на далекосъобщителен кабел, междуселищен по трасе гр. Берковица - гр. Вършец. 
Типът на кабела е МККБ 4х4х1.2+15х4х1.2, собственост на телекомуникационна кампания. От 
проведените оперативно-издирвателни мероприятия по "горещи следи" служители на РУ Берковица са 
разкрили извършителите – Г.В./37 г./, Б.В./40 г./, М.Н./49 г./, Д.В./36 г./ и Д.С./30 г./, всичките от гр. 
Берковица. Петимата са задържани за срок от 24 ч. в РУ Берковица. Извършен е оглед на 
местопроизшествието, намерени и иззети са веществени доказателства. Стойността на нанесената щета е 
в процес на изясняване. По случая е образувано бързо производство в РУ МВР Берковица. 
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