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Източник: МОСВ  
 

Заглавие: Започва изпълнението на дейности по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ , които ускоряват 
инвестициите във ВиК сектора 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3382              
                                        

 

Текст: Министрите на околната среда и водите Ивелина Василева и на регионалното развитие и 
благоустройството Лиляна Павлова подписаха днес предварително споразумение за реализирането на 
дейности по проекта за подпомагане на ефективността, управлението и регионалното инвестиционно 
планиране на отрасъл ВиК, изпълняван от МРРБ. Регионални прединвестиционни проучвания във ВиК 
сектора ще анализират инвестиционните нужди на национално ниво от техническа и икономическа 
гледна точка, така че да се определят най-ефективните решения. Извършването на тези проучвания ще се 
финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ . 
„С подписването на споразумението започва на практика изпълнението на дейности от новия програмен 
период 2014 – 2020 г. на ОП „Околна среда“. Това е ясен знак за желанието ни да реализираме бързо 
новата оперативна програма“, коментира министър Василева след церемонията. 
Споразумението ще ускори инвестициите във ВиК сектора. Подписването му дава „зелена светлина“ за 
обявяването на обществени поръчки от страна на МРРБ за изготвянето на регионалните 
прединвестиционни проучвания. Те са основата, на която ще се одобряват проекти за инвестиции във ВиК 
по ОПОС 2014 – 2020 г., допълни министър Василева.  
Индикативният бюджет на проекта е 68,5 млн. лв., а изпълнението му ще продължи 60 месеца. 
Бенефициенти за проектите, които ще произтекат от регионалните прединвестиционни проучвания, ще 
бъдат консолидирани ВиК оператори. 
    
 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: МОСВ и регионалните му структури отбелязват 5 юни - Световен ден на околната среда 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3381                                    
 

 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие на 5 юни – Световния ден на 
околната среда изложба с рисунки и снимки от конкурс на тема „Опазване на околната среда“. 
Организатор на конкурса за ученици от трети до седми клас от София и Софийска област е РИОСВ-София 
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по проект  за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, ремонтни дейности и 
оборудване в резерватите и обектите, стопанисвани от столичната екоинспекция. Събитието е насрочено 
за 11 ч. в градината пред „Кристал“ в столицата, когато ще бъдат официално обявени и наградени 
победителите в тематичния конкурс. За всички присъстващи деца са предвидени забавни игри и 
интересни занимания. 
На 5 юни екоинспекциите в страната организират разнообразни инициативи – открити уроци, лекции, 
изложби и конкурси за рисунки и фотографии. В тях ще се включат деца, ученици, представители на 
местната власт, неправителствени организации и други институции. 
Темата на Световния ден на околната среда през 2015 г. е „Седем милиарда мечти. Една планета. Нека се 
погрижим“. Призивът е посветен на отговорното управление на природните ресурси на планетата. 
Световният ден на околната среда е основният механизъм на ООН за повишаване на осведомеността и за 
насърчаване на действия за опазване на околната среда в световен мащаб. Отбелязването на този ден 
ангажира обществото с проблемите за опазване на околната среда в над 100 държави и дава възможност 
хората, обединявайки индивидуалните си усилия, да покажат грижата си за  природата. 
 
 
 
 
Източник: bnews.bg 
 

Заглавие: НА „Българско Черноморие” настръхна срещу решение на МОСВ 
 

Линк: http://www.bnews.bg/article-136044 
                               

 

