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Източник: МОСВ  
 

Заглавие: 5 юни - Световен ден на околната среда 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3390              
                                        

 

Текст: По-голямата част от ваканцията си децата да прекарат сред природата, поръча министър Василева 
 Девизът на Световния ден на околната среда тази година е „Седем милиарда мечти. Една планета. Нека 
се погрижим“. Вярвам, че мечтите на всички вас са свързани с желанието да живеем по-добре в по-чиста 
и по-красива природна среда. С тези думи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева 
откри изложбата с рисунки и снимки от конкурса на тема „Опазване на околната среда“, посветена на 5 
юни. Над 1000 участници от 24 училища се включиха в конкурса за ученици от трети до седми клас от 
София и Софийска област, организиран от РИОСВ – София по проект  за опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие, ремонтни дейности и оборудване в резерватите и обектите, стопанисвани от 
столичната екоинспекция.   
 Министърът благодари на учениците, участвали в конкурса с прекрасните рисунки и фотоси и помоли 
децата да позволят творбите им да бъдат изложени и в сградите на Министерството на околната среда и 
водите, за да ги видят всички експерти и служители. Василева пожела прекрасна ваканция и поръча на 
учениците повече време да прекарат сред природата. „Благодаря на учителите, че възпитават в децата ни 
отношение към околната среда, защото силно вярвам, че точно децата са тези, които ще направят 
промяната. Децата се тези, в които се зараждат новото мислене и култура, и много често те се превръщат 
в наши възпитатели и учители“, каза Ивелина Василева.  
 Преди да връчи голямата награда министърът благодари и на родителите, подкрепили инициативата. 
Голямата награда – технически пособия за оборудване на кабинет по природни науки и биология получи 
73-то СОУ „Владислав Граматик“ от София. Специалната награда – технически пособия за изучаването на 
природни предмети бе присъдена на ОУ „Любен Каравелов“ в с. Трудовец заради активното участие в 
конкурса и отговорното отношение към темата за опазването на околната среда. Организаторите 
раздадоха и 46 индивидуални награди на най-добре представилите се ученици. 
  
 
    
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: РИОСВ – Пазарджик и Басейновата дирекция в Пловдив работят по сигнал за умряла риба в 
река Луковица 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3392                                    
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Текст: Експерти на РИОСВ – Пазарджик провериха сигнал за измряла риба в река Луковица – Велинград, 
подаден на тел 112 в 21.15 ч. на 5 юни. Огледът на посочения участък от реката между хотел „Рич” и 
„Вельова баня” констатира наличие на около 100 измрели риби от видовете кефал, мряна и бабушка. 
Извършен бе и оглед на речното корито, който не констатира заустване на производствени отпадъчни 
води. По течението на реката били забелязани живи екземпляри от изброените видове, което налага 
извода, че замърсяването е било залпово, или следствие от нерегламентиран улов. 
От РИОСВ-Пазарджик спешно уведомиха МОСВ и директора на БД „Източнобеломорски район” за 
предприемане на последващи действия по компетентност – вземане на водни проби, анализ на 
резултатите от тях и причините за инцидента. Директорът на Басейновата дирекция „Източнобеломорски 
район” инж. Семерджиев разпореди незабавна проверка по сигнала. 
Екип от експерти на дирекцията и Регионалната лаборатория към ИАОС в Пазарджик тръгнаха за 
Велинград, за да вземат водни проби от река Луковица в района на моста при Вельова баня. Водата ще 
бъде изследвана по показатели, които могат да причинят токсичност на водите и замор на риба: 
съдържание на разтворен кислород, активна реакция, електропроводимост, амониеви и нитритни йони, 
метали, пестициди, полиароматни въглеводороди и летливи органични съединения. 
Резултатите от пробите ще бъдат готови в рамките на 2 работни дни, когато ще бъдат оповестени на 
интернет страницата на Басейновата дирекция. 
 
 
 
 
Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: МОСВ е сезирало прокуратурата за "екорекетьори" 
 
Линк:http://www.dnevnik.bg/zelen/2015/06/06/2548071_mosv_e_seziralo_prokuraturata_za_ekoreketyori
/  
                               

 

