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Източник: МОСВ  
 

Заглавие: МОСВ работи по Национална стратегия за адаптация към измененията на климата 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3385              
                                        

 

Текст: Земеделието е сред най-уязвимите сектори, защото промените в температурата и валежите, по-
честите екстремни метеорологични условия, както и нарастването на количествата въглероден диоксид в 
атмосферата, оказват предимно негативни ефекти върху производителността му. С тази думи  започна 
лекцията си пред участниците в международната конференция „Трансформиране на сектор земеделие и 
развитие на селските райони в България“ министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. 
Организатори на форума са Министерството на земеделието и храните и Световната банка. 
В контекста на тази нова реалност страната ни ясно трябва да постави стратегическите си цели, за да 
можем в по-широк времеви хоризонт да се приспособим към необратимите климатични промени, посочи 
Василева. МОСВ инициира процес по разработването на Националната стратегия за адаптация към 
изменението на климата, която съвместно с всички компетентни ведомства трябва да бъде готова до края 
на 2017 г. , съобщи министърът. Василева поясни, че в Стратегията трябва да бъдат заложени мерки за 
намаляване на уязвимостта на страната ни от климатичните промени и за подобряване на капацитета за 
адаптиране на природните, социалните и икономическите системи към неизбежното негативно 
въздействие от измененията на климата. 
Анализ, изготвен във връзка с изработването на Стратегията показал, че повишаването на 
средногодишната температура има отрицателно въздействие върху земеделието у нас, особено при 
отглеждането на култури при неполивни условия. Има обаче нови възможности и благоприятен ефект, 
защото повишаването на температурите ще позволи отглеждането на ранни земеделски култури на 
открито или в оранжерии, а разходите за тях ще намалеят. 
Министър Василева каза, че се препоръчват промени в сектора, за да се подобри адаптационната му 
способност – разширяване и изместване на агроклиматичните райони, повишаване на 
производителността на културите чрез корекции в календара им и количеството вода за напояване. 
Трябва да се използват нови сортове и хибриди, устойчиви на засушаване, въвеждане на напоителни 
технологии с намалена консумация на вода. Да се подобрят технологиите за растителна защита и 
приоритетно да се развиват биологични методи срещу болестите и вредителите. В хода на този процес е 
важно земеделските стопани да бъдат включени в обсъждането на нуждите от адаптация и прилагането 
на добри практики, препоръчвал анализът. 
Наличието на Стратегия за адаптация е предварително условие от усвояването на средствата от 
еврофондовете през новия програмен период. 20 на сто от средствата по всички програми във всички 
сектори трябва да бъдат заделени за дейности, свързани с адаптацията към изменението на климата, 
припомни Ивелина Василева. 
Партньорството ни с МЗХ, с ЕК, с международните финансови институции и в частност със Световната 
банка ще продължи, за да постигнем желаните цели в контекста на амбициозната политика на ЕС. 
Надяваме се те да доведат до подписването в края на 2015 г. в Париж на правно 
обвързващ  документ  между държавите  –  страни по конвенцията по измененията на климата, за да 
бъдат постигнати желаните цели, поставени за периода до 2030 г., завърши министър Василева. 
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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Няма опасни емисии във въздуха от пожара в депото за отпадъци край Шишманци и Болярино 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3384                                    
 

 

Текст: Няма превишаване на нормите за вредни имисии във въздуха край Шишманци и Болярино. Това 
сочат данните от замерванията на мобилната станция на Регионална лаборатория – Пловдив към 
Изпълнителната агенция по околна среда, направени към 10 и 11 часа днес на мястото на пожара. 
След сигнал, получен тази сутрин в 8 часа в РИОСВ – Пловдив, експерти и мобилна станция се отправят 
към Шишманци. На място установяват, че е горяла площ с около 10 метра височина на ската и 100 метра 
дължина на клетка 1 за депонирани отпадъци от инсталацията за сепариране в непосредствена близост 
до Завода за рециклиране на отпадъци. 
В потушаване на пожара са се включили  аварийна група от завода и 2 противопожарни автомобила. Към 
10.30 часа пожарът е напълно овладян, няма пламък, има бял пушек, вследствие на гасенето. Системата 
за оросяване на клетката в завода, както и сепариращата инсталация не са засегнати от пожара. 
Мобилният екип остава на място и ще продължи да следи състоянието на въздуха в района през целия 
ден. 
 