Текст:  Експертът Белев каза: „…много е лесно да установиш един пясък дали е дюна или не, т.е. ако е 
пясък със сигурност е дюна…”, т.е плажове няма!!! 
Национална асоциация „Българско Черноморие” (НАБЧ) настоява комисията към МОСВ, която класира 
Тома Белев за включването му в междуведомствена комисия за екологични оценки към Висшия 
експертен екологичен съвет, веднага да преразгледа решението си и същия да бъде декласиран. В 
противен случай НАБЧ ще сезира лично председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и ще 
предприеме протестни действия, които ще продължат до подаване на оставките на всички членове на 
комисията, участвали в избора на Белев. За искането си НАБЧ е сезирала с писмо Комисията към МОСВ. В 
документа са посочени мотиви и безспорни факти, с които се иска незабавното отстраняване на Белев. 
Неспазването на законността в Р България от Тома Белев се изразява с незачитане на влязло в сила 
Определение на ВАС. В свое Определение от 4.06.2014 г. ВАС постановява, че Белев е „обявил себе си за 
председател на Управителния съвет и представляващ сдружение „Асоциация на парковете в България“. 
Въпреки че ВАС постановява, че Белев не е легитимен председател на управителния съвет на сдружение 
„Асоциация на парковете в България“ на 17.06.2014 г. отново се определя за председател на 
управителния съвет и свиква общо събрание чрез Държавен вестник, бр. 50. През периода на „обявил 
себе си за председател на Управителния съвет и представляващ сдружение „Асоциация на парковете в 
България“ управлява проекта „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските 
райони” на „Асоциация на парковите в България”, който следва да бъде изпълнен за периода 2013 г. - 
2016 г., последния финансиран от Българо - швейцарка програма за сътрудническо чрез Фонда за 
реформи, на стойност близо 5 000 000 швейцарски франка, приблизително 9 000 000 лева. 
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Припомняме, че обединение „Делфин”, в което участва Белев, през 2013г. искаше да брои делфини за 3,5 
млн. лв. без провеждане на конкурс за поръчката. След избухналият скандал бе проведен конкурс, на 
който сдружението, в което участва Белев се оказа най-некомпетентно и бе класирано на трето място от 
трима кандидати. 
На комисията е обърнато внимание, че изготвянето на плановете за управление на ПП „Беласица” и ПП 
„Българка” са отхвърлени от висшия екологичен експертен съвет, поради предложени некомпетентни 
режими в тези планове. В екипа, на който е платено и е възложено написването на плановете участва и 
Белев. В ущърб на националния интерес плана на ПП „Българка” блокира проекта за тунел под връх 
Шипка. 
Предоставени са и факти, които доказват изричането на заблуждаващи твърдения и манипулации в 
публичното пространство от Белев. Такъв пример е твърдението му „… много е лесно да установиш един 
пясък дали е дюна или не, т.е. ако е пясък със сигурност е дюна…”, изречено на 31.05.2015г. в 
телевизионно предаване. Изключително „експертно изказване”. Да внимават децата, които играят на 
детски площадки с пясък! 
Явно за Белев е изключително важно да се намърда на държавна службичка. Може би по този начин още 
по-лесно ще може да стопира екологични, инвестиционни и др. планове и проекти, което е и правил до 
момента като шеф на „Асоциацията на парковете в България” и председател на „Зелени Балкани”. От 
името на тези две организации са заведени общо 414 дела. А има ли спечелени? Това подход за екорекет 
ли е ? 
Това са само няколко непреодолими причини, поради които Тома Белев да отпадне от класирането. 
Тома Белев е човекът, който не признава екологични оценки и блокира екологичните оценки на 
общоустройствените планове на Черноморските общини от 2008г., а на новия си пост ще трябва да дава 
становища за същите екологични оценки??? 
С уважение 
От Управителния съвет 
на Национална асоциация „Българско Черноморие” 
 
 
 
 
Източник: plovdiv24.bg 
 

Заглавие: Домашно компостиране на отпадъци в "Коматево", "Прослав", "Беломорски" и "Остромила" 
 

Линк: http://news.plovdiv24.bg/561659.html                                  
 

 

Текст: В резон със законодателството за разделно събиране на отпадъци местните старейшини ще 
гласуват въвеждане на система за разделно събиране на биоотпадъци в четири квартала на Пловдив, 
предаде репортер на Plovdiv24.bg. 
В "Коматево", "Прослав", "Остромила" и "Беломорски" ще стартира проект за домашно компостиране, 
като община Пловдив ще предостави на домакинствата в тези квартали компостери и указания за 
домашно компостиране.  
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Предвижда се предоставянето на 300 компостери. За тези, които не желаят да се включат, ще бъдат 
закупени и предоставени 1000 контейнера топ "Мева" за разделно събиране на растителни и хранителни 
отпадъци без месо и риба. 
Стойността на тези компостери и контейнери е 170 хиляди лева и ще се финансира с отчисленията на 
община Пловдив в РИОСВ. 
Освен това се предвижда изграждането на площадка за безвъзмездно предаване на разделно събирани 
отпадъци от домакинства, която ще е с район "Южен" и сега се проектира, а стойността й ще е 150 хиляди 
лева. 
От парите от отчисления в РИОСВ, които се събират в Екоинспекцията при депониране на боклук и стоят 
"на склад" за специализирани дейности на общините, около 3 млн. лева общината финансира тези 
дейности. 
По-голямата част от парите - 2.5 млн. лева и финансиране от 4.5 млн. лева по ПУДООС, ще бъдат насочени 
към изграждането на втора клетка за отпадъци в Екозавода в село Шишманци 
 
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Д-р Иванов: Гражданите могат безплатно да депонират строителни и едрогабаритни отпадъци 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1447607                                  
 

 

Текст: „Нерегламентираните сметища около река Росица и зад Държавната психиатрична болница вече 
са почистени, а достъпът до тях -ограничен“, информира кметът на Севлиево д-р Иван Иванов. 
„За да няма други такива случаи, а и за хората да бъде по-удобно, Община Севлиево ще поеме разходите 
за депонираните едрогабаритни и строителни отпадъци.  
Гражданите трябва сами да транспортират ненужните им неща до Регионално депо – Севлиево, но няма 
да заплащат определената такса за тон отпадък “, каза кметът и допълни, че всичко, което се изхвърля от 
домакинствата като мебели, шкафове и др., трябва да бъде разделно от строителните отпадъци.  
Д-р Иванов припомни, че гражданите могат да събират строителните отпадъци в специализираните 
контейнери, които се наемат от сметосъбиращата фирма. 
 