Текст: Министерството на околната среда и водите е сезирало прокуратурата за наличието на така 
наречените екорекетьори. Това са хора, представящи се за защитници на природата, които  непрекъснато 
блокират с действията си одобрени вече проекти. Това съобщи в предаването "Седмицата" на Дарик 
екоминистърът Ивелина Василева. 
"Притеснително е, че голяма част от разрешителните актове, които се издават за проекти и не нарушават 
екологичното законодателство, се обжалват от различни екоорганизации", обясни тя. 
Това коментира в "Седмицата" на Дарик министърът на околната среда и водите Ивелина Васиева. 
"Нашето законодателство дава всички възможности за прозрачен процес, изразяване на мнения и 
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позиции, включително обжалване на всички актове. Но това, което не разбирам и не приемам, е 
злоупотребата с права. В този смисъл съм притеснена от това, че голяма част то актовете, които се издават 
от компетентните органи, се обжалват", посочи Василева. 
Тя обясни, че това в някои случаи забавя важни стратегически обекти. 
"Има междуведомствена комисия, която се състои от 18 члена - всеки един с равно право на глас, която 
има за задача да разглежда и изразява мнение по екологични оценки на планове и програми. Всички 
документи се публикуват, предмет са на обществено обсъждане, на изразяване на позиции и мнения, но 
решенията се взимат от компетентния орган", добави министърът. 
Коментарът й беше в отговор на въпрос, свързан с подобно оплакване на шефа Агенция "Пътна 
инфраструктура" Лазар Лазаров. През седмицата в интервю пред "Труд" заяви, че председателят на 
"Коалиция за устойчиво развитие" Дончо Иванов му поискал преди време 200 хил. лв. дарение за 
организацията и след като му било отказано, започнал да обжалва всички актове на ведомството. 
 
 
 
 
Източник: struma.com 
 

Заглавие: Вадят потънали кораби за скрап край Варна 
 

Линк: http://www.struma.com/bulgariya/vadyat-potunali-korabi-za-skrap-krai-varna_76968/                                  
 

 

Текст: Това решение предизвика недоволството на водолазите 
Фирми за търговия с отпадъци от черни и цветни метали ще вадят кораби от дъното на Варненското 
езеро и ще ги режат на скрап край Шабла. Това се разбира от отговора на транспортния министър Ивайло 
Московски на депутатско питане. 
До момента в „Морска администрация“-Варна са постъпили 18 заявления за изваждане от дъното на 
потопени кораби. Десет от тях са удовлетворени на основание, че корабите не представляват подводни 
забележителности и нямат историческа стойност. Сред корабите, които отиват за скрап, са Moon Lake, 
който претърпя корабокрушение край Варна през 2002 г., както и корабите „Комсомолец“, „Бенисаф“, 
„Буревестник“ и други. 
Това решение обаче предизвика недоволството на водолазите. Любителите на подводните спортове се 
аргументираха, че освен в подводни забележителности тези съдове са се превърнали в естествени 
местообиталища на подводна флора и фауна. 
Интерес към оползотворяване на потъналите кораби има и в Бургас, където са подадени 5 заявления. Но 
нито едно от тях не е получило одобрение./Преса 
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Източник: btvnovinite.bg 
 

Заглавие: Над 500 тона отпадъци събрахме от защитените територии днес 
По време на поредната част на кампанията на bTV „Да изчистим България заедно 
 

Линк: http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/nad-500-tona-otpadaci-sabrahme-ot-zashtitenite-teritorii-
dnes.html                                  

 

 

Текст: Над 500 тона отпадъци бяха събрани от защитените територии в поредната част на кампанията на 
bTV „Да изчистим България заедно”. В навечерието на Деня на природните паркове хиляди доброволци 
се включиха в почистването. 
Според данните, обобщени от Министерството на околната среда и водите, благодарение на всички днес 
до депата за отпадъци са извозени 504 тона, а почистените места са близо 100. Депонирането на пълните 
с всевъзможни боклуци чували ще продължи и утре, така че цялото количество ще е ясно тогава. 
Данните от интерактивната карта в интернет страницата daizchistim.bg показват, че най-много сигнали за 
почистени зони са подадени от самоорганизирани доброволци. Конкуренцията за първото място за най-
висока активност е сериозна и е между областите Силистра, Враца, Смолян, Плевен. 
Как премина акцията днес 
От четири пункта на Витоша доброволците получиха нужната екипировка за участие в акцията. 
„Много хора се включват, много хора са заинтересовани и като цяло искат да го правят, даже 
самоинициативно го правят от време на време, както виждаме днес не беше чак толкова мръсно тук”, 
коментира Момчил Петков от Студентски съвет към Технически университет - София. Служители на 
Районната екоинспекция – Варна се включиха в почистването на две защитени територии, които са 
част от НАТУРА 2000 – местностите Ракитника и Лимана на плажа Паша дере. 
Участниците в акцията раздадоха торби за смет на плажуващите, за да им напомнят да оставят чисто след 
себе си. 
Дирекцията на Природен парк „Русенски Лом” избра да почисти територията около река Мали Лом край 
село Нисово. 
В местността „Меджиди табия” най-активни бяха от организация „За една по-добра и красива Силистра”. 
Десетки хора чистиха природния парк Сините камъни в Сливен. 
Екипът на екоинспекцията във Велико Търново и доброволци почисти района около Хотнишкия водопад. 
В местността Китката до монтанското село Вирове само за половин час бяха събрани 30 килограма 
отпадъци. 
Усилията в Бургаско бяха насочени към резерват Ропотамо. Това е защитена местност със строг режим и 
човешката дейност е забранена. 
От тазгодишното издание на кампанията „Да изчистим България заедно” остана още една акция. На 27 
юни ще чистим около Дунав и водните басейни. 
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Източник: glasutnamladitehora.wordpress.com 
 

