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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Заместник – министър Павел Гуджеров участва в откриването на Фестивала на Белия щъркел 
в Белозем 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3343  
                                        

 

Текст: Заместник – министърът на околната среда и водите Павел Гуджеров участва в официалното 
откриване на десетия Фестивал на Белия щъркел в село Белозем, община Раковски. На церемонията 
присъства и Ренета Георгиева, изпълнителен директор на Предприятието за управление на дейностите по 
опазване на околната среда (ПУДООС). Зам. - министър Гуджеров поздрави всички участници и гости с 
прекрасната инициатива  и  пожела  тя  да продължи да се разраства и да привлича все повече 
последователи. 
Фестивалът е ежегоден, той се организира от 2005 г., когато Белозем е обявено за  „Европейско село на 
белия щъркел“. В селото гнездят над 34 двойки бели щъркели. Подобни събития се провеждат и в 
останалите 13 села в цяла Европа, известни с големите си щъркелови колонии. 
Фестивалът за трета поредна година се провежда с подкрепа и финансиране от ПУДООС към МОСВ. 
Инициативата има за цел да популяризира дейностите за опазване на вида и да стимулира развитието на 
екологичния туризъм в района. 
 
 
 
 
Източник: focus-radio.net 
 

Заглавие: Ивелина Василева, МОСВ: Над 7 милиарда лева са усвоените средства по проекти на 
общините по оперативни програми за изминалия програмен период 
 

Линк: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=836276               
                                        

 

Текст: Пловдив. Над 7 милиарда лева са усвоените средства по проекти на общините по 7-те оперативни 
програми за изминалия програмен период. Това съобщи в приветствието си към участниците в Годишната 
среща на местните власти на Югоизточна Европа в Пловдив Ивелина Василева, министър на околната 
среда и водите, предаде репортер на Радио ''Фокус'' - Пловдив. Повече от 2700 са били изпълняваните от 
общините проекти, сочи бърз поглед в информационната система за оперативните програми, добави 
Василева. По думите и, това е голяма възможност, но и голяма отговорност. „Доброто сътрудничество 
между централната и местна власт е ключът към доброто и успешно управление на страната ни”, смята 
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министър Василева. Опитът, който е бил натрупан през първия програмен период и доброто 
партньорство и сътрудничество са доказали, че когато има взаимодействие, трудностите се преодоляват 
по-лесно, а целите се постигат по-бързо, каза още Ивелина Василева. „Има уроци, които научихме и 
трябва да бъдат споделени, има практици които бяха изградени и е необходимо да бъдат 
мултиплицирани”, добави тя. Според нея, българските общини, като тази част от администрацията, която 
в най-голяма степен прилага политиките, чрез прилагането на инструментите на оперативните програми, 
могат да се гордеят с постигнатото, каза още министър Василева. Тя поздрави участниците в Годишната 
среща от името на българското правителство и пожела успех. 
Над 380 представители на българската местна и централна власт, повече от 160 чуждестранни делегати от 
15 държави (Хърватия, Косово, Словения, Македония, Молдова, Сърбия, Украйна, Босна и Херцеговина, 
Турция, Румъния, Албания, Черна Гора, Република Сръбска, Босна и Херцеговина и Австрия) ще вземат 
участие в Годишната среща на местните власти на Югоизточна Европа. Събитието ще се проведе днес и 
утре в Пловдив. Негови организатори са Националното сдружение на общините в Република България 
(НСОРБ), Мрежата на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа (NALAS) и община Пловдив. 
 
 
 
 
Източник: viaranews.com 
 

Заглавие: Кметът на Петрич Вельо Илиев теслосан с 3 бона глоба за незаконно изхвърляне на отпадъци 
Фирмите „Ивколект“ и „Бумар“ от Сандански с по 2000 лв. глоби от РИОСВ-Благоевград, винарска 
изба в Левуново брои 1500 лв. за изхвърляне на отпадъчни води 
 

Линк: http://viaranews.com/2015/05/17/%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-
%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87-
%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2-
%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0/                                 
 

 

