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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Ивелина Василева: Природата има нужда да бъде обгрижвана  
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3355              
                                        

 

Текст: На една от алеите в градинката пред Народния театър Изпълнителната агенция по околна среда 
подреди изложбата „Околната среда и Аз“, съставена от 32 фотографии, финалисти в конкурса на 
Европейската агенция по околна среда за 2014 г. На откриването присъстваха министърът на околната 
среда и водите Ивелина Василева и кметът на София Йорданка Фандъкова, експерти от МОСВ, общински 
съветници. 
„Тази впечатляваща изложба е своеобразно въведение към Национална екологична конференция, на 
която столицата ще е домакин на 11 юни. Заедно с изпълнителния директор на Европейската агенция по 
околна проф. Ханс Брюнинкс, предстои да представим пред обществеността докладът, който отчита 
състоянието на околната среда в ЕС и България през последните пет години, набелязва тенденциите и 
чертае политиките в сферата на околната среда с акцент върху мерките за подобряване качеството на 
атмосферния въздух“, съобщи министър Василева. Започна фестивалът „Зелени дни“, очаква ни 
Международният ден на околната среда, Националната екологична конференция и се радвам, че заедно 
даваме старт на предстоящите събития, отбеляза министърът на околната среда. Така показваме на 
съгражданите си, че природата има нужда да бъде обгрижвана и заедно с човека могат да живеят 
устойчиво. Василева благодари на Столичната община за подкрепата и отношението, за това, че зелените 
идеи намират практическо приложение в общинските политики и проекти. 
„Климатичните промени ни задължават да работим непрекъснато, заедно и в пълна координация и с 
неправителствените организации, и с академичната общност и най-вече с гражданите“, посочи 
Фандъкова. Такава е и целта на тази изложба. През последните години Столичната община работи за 
устойчивото развитие на нашия град и прилага политики за опазване на околната среда във всяка сфера – 
зелените системи, градския транспорт, парковото и уличното осветление, в поддържането на общински и 
жилищни сгради, както и в сферата на образованието и културата, каза кметът на столицата. 
Фотосите в изложбата ще останат в градинката пред Народния театър „Иван Вазов“ до  14 юни. 
 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Оперативна програма „Околна среда“ ще участва в изложение на програмите 2014-2020 г. 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3356                                 
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Текст: Изложение под надслов „Една посока, много възможности“ ще се проведе на 28 май 2015 г. от 11 
до 20 ч. в Градската градина на София (на мястото на бившия мавзолей). 
Оперативна програма „Околна среда“ ще участва в инициативата със собствен щанд, на който ще бъдат 
предоставени информация и материали за актуални процедури за кандидатстване с проектни 
предложения, добри практики по вече реализирани проекти, както и обща информация за новия 
програмен период. 
Събитието ще събере на едно място експерти от всички програми, финансирани от европейските фондове 
през периода 2014 - 2020 г. 
Европейският комисар по регионалната политика Корина Крецу ще посети щандовете на програмите в 18 
часа. 
В рамките на събитието ще се състои и официалното награждаване на победителите в конкурса „Направи 
селфи с европроект“, което е с начален час 17,30 ч. Конкурсът се провежда в периода 20-27 май 2015 г. 
чрез социалната мрежа фейсбук. За повече информация и участие посетете профила eufunds.bg. За 
доброто настроение на всички участници в изложението е предвидена музикална програма. 
Инициативата е на Централното координационно звено в Администрацията на Министерския съвет и се 
провежда съвместно с Управляващите органи на програмите за периода 2014 - 2020 г. 
 
 
 
 
Източник: vesti.bg 
 

Заглавие: Хванатият с подкуп бивш шеф на РИОСВ-Перник на съд 
Той е обвинен за това, че чрез изнудване посредством злоупотреба със служебно положение е 
поискал и приел подкуп от изпълнителния директор на "Радомир Метал Индъстрийз" АД 
 

Линк: http://www.vesti.bg/bulgaria/sad/hvanatiiat-s-podkup-bivsh-shef-na-riosv-pernik-na-syd-6036589 
                               

 

Текст: Делото срещу хванатия с подкуп бивш шеф на РИОСВ-Перник влиза в съда. 
Окръжната прокуратура в града внесе обвинителен акт срещу Огнян Борисов, съобщиха от държавното 
обвинение. 
Той е обвинен за това, че в периода 5 септември – 21 октомври 2014 г. чрез изнудване посредством 
злоупотреба със служебно положение е поискал и приел подкуп от изпълнителния директор на "Радомир 
Метал Индъстрийз" АД, за да извърши и съответно не извърши действия по служба. 
Според обвинението на 5 септември Борисов, по това време директор на екоинспекцията в Перник, е 
поискал от изпълнителния директор на дружеството в Радомир 10 000 лв. 
Срещу тази сума той нямало да състави акт за установяване на административно нарушение на 
дружеството и да продължи срока за изпълнение на предписания, дадени от РИОСВ. 
Около месец по-късно Борисов приел от директора 4000 лв. заради това, че е извършил действия по 
служба – продължил е срока за изпълнение на предписания, дадени от инспекцията на "Радомир Метал 
Индъстрийз". 
Огнян Борисов е с мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 6000 лв. 
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Източник: vesti.bg 
 

Заглавие: Водолази срещу ваденето на потънали кораби за скрап 
Недоволството им е от наредба на транспортното министерство от 2011 г., която позволява да 
бъдат унищожавани по такъв начин потънали кораби, без оглед на тяхната историческа 
стойност 
 