Заглавие: Ние сме против незаконните сметища в България 
 

Линк:https://glasutnamladitehora.wordpress.com/2015/06/07/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8
%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1/                                  
 

 

Текст: В последните години много кампании, посветени на почистването на природата, стартирах у 
нас. Инциативана на Би Ти Ви „Да изчистим България за един ден“ е изключително мащабна и в нея се 
включват много хора от всички краища на страната ни. Тази кампания определено има успех, но явно 
съвестта на хората и чувството им за отговорност не са така силни, че да удържат на първичния порив да 
захвърлят боклука си където им душа сака. 
Може би наистина е малко досадно е да разнасяме в себе си шишета, кърпички и кой знае още какво, но 
винаги може да ги събираме в торбичка, докато намерим контейнер, в който да ги 
изхвърлим. Непрестанно се оплакваме от начина си на живот, от управлението, от устройството, от 
всичко, за което можем да се досетим… Но не осъзнаваме, че всичко зависи от нас като хора и след това 
като граждани на България. Особите на жълтите павета не могат да бъдат виновни затова, че ние 
изхвърляме боклука си в планина, насред плажа, защото те не са закрепили съм нас джипиес, с който да 
контролират всяко наше действие. Добре е да осъзнаваме, че елементарните навици и възпитание е 
лична отговорност и, когато плажът е мръсен, когато китните ливади вече са целите в отпадъци, тогава 
вината е индивидуална и не можем да измием ръце с: „Ама, то управлението на тази държава за нищо не 
става!“. 
Красотата на природата ни е не само наслада, но и отговорност, която е само и единствено наша! 
Екипът на „Гласът на младите хора“ засне видео, в което показва едно малко сметище, което се намира в 
Област Кърджали, Община Черноочене, в близост до село Комунига. 
Насред красотата на Източните Родопи, станахме свидетели на безобразното поведение на хора, които са 
си позволили да изхвърлят битови и сторителни отпадъци сред природата. Подобно поведение е 
доказателство за отношението ни към нас самите, към децата, които възпитаваме, към страната ни. 
Искаме да живеем подобре и виним всички политици за упадъка на България, а не осъзнаваме, че 
промяната трябва да идва от вътре на вън – от нас самите на първо място. Първо ние трябва да 
уважаваме и пазим, да проявямаме отговорност, а тогава да изискваме. 
Недопустимо е да мърсим природата си! Недопустимо е да има отпадъци несред планината, насред 
плажа. 
Желаем с това първо видео да направим поредица, а защо не и кампания в бъдещ период, в която да 
отразяваме места, замърсени от човешко безхаберие. Екипът ни се наема със задачата да изпрати 
уведомително писмо по кмета на село Комунига, до кмета на Община Черноочене, до Министерството на 
околната среда и водите, до неправителствените органицазии, които се борят за чиста природа и околна 
среда. 
Всеки, който се натъкне на подобно място, е приканен да направи снимки/видео и да опише мястото, на 
което ги е видял. Разчитаме на помощта Ви! 
Природата ни е наша гордост и отговорност! 
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Източник: stroitelstvoimoti.com 

Заглавие: Крал човекът за скрап 

Линк: http://yambolnews.net/index.php/novini/politziya/item/15743-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BB-
%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0-
%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF                                  
 

 

Текст: Тунджанските полицаи разкриха кражба на метални предмети от землището на село Челник. В 
края на месец май в РУ Тунджа е получен сигнал от фирмен служител, че от обект в района е извършена 
кражба на 15 метални врати, 5 чугунени и 5 метални радиатори. В резултат на проверените оперативно-
издирвателни мероприятия е установено, че престъпното посегателство е извършено от 33-годишен 
жител на Ямбол. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство. 
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