Текст: Кметицата на община Гърмен Минка Капитанова е глобена с 3000 лв. от РИОСВ – Благоевград, тъй 
като е допуснала създаването на незаконни сметища на територията на общината. Кметът на Петрич 
Вельо Илиев също е санкциониран с 3 бона за това, че не е предотвратил нерегламентираното 
изхвърляне на отпадъци и създаването на незаконно сметище в Петрич. На община Гоце Делчев пък за 
неизпълнение на условия от комплексно разрешително е наложена имуществена санкция в размер на 10 
000 лева по Закона за опазване на околната среда (ЗООС).  
2 бона глоба е наложена санкция на фирма „Ивколект“ ООД, Сандански, за неводене на отчетност по 
реда на ЗУО, както и 3 бона на „МОДЕЛО“ ЕООД – с. Копривлен, за същото. „ОМА – ОРЦЕХИМ“ ООД от 
Якоруда пък е глобено 5000 лв. за неизпълнение на предписание за извършване на класификация на 
образуваните отпадъци от дейността на дружеството. На „ЕКО ХИТИНГ 2012″ ООД от Гоце Делчев за 
неизпълнение на предписание за извършване на класификация на образуваните отпадъци от дейността 
на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лв. по ЗУО. 
„Винарска изба-Вила Мелник“ ООД, с. Левуново, общ. Сандански, е получила глоба от 1500 лв. за 
изхвърляне на отпадъчни води в нарушение. На „Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев“ ООД, с. 
Покровник, общ. Благоевград, за неизвършване на собствен мониторинг през първо полугодие на 2014 г. 
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е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. На „Бумар“ АД от Сандански за неизпълнение на 
предписание – 2000 лв. по ЗООС. 
 
 
 
 
Източник: faragency.bg 
 

Заглавие: Бургазлии предадоха над 2,5 т. пластмасови отпадъци срещу книги  
 

Линк: http://faragency.bg/bg/burgazlii-predadoha-nad-25-t-plastmasovi-otpadatsi-sreshtu-
knigi/#.VVmPo_4w_cs                                 
 

 

Текст: Нетърпеливи бургазлии пазеха ред два часа преди старта на кампанията “Книги за смет”, 
организирана от издателство Smart Books и фондация Credo Bonum. Минути след старта първият голям 
камион с капацитет 2, 5 тона тръгна към депото за отпадъци. 
В рамките на инициативата, която се радва на небивал интерес, само за два часа, от 10.00 до 12.00, бяха 
раздадени над 5000 книги. Тук на място се включиха възрастни и млади семейства, дошли заедно с 
децата си, за да оставят събраните отпадъци и да получат любимите книги. 
Сред предпочитаните произведения е един от най-известните детски романи – “Вълшебникът от Оз”. Той 
бе преиздаден на български език 115 години след публикуването му в САЩ. От българската литература 
най-много се търсеха ”До Чикаго назад” и специалното издание “Любими български приказки”. 
“Бургазлии са много толерантни и организирани, и въпреки продължителното чакане, не загубиха 
доброто си настроение. Кампанията преминава без напрежение и всички са доволни”, споделиха 
организаторите. 
Събраните отпадъци допълнително ще бъдат сортирани по вид пластмаса и след това ще преминат 
процеси на рециклиране. След дългия процес на преработка отпадъците ще заживеят нов живот. 
Спестената енергия от рециклирането само на 1 пластмасова бутилка например ще захрани компютър за 
25 минути. 
 
 
 
 
Източник: velikotarnovo.topnovini.bg 
 

Заглавие: Над 10 тона отпадъци събраха след екоакция в oбщина Стражица 
 

Линк: http://velikotarnovo.topnovini.bg/node/607276                               
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Текст: За поредна година Стражица се включи в националната кампания „Да изчистим България заедно”. 
В общинска администрация -  Стражица бе сформирана работна група, която да осигури провеждането на 
инициатвата в цялата община. 
Дейността на екипа се ръководеше лично от кмета инж. Детелина Борисова  и младши експерт 
„Екология”  Дарина Стефанова. В екоакцията се включиха общо 55 души, експерти на общинска 
администрация  и на ОП „Странични дейности”. 
Почистена е зоната за отдих между населените места Стражица и Кесарево на входа на града. От 
хигиенизирането на този район бяха събрани около 4,5 тона отпадъци. В неделя екоакции имаше и по 
населените места, в селата Владислав, Виноград, Ново Градище, Горски Сеновец и Камен. 
Жителите на тези села се включиха масово и почистиха своите зони за отдих и спорт. Събраното 
количество отпадъци възлезе на около 6 тона и бе извозено до депото за битови отпадъци в града. 
Ръкавици и чували бяха осигурени от бюджета на общината, както и от МОСВ.  
 
