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Източник: МОСВ  
 

Заглавие: Ивелина Василева: Изследванията на нашите учени в Антарктида имат съществен принос за 
съхраняване на природата 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3376              
                                        

 

Текст: България е малка антарктическа нация, но сме горди от нашето антарктическо присъствие и от 
постиженията на учените от Българския антарктически институт и техния принос към световните научни 
проучвания. С тези думи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева поздрави над 400 
делегати от 50 държави, участници в 38-ото съвещание на държавите по Антарктическия договор. София 
е домакин на форума, който ще продължи до 10 юни и се провежда под патронажа на президента Росен 
Плевнелиев. Заедно с форума, в столицата ще се проведе и 18-ата годишна среща на Комитета за 
опазване на околната среда. Делегатите бяха поздравени от държавният глава и министрите на външните 
работи Даниел Митов и на туризма Николина Ангелкова. 
 „Опазването на Ледения континент е въпрос на съвместните усилия на държавите-страни по 
Антарктическия договор и се съдържа в основното му послание – Антарктида е мястото, където властват 
мира и науката. Изследвания там са свързани с глобалните промени, с които трябва да се справим 
заедно. Това са пораженията върху биоразнообразието, промените в климата, глобалното затопляне – 
все дейности, свързани с човешкото въздействие върху природата. Затова резултатът от работата на 
всички екипи, които имат представителство на Антарктида, особено на нашите учени, е съществен при 
набелязването на мерки за съхраняването на природата“, каза пред журналисти Ивелина Василева. 
Антарктическият договор е подписан във Вашингтон на 1 декември 1959 г., а неговата задача е да 
регулира международните отношения на Антарктида. Страната ни ратифицира договора през 1970 г., а от 
1988 г. е пълноправен член в съдружието на държавите по Антарктическия договор 
 
 
 