 
 
 
 
Източник: blitz.bg 
 

Заглавие: "Форум Природа": Потвърждава се сделката на МОСВ с Тома Белев 
Стига толериране на поръчковите активисти, твърдят от сдружението 
 
Линк: http://www.blitz.bg/news/article/340669  
                               

 

Текст:  Обясненията на Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ по повод избора на експерти 
представени от НПО за участие в съвещателни органи и Висшия експертен екологичен съвет /ВЕЕС/ към 
министерството са нелепи. Възмутителният избор на Тома Белев е обяснен с правила, които министърът 
специално е утвърдил за целта. Правила, които би следвало да създадат впечатление, че ръководството 
на министерството прилага принципите на прозрачност и демократичност при вземане на решения. Това 
се казва в разпространено днес писмо от сдружение "Форум Природа".Ето какво се казва още в писмото: 
На практика тези правила за пореден път възпроизвеждат модели, които позволяват съмнителни 
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професионалисти, с ясни и последователно преследвани от тях интереси да спират разумни решения, да 
рекетират бизнеса, да назначават и уволняват, да предлагат скандални промени в закони, да имат 
неограничен достъп до медиите и представители на правителството.  
Всъщност всичко това се прави, за да се прикрие задкулисната договорка между министерството и Тома 
Белев. Протестите на потърпевшите, разкритията на медиите, многобройните примери за доказаното 
пълно отсъствие на експертиза и квалификация остават нечути за ръководството на МОСВ.  
С тези действия министерството засилва конфронтацията в обществото и показва неспособността на 
ведомството да отстоява професионални и балансирани решения.  
Вече от доста години продължава будещата съмнение практика министерството да толерира единствено 
членове на Коалицията „За да остане природа в Българя“, чиито представител е и Тома Белев.  
Няма случай когато министър на околната среда и водите да се е противопоставил и да е излязъл да 
отговори категорично, както стори това министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова на 
откровените лъжи, провокации и манипулации на зелените еко активисти и да защити институцията, 
която представлява.  
Вместо това МОСВ отново чрез въведена „процедура“ дава път на рекета и системните лъжи на 
„природозащитниците“. Отново се толерират поръчкови „екоактивисти”, успешно експлоатиращи 
зелената идея в личен интерес. И всичко това поднесено като демократични принципи в управлението. 
Заблудата е очевидна. 
Призоваваме министър Ивелина Василева да преосмисли своите решения, да осъзнае отговорността си 
за привличане на цялото общество в опазването на българската природа, а не да прави разделение на 
наши и чужди неправителствени организации и да провокира противопоставяне. 
Историята показва, че след тези задкулисни и непрозрачни договорки следват добре режисирани, 
„законодателно обезпечени”, корупционни схеми, резултатите от които са абсолютно ясни за всички. 
 
 
 
 
 
Източник: cross.bg 
 

Заглавие: МОСВ и КНСБ подкрепят визията на ЕС за спешни мерки за ограничаване на глобалното 
затопляне 
 

Линк: http://www.cross.bg/knsb-vasileva-suyuz-1468224.html#axzz3cAKY0Hdk                                  
 

 