Линк: http://www.vesti.bg/bulgaria/obshtestvo/vodolazi-sreshtu-vadeneto-na-potynali-korabi-za-skrap-
6036639                                 
 

 

Текст: Водолази от цялата страна се обединяват срещу ваденето на потънали кораби за скрап. 
Недоволството им е от наредба на транспортното министерство от 2011 г., която позволява да бъдат 
унищожавани по такъв начин потънали кораби, без оглед на тяхната историческа стойност. 
В отворено писмо, изпратено до медиите, водолазите настояват за повдигане на обществена дискусия по 
проблема и приемане на промени в наредба номер 24 от 5 август 2011 г. с цел запазване на подводното 
богатство на България. 
Към момента въз основа на този акт в министерството са постъпили искания за вадене на металните 
остатъци от кораби, някои от които потънали преди 1945 г. и съставляващи важна част от търговската, 
морската и военна история на държавата, посочват водолазите. 
Те обясняват, че слабата соленост на Черно море позволява отличното запазване на потопените 
артефакти, много от които все още неизследвани от историци и археолози. 
 
 
 
 
Източник: agro.bg 
 

Заглавие: 3270, 918 тона отпадъци са събрани през втория ден на кампанията „Да изчистим България 
заедно“ 
Най-много отпадъци отчита РИОСВ в Стара Загора – 466, 17 тона 
 

Линк: http://agro.bg/news/article54291.html 
                               

 

Текст: През втория ден от кампанията на Би Ти Ви „Да изчистим България заедно“ , в която МОСВ е 
партньор, са събрани 3270, 918 тона отпадъци. Това сочат окончателните данни от чистенето на 17 май, 
обобщени от Регионалните инспекции по околната среда и води.   
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Най-много отпадъци отчита РИОСВ в Стара Загора – 466, 17 тона, следвани от Пловдив с 462, 54 тона, 
София – 457, 028 тона. Следват Плевен – 392, 01 тона, Перник – 338 тона, Варна – 226, 66, Бургас – 210, 440 
тона. 
В Пазарджик доброволците са събрали „само“ 43, 2 тона отпадъци,  в Хасково – 47, 04, във Велико 
Търново  – 48, 80 тона, в Благоевград – 57, 05.  В „златната“ среда са Смолян – 71, 920, Шумен  – 130, 64, 
Русе – 152, 42 тона, Враца – 99 тона и Монтана – 68. 
През първия ден от кампанията „Да изчистим България заедно“, проведен на 10 май, бяха събрани 3772 
тона отпадъци. 
 
 
 
 
Източник: bnt.bg 
 

Заглавие: Карта на незаконните сметища в България 
 

Линк: http://bnt.bg/bnt2-regionalni/bnt2-sofiya/karta-na-nezakonnite-smetishta-v-ba-lgariya 
 

 
 

Текст: Екипът на новините на БНТ 2 изработи карта на незаконните сметища в България. Тя вече е качена 
на сайта ни и върху нея са нанесени незаконните сметища, които до този момент открихме и ви 
показахме с репортажи. Сметището в Младост вече също е отбелязано на тази карта. Разчитаме и вие, 
зрителите, да се включите. Как може да стане това ще разберем сега от Паулина Найденова. 
Над 100 са незаконните сметища само на територията на София. Някои са малки, а други заемат площ от 
11 декара, като това в квартал “Овча купел”, което ви показахме в новините. Проблеми с незаконното 
изхвърляне на боклук има в цялата страна. Само за месец Регионалната инспекция по околна среда и 
водите откри цели 26 нерегламентирани сметища в област Пловдив. По поречията на реките, в горите или 
на метри от жилищните сгради има купища битови и строителни отпадъци. Малка страна, много 
незаконни сметища. 
За да разберем колко мащабен е проблемът и да помогнем за решаването му, създадохме тази 
интерактивна карта. Всеки подаден сигнал в сайта на БНТ 2 ще бъде нанесен на нея и изпратен до 
кметовете на общините. Целта ни е заедно да направим така, че да почистим България от незаконните 
сметища, които са пръснати на най-невероятните места. 
Ако и вие забележите около мястото, където живеете или се разхождате незаконно сметище, можете да 
ни подадете сигнал като натиснете бутона “подай сигнал” и попълните данните. Задължително 
отбележете точното място на сметището, за да го нанесем на картата и да го подадем на съответния кмет. 
Ако имате с какво да направите снимка може да я прикачите като натиснете бутон “избор на файл”. А ако 
искате да зададете и въпрос към кмета – натиснете бутона “Питай кмета” и пишете. 
В секция “репортажи” може да се видят подробности за всички незаконни сметища, отбелязани на 
картата на БНТ 2. 
Целта ни е колкото се може повече червени чувалчета да станат зелени, което ще значи, че тези 
незаконни сметища са почистени. 
Вече е факт първото зелено чувалче, което показва, че местността “Смърдана”, която е най-прекият път за 
всеки люлинчанин, тръгнал към Западен парк в София, е почистена. 
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Крайната цел на инициативата на БНТ 2 е, ако не цялата карта да светне в зелено, то поне този цвят да 
преобладава. Затова ви призоваваме – участвайте активно в подаването на сигнали! 
 
 
  
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Крадци на кабели оставиха без ток част от Придунавски булевард 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1437859 
                               

 

Текст: Част от бул. „Придунавски“ остана без улично осветление. Причина за това е кражба на 200 метра 
кабели, собственост на общинско предприятие „Комунални дейности. Стойността на откраднатото е 
около 1000 лева. По случая е образувано досъдебно производство. 
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