 
Източник: 24chasa.bg 
 

Заглавие: НГС „Природа за хората“: Вкараха Тома Белев в МОСВ 
Публикуваме позицията на НГС „Природа за хората“ във връзка с назначението на Тома Белев във 
Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) 
Линк: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4797718                                   
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Текст: Тома Белев официално ще е член на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) към министъра на 
Министерство на околната среда и водите (МОСВ) Ивелина Василева. Мандатът на Белев ще е 4 години. 
Комисия, назначена със заповед на министър Василева, е решила, че Белев е голям експерт по 
екологични оценки. Това е извършено въпреки факта, че същият този Висш експертен екологичен съвет 
върна поради некачествено изпълнение и десетки грешки Плана за управление на природен парк 
„Българка“, който се изпълнява от Тома Белев. Да не говорим за скандалния План за управление на 
„Витоша“, също изготвен с участието на Белев поради който в момента парка е в пълна разруха. Поради 
„експерта“ Белев корояда унищожи почти всички смърчови гори в цяла Витоша и настъпва към Рила. 
Заради несправяне с работата и преразход на гориво /на обикновен език казано кражба на бензин/ Белев 
бе уволнен като директор на парка. В последствие с личната намеса на тогавашния премиер Сергей 
Станишев, той бе възстановен на работа, защото бе от квотата на коалиционния партньор на БСП в 
управлението „Зелената партия“ на Александър Каракачанов. 
Сдруженията на всестранният „специалист“ Белев водят десетки дела срещу инвестиционни проекти на 
общини, държавата и бизнеса. Само Асоциация на парковете, която той вече 2 години се мъчи да 
открадне от държавата и да присвои нейните имоти, води 164 преписки срещу проекти. Другото НПО 
„Зелени Балкани“, на което до скоро Белев бе председател на УС, води 250 преписки по дела срещу 
инвеститори. Членове на коалицията „За да остане природа в България“ на която той е лидер, на 
29.04.2015 г. въпреки огромния скандал, който стана по повод еко рекет, отново са обжалвали 
екологичната оценка на завода за отпадъци в София. За сетен път се опитват да го спрат и да натрапят 
своите интереси чрез нова технология, въпреки належащата нужда от завода. 
От както е освободен от преди 3 години, като директор на парк „Витоша“ Тома Белев заедно с другия 
одобрен кандидат за член на ВЕЕС Андрей Ралев изпълняват програмите на швейцарската конфедерация 
„Зелени закони“ и „Прозрачни планини“ на стойност няколко стотин хиляди швейцарски франка. 
Дейността им е насочена основно към компрометиране на зимния туризъм в България и не допускане 
изграждане на лифтове, писти и спортни съоръжения, въпреки чудесните условия за това у нас. Андрей 
Ралев освен това е и член на швейцарската частна екологична фирма WWF - Световен фонд за дивата 
природа. Тоест представители на швейцарски неправителствени организации в България ще се намърдат 
в МОСВ и от тях ще зависи допускането, одобрението или не на инвестиционни проекти. 
Еко рекета, който налагат сдруженията и фирмите свързани с „природозащитникът“ Белев са основната 
причина за отлив от инвестиции в страната. Загубите от дейността им могат да се измерят с много 
милиони левове. Усвоените по европейски програми суми от „зеления октопод“ не са допринесли по 
никакъв начин полза за опазване на околната среда или полза за обществото. Такъв е примерът с проекта 
на „Зелени Балкани“ за „влажна зона“ Калимок-Бръшлен за който получиха над 30 млн. лв., а 
изграденото безсмислено съоръжение на брега на река Дунав сега се руши. И въпреки, че парите са 
усвоени от еколозите, то е собственост на МОСВ и сега за да се ремонтира трябва да се вземат пари от 
бюджета на министерството и да се похарчат отново милиони за никому ненужни шлюзове. Вместо само 
за този случай Белев и служители от министерството да дават обяснения и да са подведени под 
отговорност, за награда той е назначен във Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) към Министерство 
на околната среда и водите (МОСВ). Този съвет разглежда екологичните оценки и дава становища за 
всички значими проекти в България. Този път еко терора ще е тотален и за бизнеса няма да има 
отърваване. 
Има вероятност министър Ивелина Василева и Тома Белев да имат сделка. Той става член на ВЕЕС и няма 
да се противопоставя на публични държавни проекти, а другите инвеститори, общини и бизнес да му 
мислят. Тази версия се потвърждава и от факта, че последните няколко месеца Белев хвали министърката 
за дейността й. По всяка вероятност освобождаването на дългогодишния експерт и член по право в ВЕЕС 
Михаил Михайлов е част от тази договорка. 
Ако толерирането от страна на МОСВ и лично на министър Ивелина Василева на зелените 
неправителствени рекетьорски организации продължи никой няма да може да спре вълната от 
възмущения и протести. Назначаването на Тома Белев във ВЕЕС с мандат от 4 години ще провокира 
огромно недоволство и със сигурност ще бъде поискана оставката на министър Ивелина Василева. 
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Приложение 
Решение на Комисията за избор на членове на ВЕЕС: 
Комисия, назначена със заповед на министъра на околната среда и водите класира допуснатите до 
участие в избора въз основа на оценка по критериите, посочени в чл. 7, ал. 2 от Правилника – доказан 
експертен опит и квалификация, в следния ред: 
1.Георги Димитров Бакалов 
2.Тома Георгиев Белев 
3.Мария Димитрова Дакова 
4.Тодорка Вълева Вълева 
5.Андрей Христов Ралев 
6.Здравко Димитров Колев 
7.Венелин Денчев Шъков 
Съгласно чл. 7, ал. 8 от Правилника, първите двама кандидати, доказали най-голям опит и квалификация, 
ще бъдат включени в заповед на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на постоянния 
състав на МК – специализиран състав на ВЕЕС. 
 
 
 
 
Източник: blitz.bg 
 

Заглавие: Жена е оставила за рециклиране стар компютър, струващ $200 хиляди  
Сега само трябва да се появи отново, за да получи чек от 100 хиляди долара 
 

Линк: http://www.blitz.bg/news/article/340130 
                               

 

Текст: Чек за 100 хиляди долара очаква жена с неизвестна самоличност, дарила компютър Apple 1 на 
фирма за рециклиране в Силициевата долина, пише The Guardian. Компанията CleanBayArea в Милпитас, 
Калифорния, посочва на уеб страницата си, че жена на възраст около 60 години е оставила електронни 
устройства през април, разчиствайки гаража след смъртта на съпруга си. Кашоните с компютърни части са 
съдържали модела Apple 1 от 1976 година, които фирмата за рециклиране е продала на частен търг за 
200 хиляди долара. Според политиката на собствениците й приходите се разделят наполовина с човека, 
предал частите 
Съоснователят на Apple Стив Возняк създава модела през 1976 година, като цената на един компютър е 
666.66 долара. Само няколко десетки от революционните домашни компютри съществуват все още. 
“Мислехме, че са фалшиви. Бяха истински”, казва президентът на CleanBayArea Виктор Гичън. Той 
отбелязва, че си спомня как изглежда жената, дарила компютърните части и че тя само трябва да се 
появи отново, за да получи чек от 100 хиляди долара./БЛИЦ 
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Източник: burgas.topnovini.bg 
 