Текст: София /КРОСС/ Вчера се проведе среща на представители на ръководството на КНСБ с 
Министерството на околната среда и водите. Участие в срещата взеха министърът на МОСВ Ивелина 
Василева, вицепрезидентът на КНСБ д-р Иван Кокалов, Константин Пашев - ръководител на 
международен отдел на КНСБ и експерти. Поводът за проведената среща бе призивът на генералния 
секретар на Международната конфедерация на профсъюзите (МКП - Шарън Бъроу във връзка 
предстоящата конференция на ООН по климата, която ще се проведе в Париж през декември 2015 год. На 
нея ще се открои визията на Европейския съюз за прозрачно, динамично и правно обвързващо 
споразумение на Обединените нации по изменението на климата, с което светът да поеме по пътя към 
предотвратяване и нарастването до опасни равнища на глобално затопляне. 
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Министър Василева посочи, че България, като държава-членка следва общата политика на ЕС и подкрепя 
насърчаването с новото споразумение на справедлив преход, който цели създаване на достойни условия 
на труд и качествени работни места за всички. За да допринесе за постигането на зелена икономика, 
Европейският съюз си поставя амбициозна цел за намаляване на емисиите на парникови газове най-
малко с 40% до 2030 г. в сравнение с 1990 г., за нисковъглеродно развитие и за увеличаване на 
енергийната ефективност. Според министър Василева постигането на тези цели ще доведе до бърз 
растеж на зелената икономика и нови работни места.  
Целта е по този начин икономиката и енергийната система на Европейския съюз да станат по-
конкурентноспособни, сигурни и устойчиво развити, като е определена също и цел за постигане до 2030 г. 
на поне 27-процентен дял на енергията от възобновяеми източници и съответно на икономии на енергия. 
Част от законодателната рамка за периода след 2020 г. ще се формира от преразглеждането на Системата 
на ЕС за търговия с емисии. 
 
 
 
 
Източник: viaranews.com 
 

Заглавие: Дупничани алармират във „Вяра”: Бунището над Дупница бълва метан, гори, докога ще ни 
тровят, а Европа ще ни удря с глоби от по 1 млн. лв. на година 
 

Линк:http://viaranews.com/2015/06/04/%D0%B4%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0
%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-
%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D1%8F%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B8/                                  
 

 