 
 
 
Източник: nostop.bg 
 

Заглавие: Изпълнителят: Строителството на депото за отпадъци е изпълнено на 90% 
Таксата за битови отпадъци ще се задържи в разумни граници, обеща Белишки 
 

Линк:http://www.nostop.bg/news/details/8293/3/%D0%98%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D
0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82--
%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1
%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B5-
%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-90-.html                                 
 

 

Текст: От стартирането на строителните работи на 28 август 2014 г. до сега строителството на новото депо 
за отпадъци е изпълнено на 90%. Това заяви на пресконференция в Стрелча по проект „Изграждане на 
регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище” представителят на консорциума 
„РУСО Панагюрище“ ДЗЗД, изпълняващ строителството на обекта Тони Йорданов. Той обясни още, че 
обемът на изградената Клетка 1 обезпечава събирането на отпадъци за период от седем години. 
Проектът цели, чрез прилагане на интегриран подход, да се осигури  екологосъобразно, икономически 
ефективно и социално поносимо третиране на битови отпадъци в общините Панагюрище и Стрелча, чрез 
изграждане на регионална система за управление на отпадъците, съответстваща на нормативните 
изисквания, като по този начин ще се разрешат трайно проблемите с организацията на сметосъбирането 
и депонирането на твърди битови отпадъци в двете общини. Това разясни пред присъстващите 
заместник-кметът на община Стрелча Кирил Биров, който откри пресконференцията. 
Повече за проекта можете да прочетете тук. 
Съществуващите до момента депа за отпадъци са доста отдалечени в километри от общините 
Панагюрище и Стрелча и ако трябва да се извозва отпадъка от двете общини там, цената за 
транспортиране ще е висока, а съответно ще се завиши и такса смет за гражданите и фирмите, така 
започна изложението си кметът на община Панагюрище Никола Белишки. С реализирането на проекта в 
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Панагюрище таксата за битови отпадъци ще се задържи в разумни граници, заяви още той. Положителен 
ефект при изграждането на регионалната система за управление на отпадъците ще даде и включената в 
изпълнението на проекта рекултивация на старото депо. Битовият отпадък, който ще влиза в 
регионалното депо ще бъде под постоянен контрол на обем и съдържание, твърди Белишки. 
Той припомни, че Договорът за безвъзмездна финансова помощ бе подписан на 14 декември 2012 
година в МОСВ, а две години по-късно - Анекс за удължаване на срока до 31 декември 2015 година. 
Белишки отбеляза, че предстои подписване на нов Анекс към Договора, отнасящ се до актуализация на 
бюджета на проекта. Общата стойност на проекта е 18 299 654,65 лв., финансирането от ЕФРР е 
14 727 705,13 лв., съфинансирането от Държавния бюджет е 2 599 006,79 лв., а от общините Панагюрище 
и Стрелча - 972 942,73 лв. До момента получените средства от УО по ДБФП са 11 568 000 лева, които 
представляват около 70% от общия размер на безвъзмездната помощ, обясни кметът на общината 
Панагюрище. 
На пресконференцията присъстваха ръководителят и техническата помощ на проекта, служители от 
администрациите на Общините Панагюрище и Стрелча и представители на местни медии. 
Пресконференцията се организира от ЕТ „Нитос 2 – Иван Стоев“ - фирмата по публичността на проекта. 
 
 
 
 
Източник: focus-radio.net 
 

Заглавие: 5 акта за нарушения на Закона за управление на отпадъците са съставили през април 
експертите на РИОСВ Пазарджик 
 

Линк: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=836247                                  
 

 

Текст: Пазарджик. През месец април експертите и специалистите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 86 
проверки в 71 обекта, съобщиха от инспекцията. За отстраняване на констатирани несъответствия са 
дадени 49 предписания. През месеца експертите са съставили 5 акта за установяване на административни 
нарушения за нарушения на Закона за управление на отпадъците. 4 от тях са за наличие на 
нерегламентирани сметища в речни корита - на кметовете на град Пазарджик и селата Огняново, 
Звъничево и Черногорово и един е за неизпълнение на предписание – на оператора на общинско депо - 
Пазарджик. От наложени през месеца административно-наказателни мерки са събрани 5 210 лева. 
 