Заглавие: Планините от скрап пречели на кометите да акостират на Морската гара в Бургас  
 

Линк: http://burgas.topnovini.bg/node/610366 
                               

 

Текст: И тази година морските комети няма да акостират в Бургас. Причина за това са купчините от скрап, 
които разочароват туристите. Това казаха за Topnovini.bg от фирмата, собственик на плавателните съдове. 
От миналата седмица корабчетата са на линия и ще пътуват от Несебър до Созопол и обратно. През 
лятото на 2013 година завърналите се след 15-годишно прекъсване комети в Бургас бяха спрени 
преждевременно след края на месец юли точно заради много строгия и неудобен достъп до 
пристанището, откъдето тръгваха плавателните съдове. Проблемът продължи и миналото лято. Въпреки 
че вече достъпът до Морската гара е свободен, фирмата и тази година няма да пусне кометите до Бургас. 
„Като видите планините със скрап, кажете ми там къде ще спираме? Отляво на купчината от скрап или 
отдясно на планината от скрап? Просто не са уредени нещата в пристанището. Ако го пуснем корабчето, 
хората по никакъв начин не могат да разберат, че там има такъв кораб, че могат да пътуват с него. Тези, 
които пристигат, не знаят накъде да хванат. Просто за самите туристи е разочароващо”, казаха от 
фирмата. Оттам добавиха, че винаги са имали и все още имат голямо желание да развият тази линия, но 
това би се случило едва когато нещата започнат да се подобряват. Модерната Морска гара в Бургас беше 
открита през 2013 година. За този период през Порта минаха няколко от най-забележителните круизни 
кораби, които впечатляват с красотата и мащабите си. Пристанище Бургас е първият български порт, 
получил покана да стане член на най-голямата круизна асоциация в Европа - MedCruise. Портът 
постепенно се превръща в предпочитана дестинация, но все още има доста неуредици. „Просто 
пристанището трябва да заприлича на място, което има свободен и нормален достъп за туристите, а не на 
строителна площадка за корабна промишленост”, заявиха още от фирмата. До Несебър и Созопол вече 
може да се пътува по вода. Билетите се продават на цена от 27 лева за възрастни в едната посока, а 
двупосочният ще струва 50 лева. За пенсионери и учащи те са с отстъпка. Кометите правят по 3 курса на 
ден. От Несебър първият тръгва в 09,30 ч., а от Созопол – час по-късно. Разстоянието между двата морски 
курорта се изминава за 40 минути. В периода 26 май – 20 юни и 8 септември – 20 септември кометите ще 
плават всеки вторник, сряда, четвъртък и събота. През активния летен сезон те ще пътуват всеки ден, 
когато курсове ще има и за Поморие.  
 
 
 
 
Източник: focus-radio.net 
 

Заглавие: 70 тона отпадъци събраха в Сливен по време на еко - кампания  
 

Линк: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=840250%AE=1 
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Текст: Сливен. Две екологични кампании обединиха сливенските граждани в петък и неделя. 54 детски 
площадки на територията на община Сливен бяха почистени ден преди празника на детето в рамките на 
националната кампания. По-рано, на 29 май, се проведе фестът „Модерно е да си в зелено”, който 
популяризира рециклирането на отпадъците. 600 участници и над 70 тона отпадъци до момента са 
равносметката от първата кампания, съобщават На вчерашната дата доброволците в града са събрали 19, 
960 тона. Всички те са извозени в рамките на деня до Регионалното депо за отпадъци в землището на с. 
Сотиря. На 29 май бяха събрани и предадени 52 кг. хартиени отпадъци. Това се случи в пункта за 
изкупуване на хартия на феста „Модерно е да си в зелено” в градската градина. Всички участници, 
предали целулозен фабричен продукт, бяха възнаградени с химикал и тетрадка от вече рециклирана 
хартия. Фестът е част от проект „Прозрачност в управлението на отпадъците – създаване на мрежа от 
организации, работещи за подобряване на систематза управление на отпадъците на общинско ниво“. Той 
се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Събитието се реализира от сдружение „Блян за 
романтика, цветя и Космос”, с подкрепата на Радио Е-волюция, АСЕКОБ и МИКЦ Сливен.Националната 
кампания продължава на 7 юни, когато по повод Националния ден на природните паркове ще се чисти 
около Долна лифтена станция. На 27 юни ще се почистват всички водоеми и реки в града.Желаещите да 
се включат в кампанията могат да го направят на дежурните телефони 044/ 663 066 или 044/ 611 136.  
 