Текст: Засипаха го със 150 кубика пръст, ст. специалистът „Чистота” в общината Ст. Туповичарска: 
Сметището е старо, самозапалванията са неизбежни 
Стопанинът на обекта Кольо Илиев: РИОСВ-Перник всеки месец са при нас, технологията на депониране е 
от време оно, санкционират ни за природно явление, висим с по 8000 и 2000 лв. глоби, но обжалваме 
Сметището в Дупница гори, алармираха обезпокоени жители на града в редакцията на в. „Вяра” вчера. 
Докога това сметище ще ни трови? Защо общината дава пари за стопанисване на сметището, а се допуска 
това обгазяване? Искаме да знаем правени ли са замервания на въздуха днес в Дупница и в рамките на 
нормата ли е замърсяването? Не стига, че ни тровят, а си и плащаме. От Европа ни глобяват по 1 млн. лв. 
на година заради липсата на модерно депо, кога ще построим?, питаха дупничани. Екип на „Вяра” на 
място установи, че от сметището излизат гъсти облаци дим. Работници на „Феникс Дупница” – фирмата, 
стопанисваща сметището, което е общинска собственост, с техника изсипваха пръст върху камарите с 
отпадъци. За коментар потърсихме собственика на „Феникс Дупница” Кольо Илиев и зам.-кмета на 
общината Крум Милев. „Операторът на сметището е уведомил и противопожарната служба, и РИОСВ и 
пожарът е потушен. От пожарната продължават да работят, запръстява се. Операторът разполага с 
необходимото количество земна маса, ситуацията е овладяна. Все още тлее, но пожарът е почти потушен 
и още се работи”, обясни по телефона Стоянка Туповичарска – старши специалист „Чистота” в общинската 
администрация. На въпроса днес правени ли са замервания на нивото на замърсяване на въздуха, 
служителката отговори: „Ние разбрахме за проблема в края на деня и не са правени замервания”. 
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Туповичарска посочи, че е била на място и допълни: „Такива самозапалвания са нормални за едно 
сметище на толкова години”. 
 Припомняме, че през 2012 г. от настоящата управа на община Дупница изготвиха проект за изграждане 
на център за преработка на неопасни отпадъци край Джерман, който срещна силен отпор на населението 
на селото. Както сме писали, в Джерман бе сформиран инициативен комитет срещу центъра, който бе 
оглавен от Борислав Тасков – бивш общински съветник от БСП и кмет на Джерман. На един от 
организираните протести с блокада на главен път Е-79 в  селото бяха депутатката Мая Манолова, 
евродепутатката Илиана Йотова, скандалният бизнесмен Давко Давков и синът му Георги, Иван Кочев-
Чомбе и Слави Бинев, дупнишките съветници Станислав Павлов и Иван Ибришимов. Преди два месеца на 
пресконференция зам.-кметът по европроектите Красимир Георгиев обяви, че община Дупница спира 
всички действия по реализацията на проекта за изграждане на центъра за преработка на неопасни 
отпадъци край Джерман. 
„РИОСВ-Перник има положително решение по оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС) на 
обекта. Това решение се оспорва от инициативния комитет, който сега се нарича „Бъдеще за Джерман”, в 
Административния съд в Перник. Кметът Методи Чимев има законова възможност да поиска 
предварително изпълнение, т.е. докато текат съдебните процедури, проектът да се реализира. Общината 
обаче няма да се възползва от тази възможност. По проекта няма да се прави нищо до окончателното 
решение на съда”, заяви Георгиев. Тогава бе посочено още, че съществува опция и за второ обжалване, 
като от общината ще изчакат решението на последната съдебна инстанция и окончателното влизане в 
сила на решението на РИОСВ. 
Управителят на „Феникс Дупница” Кольо Илиев: Сметището се стопанисва правилно, но е старо, от 60-те 
години, не можем да предотвратим изтичането на метан. Той не е опасен, но мирише неприятно 
 -Г-н Илиев, правилно ли се стопанисва сметището в Дупница? 
-Това сметище е от 60-те години. Неговата технология на 
депонирането е неправилна, още от време оно. Така че събирането на метана, който се получава – това 
са гниещи процеси, които с течението на година – година и половина започват да отделят силно 
количество метан, който в даден момент трябва да излезе нанякъде. Ние не можем да го съхраняваме. 
Докато в новите депа този метан се отвежда в определени съдове, където се вади и вече заминава за 
преработка. 
-Т.е. няма начин при това депониране на сметта в Дупница това сметище да не се самозапалва? 
-Разбира се. 
-Вие депонирате правилно боклука, правилно работите, но в крайна сметка процесът е неизбежен, така 
ли? 
-Процесът е неизбежен, защото самата природа не търпи чужди неща в себе си, тя трябва да ги изхвърли. 
Затова няма пламък. Това е метан, който се издига високо, и се разсейва. Той не е опасен, но е неприятен 
на мирис. 
-Кога разбрахте, че сметището гори? 
-Ние още сутринта забелязахме, че се опитва… Направили сме всичко възможно сигурно повече от 100-
150 кубика пръст сме изсипали, но когато слагаме пръстта в това дере, което е много силно наклонено и 
има около 100 метра, ние правим вреда, че блъскаме. Вредата е за това, че така вкарваш кислород. Сега 
пожарната ще се качи горе, но ние няма да позволим да пуска вода, защото вкараме ли водата, ще го 
запалим. Много от хората не го разбират това нещо и това е най-лошото – да се каже депото гори. То не 
гори, то изхвърля метана. Ние ежедневно чакаме сметта да слегне, оставяме 2-3 метра, но сутринта то е 
пропаднало близо половин метър, и не пипаме цяла седмица, докато не видим, че няма въздух. Оставим 
ли въздуха, това означава, че го оставяме да диша и се получава тоя процес. Ние обработваме по 
правилен начин сметището и затова през година-година и половина се получава тоя процес. 
-Като изключим днешния случай, кога за последно имаше изтичане на метан? 
-Миналата година имаше само един инцидент. В продължение на 2 години и половина имахме само един 
инцидент, сега е вторият. Но пак казвам, сметището не гори, то изпуска. 
-Колко време ще ви трябва, за да овладеете нещата? 
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-Не бива да ги овладяваме. Трябва да ме питате колко време ще изпуска, но това никой не може да го 
каже. Никой не знае колко метан има там. Опасното е тоя метан да не почне да ляга долу, в ниското и да 
няма хора в околните землища, защото изчезва кислородът, това е големият проблем. 
-Каква е сумата, която община Дупница плаща на вашата фирма за стопанисването на сметището? 
-Сумата е 1200 лв. на месец. 1200 лв. струва само 4 трака да купиш на трактора през месеца. 
-Каква площ заема сметището? 
-Около 50-60 дка. Нашето сметище все още може да се експлоатира, докато се направи новото депо за 
депониране на отпадъците. Това вече е работа на общината. 
-Санкционирани ли сте за сметището от пожарната? 
-От пожарната – не, но от РИОСВ –Перник почти всеки месец са на проверка при нас. Имаме санкции. 
-Кога ви глобиха за последно и колко? 
-Ами днес имаше дело в съда, аз обжалвам, защото не може да те наказват за нещо, за което ти не си 
виновен. Това е природно явление, но винаги ни глобяват. Тая година ни глобиха два пъти. Едната сума е 
8000 лв., другата – 2000. Едната е влязла в сила. От РИОСВ са длъжни на всеки сигнал да ти напишат един 
акт и нищо повече. Това е. 
 