 
 
 
Източник: business.actualno.com 
 

Заглавие: Хранилището за ядрени отпадъци при Козлодуй получи нов лиценз 
 

Линк: http://business.actualno.com/Hranilishteto-za-jadreni-otpadyci-pri-Kozloduj-poluchi-nov-licenz-
news_476532.html                                  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 5  

  

http://news.plovdiv24.bg/549457.html


                         
  
 

 

Текст: Лицензията за експлоатация на хранилище за ядрени отпадъци е вече факт. Това каза 
изпълнителния директор на ДП РАО – г-н Дилян Петров. Става въпрос за съоръжение правление на 
радиоактивни отпадъци чрез Специализирано поделение „Радиоактивни отпадъци – Козлодуй”. 
Новата лицензия всъщност представлява подновяване на предишната от 2008 година. Срокът на дейност 
е 10 години. 
Според Закона за безопасното използване на ядрена енергия (ЗБИЯЕ) и поднормативните му документи 
лицензиантът получава право да извършва следните основни дейности: 
- Обработка на РАО; 
- Съхранение на преработени и кондиционирани РАО; 
- Превоз на РАО на площадката на АЕЦ „Козлодуй”; 
- Техническо обслужване, ремонт, изпитвания и надзор на конструкции, системи и компоненти, 
лабораторни изпитвания; 
- Изработка на стоманобетонни контейнери (СтБк) с цел използване от СП „РАО – Козлодуй” и другите 
специализирани поделения на ДП РАО; 
- Манипулиране (преместване, сортиране и др.) на РАО при осъществяване на изброените дейности. 
Лицензията дава право и на други дейности, подпомагащи основните, включително развойна работа, 
освен ако за това не се изисква отделно разрешение или лицензия по смисъла на ЗБИЯЕ. 
Специализирано поделение „РАО – Козлодуй” (СП „РАО – Козлодуй”) функционира на площадката на АЕЦ 
„Козлодуй”. В поделението се събират, сортират, транспортират, преработват и съхраняват отпадъците, 
генерирани от експлоатацията и ремонтните кампании на енергоблоковете на централатa, от извеждане 
от експлоатация на 1-4 блок и отпадъци от предишни практики („исторически отпадъци”). 
Междувременно за пореден път през тази седмица от енергийното министерство заявиха, че 
удължаването на V-ти и V-ти блок на Козлодуй е приоритет. Според заместник-министърът на 
енергетиката Николай Николов вече са предприети необходимите мерки с цел недопускане на забавяне 
на модернизацията на двата блока. "Очакванията са с минимум 30 години напред да бъде удължен 
ресурсът", каза Николай Николов. Той добави, че 30 години са разрешени от конструктора, а според 
българското законодателство такова ще бъде издадено за 10 години, след което се кандидатства отново. 
 
 
 
 
 
 
Източник: trud.bg 
 

Заглавие: Осъдиха 12 роми, задигнали кабел 
 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4801400                                  
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Текст: Окръжният съд във Велико Търново осъди накуп 12 роми за кражба на телефонен кабел в 
Еленския балкан. Петима от членовете на бандата ще лежат в затвора общо 12 г. Останалите седем апаши 
са наказани с по година и шест месеца условно. 
Дузината злосторници плячкосали жиците през 2012 г. Петима от тях се събрали в кръчмата в еленското 
село Яковци и се наговорили как да отмъкнат кабелите. После се срещнали край пътя и си разпределили 
ролите, а с две коли организирали превоза. Част от бандата била заета с копаенето на дупки. Друга 
трябвало да махне изолацията на кабела и да го пререже със секачи и чукове. Имало и човек на пост, 
който следял за появата на полицаи. 
За една нощ бандата отмъкнала 200 м кабел за 7600 лв. Двете коли тръгнали по различни пътища, но 
едната била спряна за обикновена пътна проверка. Полицаите обаче намерили половината от отнетия 
кабел и арестували петима от извършителите. 
При разследването станало ясно, че тарторите на бандата били двама. Те са осъдени на по 3 г затвор 
ефективно. Съучастниците им получли съответно три години, две години и и година и десет месеца. Те 
обжалвали присъдите на Районния съд в Елена, но на втора инстанция били потвърдени. 
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