 
 
 
Източник: sofia.topnovini.bg 
 

Заглавие: Жителите на село Бистрица заваряват кофите си за боклук, не им дават нови  
 

Линк: http://sofia.topnovini.bg/node/610359 
                               

 

Текст: Преди два месеца жителите на село Бистрица са подали сигнал за проблеми със сметосъбирането 
в селото. Двеста деветдесет и осем души са се подписали под документа. Писмото им е адресирано до 
кметовете на Бистрица, Панчарево и Столична община, директора на Столичния инспекторат и до 
омбудсмана на Републиката. 
В сигнала си описват проблеми със сметосъбирането и снегопочистването. И ако в разгара на зимата 
заради непочистени улици е имало проблем с изнасянето на смет, то сега в напредналата пролет снегът 
не би могъл да е причина за непочистени отпадъци.  Но непочистените отпадъци са видни из селото. 
Основно неизвозени остават сгурията (остатъка при изгаряне на въглищата, с които се отоплява селото )и 
зелените отпадъци (отпадъци от пролетното изрязване на храсти и почистване на дворовете) 
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В сигнала жителите на селото пишат за „липсата на съдове за смет, които повече от две години не са 
доставени на нуждаещите се”. Нашият репортер засне множество счупени кофи за боклук, кофи с изгнили 
и отлепени дъна.  
Обърнатите кофи също са сигнал за неизправност на съоръжението. Кофата пред църквата стои обърната 
поне от 50 дни, казва жител на селото „На Великден със сигурност беше обърната”.  
В отговора, който омбудсманът изпраща на Драгомир Станиславов, се описва подробно процедурата, 
която се извършва подмяната на съдове за битови отпадъци. Според тази процедура секторният 
отговорник прави описи на адресите с неизправни съдове, съставя констативен протокол, изпраща писмо 
до фирмата изпълнител, която до 72 часа след получаването на писмото е длъжна да подмени 
съоръжението. 
На практика това не е се случва в село Бистрица. Жителите пишат заявления до общината и чакат година-
две за кофа за боклук. А хората, които нямат такова търпение и имат заваръчни умения, викат неволята и 
се справят сами 
Заради проблеми със сметоизвозването в отдалечените улици започват да се формират 
нерегламентирани сметища. 
 
 
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 
Заглавие: Кражби на радиатор и съобщителни кабели през последното денонощие 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1446825 
                               

 

Текст: 2 кражби са заявени в полицията в Бобов дол и Дупница. От общежитие на учебно заведение в 
Бобов дол е откраднат радиатор, в местността Бинека е извършена кражба на 3 многожилни 
съобщителни кабела. 
Местопроизшествията са обслужени от дежурни групи. Работата по установяване на извършителите 
продължават РУ Бобов дол и РУ Дупница. 
 
 
 
 
Източник: plovdivlive.bg 
 

Заглавие: Нагла кражба на ЖП кабели 
Зулумът бил извършен в събота през нощта 
 

Линк: http://www.plovdivlive.bg/nagla-krazhba-na-zhp-kabeli-14448.html 
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Текст: Кражба на ЖП кабели, е била извършена от железопътната инфраструктура в Пловдив. Сигналът за 
посегателството в района на жп моста на булевард “Васил Априлов” е бил подаден вчера в Трето РУ. 
 Според информацията, за времето между 3:30 часа и 7:30 часа, били отрязани и отнесени около 50 метра 
многожилен проводник. Той осигурява безопасното движение на влаковете между гарите Пловдив и 
Филипово по линия №82. 
 Щетите от наглата кражба са оценени на около 3500 лева. За тези четири часа по линията са преминали 
общо 5 влака: четири пътнически и един бърз. 
По случая е образувано досъдебно производство и предстои материалите да бъдат внесени в районната 
прокуратура. 
 
 
 
 
 
Източник: dobrichonline.com 
 

Заглавие: Задържаха 60-годишен за кражби от мази в Добротица 
На 31 май, около 03.00 часа, в ЖК Добротица в град Добрич е извършена проверка на криминално 
проявения Р.С. (60 г.) от град Добрич. 
 

Линк: http://www.dobrichonline.com/?com=news&cid=29223                                 
 

 

Текст: В хода на проверката са установени ел. материали – кабели, ел. предпазители, осветителни тела, 
ел. табла за предпазители и други вещи. От последвалите процесуално следствени действия е 
установено, че те са откраднати от две избени помещения в квартал "Добротица". С полицейска мярка за 
срок от 24 часа Р.С. е задържан в Първо РУ МВР Добрич. По случая е започнато бързо полицейско 
производство. 
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