 
 
 
Източник: faragency.bg 
 

Заглавие: Заводът за захар в Камено ще бъде нарязан за скрап 
 

Линк: http://faragency.bg/bg/zavodat-za-zahar-v-kameno-shte-bade-naryazan-za-skrap/#.VXFG0_4w_cs                                  
 

 

Текст: Захарният завод край град Камено, който носи точното наименованиe „Бургаски захарен завод“, е 
на ръба на фалита и през последните години работи на съвсем нисък капацитет. Според последните 
информации той е ще бъде нарязан на скрап. 
Заводът е част от захарната империя на олигарха Гриша Ганчев, който притежава още няколко такива 
обекти в страната и чужбина. В последно време обаче бизнесът на Ганчев сериозно е закъсал, а заради 
новите решения на ЕС, неговата продукция е неконкурентоспособна. Работи единствено заводът в 
Македония, която е страна извън Европейския съюз и това осигурява на собственика известен комфорт. 
Ганчев има и проблеми с властта, срещу него се водят дела за злоупотреби в захарния бизнес и укриване 
на данъци за милиони левове. Именно заради това в последните дни тръгнаха неофициални 
информации, че Ганчев закрива бизнеса и ще реже захарните заводи на скрап. Кметът на община Камено 
Стефан Бонев също не изключи тази възможност. 
Наша проверка на място установи, че в завода има някаква дейност в момента, макар и символична. 
Охраната ни спря на входа, а гардовете отказаха информация. „Питайте шефовете. Ние работим. Тук има 
някакви хора, но ние нищо не можем да кажем”, казаха охранителите, които носеха дрехи с логото на 
„Литекс секюрити“.  
Преминаващи наблизо споделиха, че 
заводът не е работел реално от 2014 година. Тогава цеховете за последно са били пуснати. През това 
време халетата са били използвани основно като складови площи 
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Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Разрешено е депонирането на производствени отпадъци на регионалното депо 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1448859                                  
 

 