 
 
 
Източник: kmeta.bg 
 

Заглавие: Община Благоевград глобява за нерегламентирани сметища 
12 терена край Селище, Логодаж, Клисура и Лешко са изчистени 
 

Линк: http://www.kmeta.bg/obshtina-blagoevgrad-globqva-za-nereglamentirani-smetishta-46785.html                                   
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Текст: Община Благоевград е в поредната се акция срещу нерегламентираните сметища. Със заповед на 
кмета Атанас Камбитов всяка година периодично се извършва почистване на замърсените с отпадъци 
места, които недобросъвестни граждани са превърнали в боклучарници. 
12 терена са почистени до момента – районът срещу ЗМК, Делвинско дере, терена при ЧЕЗ, шкарпата при 
старите гробища, околностите на моста на река Струма и пътя за село Зелен дол. Дейности по премахване 
на отпадъци са извършени по пътя за село Бучино, при изхода на село Българчево, в селата Селище, 
Логодаж, Клисура, Лешко, пътя за село Церово. Въпреки усилията на сметосъбиращата фирма и тези на 
специалистите на общината, въпросните райони непрекъснато се замърсяват. 
Кметството предприе и мерки за улесняване процедурите по почистване. Те включват безплатна услуга за 
събиране на строителни отпадъци до 1 м3 . Кметовете и кметските наместници на населените места 
трябва да упражняват контрол по отношение на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. 
Нарушителите ще бъдат санкционирани. Общината отправи апел към гражданите да пазят природата 
чиста, да не замърсяват околната среда и да сигнализират на „Горещия телефон“ на общината - 073/ 88 44 
34, когато видят нерегламентирано сметище. 
 
 
 
 
Източник: kazanlak.com 
 

Заглавие: Двама са задържани в ареста за кражба на кабел от тролейбусната мрежа в Казанлък 
 

 Линк: http://www.kazanlak.com/news-18273.html                                   
 

 

Текст: На 14 май в 05,30ч. в РУ-Казанлък е получено съобщение, че в периода от 13 до 14 май на в 
Казанлък неизвестен извършител, чрез използване на неустановено техническо средство, е отнел 68 
метра захранващ кабел за неработеща тролейбусна линия. От проведените незабавни оперативно-
издирвателни мероприятия е установено, че съпричастни към извършената кражба са Б.Б. на 33 години и 
Ч.А. на 37 години, и двамата от гр.София. Лицата са задържани за срок до 24 часа в Районно управление 
Полиция-Казанлък, а по случая е образувано досъдебно производство, съобщават от пресцентъра на 
Областна дирекция на МВР - Стара Загора. 
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Източник: konkurent.bg 
 

Заглавие: Заловиха крадци на кабел в Рогозен 
 

Линк: http://konkurent.bg/article/47697/zaloviha-kradci-na-kabel-v-rogozen                                   
 

 

Текст: Преди дни в полицейския участък на Хайредин е получен сигнал за кражба на съобщителтен кабел 
в село Рогозен. От проведеното разследване е установено, че извършители на кражбата са двама мъже от 
Рогозен и един от Добролево. Двама от тях са криминално проявени и осъждани.  
Извършителите си признали, че са изкопали около 15 метра кабели в началото на месец март, като 
полученото олово и мед от тях са предадени в пункт за изкупуване на метали. 
 
 
 
 
Източник: tribali.info 
 

Заглавие: Полицията залови крадци на кабели 
 

Линк: http://www.tribali.info/bg/politsiyata-zalovi-kradtsi-na-kabeli/#.VVmanP4w_cs                                   
 

 

Текст: След проведено полицейско разследване за кражба на съобщителтен кабел в село Рогозен е 
установено, че извършители на кражбата са двама мъже от същото село и един от Добролево. Двама от 
тях са криминално проявени и осъждани.  
Извършителите си признали, че са изкопали около 15 метра кабели в началото на месец март, като 
полученото олово и мед са предадени в пункт за изкупуване на метали. 
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