Текст: На Регионално депо за неопасни отпадъци, предназначено за общините Габрово и Трявна, е 
разрешено депониране на производствени отпадъци. Те трябва да са със статут на  "неопасни". 
Фирмите желаещи да ползват услугите на депото трябва да спазват следните изисквания за прием на 
генерираните от тях производствени отпадъци: 
"Приемането на неопасни производствени отпадъци се извършва само въз основа на писмен договор с 
Община Габрово. 
В случаите, когато се изисква с нормативната уредба - Протокол от изпитване на отпадъците от 
акредитирана лаборатория за установяване на съответствието на отпадъка с посочения код. 
Количествата на отпадъците се отчитат на входа на депото, чрез претегляне с електронна везна, за което 
се съставя и подписва „кантарна бележка”, а плащането се извършва съгласно сключения договор. 
Сумата за услугата е в размер на 46,84 лв./тон и включва: 
обработка на отпадъците (16,00 лв./тон), обезпечения по чл.60, ал.1 от ЗУО ( 2,84 лв./тон за 2015 г.), 
отчисления по чл.64 от ЗУО (28,00 лв./тон за 2015 г.) 
Строителни отпадъци се приемат от жителите на община Габрово, генерирани от текущи ремонти. Те 
трябва като да са надребнени. 
Пълната информация за условията и правилата за прием на производствени и строителни отпадъци 
можете да видите тук. 
 
 
 
Източник: stroitelstvoimoti.com 
 

Заглавие: Разрешено е депонирането на производствени отпадъци на регионалното депо 
 

Линк: http://stroitelstvoimoti.com/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D1%81-
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/                                 
 

 

Текст: Завършено е новото регионално депо на Видин за битови и строителни отпадъци, съобщи 
изпълняващият длъжността кмет на града инж. Добромир Дилов. Строежът вече е получил акт 16, до дни 
ще бъде издадено и удостоверение за въвеждане в експлоатация. Така и Видин ще започва да събира 
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отпадъците си според всички европейски изисквания. Сметището е изградено със средства по 
Оперативна програма „Околна среда“. Стойността му е 20 млн. лв. Новото депо се намира на 13 км от 
Видин и е разположено върху площ 22 хектара. Има две клетки, в които за 20 години ще бъдат 
депонирани 516 000 т отпадъци. Депото е оборудвано с клетка за неопасни отпадъци, пречиствателна 
станиця за отпадъчни води, инсталации за улавяне на отделяните газове и за компостиране, съоръжения 
за оползотворяване на строителните отпадъци, помощна инфраструктура. 
 
 
 
 
Източник: stara-zagora.info 
 

Заглавие: Заловиха извършителя на кражба на съобщителен кабел 
 

Линк: http://stara-zagora.info/zaloviha-izvarshitelya-na-krazhba-na-saobshtitelen-kabel/                                 
 

 

Текст: Ha 04 юни в 14:00 чaca в Πъpвo PУ-Cтapa Зaгopa e пoлyчeн cигнaл, чe зa вpeмeтo oт 12:00 чaca дo 
12:50 чaca нa cъщaтa дaтa нeизвecтeнo лицe e извъpшилo ĸpaжбa нa нeycтaнoвeнo ĸoличecтвo 
cъoбщитeлeн ĸaбeл oт шaxтa, нaмиpaщa ce в paйoнa нa ЖΠ гapa – Cтapa Зaгopa. Oт пpoвeдeнитe бъpзи 
oпepaтивнo-издиpвaтeлни мepoпpиятия e ycтaнoвeнo, чe извъpшитeл нa дeяниeтo e 36-гoдишния Д.M. oт 
гpaд Чиpпaн. cъщият e зaдъpжaн дa cpoĸ дo 24 чaca в Πъpвo PУ-Cтapa Зaгopa.Πo cлyчaя e oбpaзyвaнo 
бъpзo пoлицeйcĸo пpoизвoдcтвo. 

 
 
 
Източник: plovdiv-online.com 
 

Заглавие: Заловиха извършителя на кражба на съобщителен кабел 
 

Линк: http://www.plovdiv-online.com/region/item/68026-sviv%D0%B0t-2400-m-k%D0%B0beli-v-s-
zdr%D0%B0vetz                                 
 

 

Текст: Около 2400 метра проводници са били откраднати от електропреносната мрежа на село Здравец. 
По първоначални данни, кражбата от общо пет междустълбия е извършена в периода от средата на май 
до вчера. 
Работата по получения сигнал продължават служители от РУ – Асеновград. 
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