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Източник: МОСВ  
 

Заглавие: Министър Василева: ОПОС 2014-2020 е естествено продължение на предишния програмен 
период, чиито резултати са видими 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3483                                   
 

 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри първия Комитет за наблюдение 
на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“. Новият програмен период е естествено продължение на „Околна 
среда 2007-2013 г.“, посочи в приветствието си към участниците Василева. Резултатите от работата по 
програмата вече са видими: изградени и рехабилитирани са 35 пречиствателни станции за отпадъчни 
води, положени са повече от 2000 км ВиК мрежа, завършени са 7 регионални депа за твърди битови 
отпадъци, картирани са 228 защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, каза министърът. Василева подчерта 
значението на натрупания досега опит при изпълнението на проекти в предишния програмен период, 
полезен за изграждането на капацитет в управлението на мащабни инвестиции в общинската 
администрация, в консултантския и в строителния бизнес. 
От опита идват и научените уроци във връзка с опростяването на процедурите, по-бързото 
администриране и правилното планиране на проектите през новия програмен период. „На базата на 
опита да започнем ОПОС 2014-2020, начертали стъпките и пътя. Постигнатото добро сътрудничество с 
бенефициентите, бизнеса и социалните партньори е основата за успешни партньорски взаимоотношения 
и в бъдеще“, заяви Ивелина Василева. Тя информира участниците в Комитета за наблюдение за 
предстоящото обявяване на първите 3 процедури, по които могат да бъдат договорени 711 млн. лв. Това 
са „Изпълнение на ранни ВиК проекти“, „Подпомагане ефективността, управлението и регионалното 
инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“ и „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации 
за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото 
оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“ . 
Подробна информация за тях се очаква до края на месеца, поясни ръководителят на Управляващия орган 
на ОП „Околна среда“ Яна Георгиева. Участниците в заседанието разискваха предстоящи процедури, 
включени в Индикативната годишна работна програма. 
 Приети бяха вътрешни правила за работа на Комитета за наблюдение и се разискваха критерии и 
методологии за оценка на проектни предложения. 
  
  
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: РИОСВ-Пловдив проверява за радиоактивен пясък в Сопот 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1463809     
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Текст: Експерти от РИОСВ–Пловдив и от Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по 
околна среда извънредно инспектираха качеството на атмосферния въздух в Сопот след публикации в 
пресата за радиоактивен пясък, който се полага по паважа в града и по писмо от кмета на общината с 
молба за проверка. 
Извършено бе измерване на качеството на атмосферния въздух по показател фини прахови 
частици. Мобилната апаратура е позиционирана в сградата на община Сопот, а изборът на мястото й е 
съобразен с натовареността на пътния участък, част от Републиканската пътна мрежа. Пробонабирането 
ще се извърши за период от 24 часа, а окончателните резултати от измерването ще бъдат готови до 
седмица. 
На място е взета и проба от куб с пясък, използван за полагане и уплътняване на фуги за паваж и бетонови 
пътни ивици при изпълнение на проекта „Воден цикъл на община Сопот“. Пробата ще бъде анализирана 
за определяне на специфична активност на радионуклеиди, а резултатът се очаква да бъде готов след 
седмица. 
Извършено е и измерване на радиационния фон на въздуха в района на куба с пясък, от който е взета 
пробата и на площадката пред входа на общината. Стойностите са 0,15 – 0,16 микросиверта за час и са 
естествени за района, уточняват от РИОСВ. 
 
 
 
 
Източник: varna.utre.bg 
 
Заглавие: Бунище Земя" праща Джеръми Айрънс в Морската 
Инициативата е част от кампанията "Морето не е за една ваканция", която се реализира във 
Варна 
 

Линк: http://www.varna.utre.bg/2015/07/06/327815-
bunishte_zemya_prashta_dzherumi_ayruns_v_morskata                              
 

 

Текст: На каква опасност са изложени хранителната верига и околната среда заради замърсяването на 
въздуха, земята и морето с отпадъци? Филмът "Бунище Земя" ще ни накара да се замислим какво се 
случва с нашите отпадъци, когато ги изхвърлим и колко е важно да бъдем по-отговорни към боклуците, 
които създаваме. 
Пътувайки по света - от Исландия до Индонезия - кинозвездата Джеръми Айрънс разговаря с учени, 
политици и обикновени хора, върху чието здраве и ежедневие отпадъците са оказали сериозно 
отрицателно влияние. Във визуално отношение и с емоционалното си въздействие филмът е 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 3  

  



                         
  
 
едновременно страховит и красив. "Бунище земя" отвежда Джереми Айрънс на едно пътуване, 
изпълнено с разкрития и надежда. 
"Надяваме се да можем да поговорим за отпадъците като наша отговорност - какво може да направи 
всеки от нас да намали своите отпадъци, как можем да ги събираме разделно и предаваме за 
рециклиране, как да компостираме. Също така как да направим така, че в морето да не плуват тонове 
пластмаса, която се разгражда до малки частици и вреди и на морските обитатели, и на нас", сподели 
Борислава Григорова, доброволец към "Грийнпийс"- България. 
Инициативата е част от кампанията "Морето не е за една ваканция", която се реализира във Варна с 
подкрепата на фондация "Мейдей", "Грийнпийс" – България, и екологично сдружение "За Земята". 
Входът е свободен. Прожекцията е на 10.07, петък от 20:30 ч.в Морската градина зад Планетариума. 
Режисьор и сценарист на филма е Кандида Брейди. Музика е на Вангелис. Джеръми Айрънс освен звезда 
в лентата, е и неин изпълнителен продуцент. 
 
 
 
 
Източник: standartnews.com 
 

Заглавие: Изкупуват разделно събрани отпадъци в Дупница  
 

Линк: http://www.standartnews.com/regionalni/izkupuvat_razdelno_sabrani_otpadatsi_v_dupnitsa-
291224.html 
                          

 

Текст: Кампания за разделно събиране на отпадъци от домакинствата организира от 6 до 10 юли 
Общината в Дупница, съвместно с местна фирма. 
На пункт до Авторемонтния завод може да се предават стара хартия, стъкло, пластмаса, едрогабаритни и 
опасни отпадъци. По установен ценоразпис ще се изкупуват черните и цветни метали. 
Повече информация за акцията гражданите може да получат в общинския отдел по екология. 
 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: 10 са нерегламентираните сметища в град Дунавци 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/07/05/2088422/10-sa-nereglamentiranite-smetishta-v-grad-
dunavtsi.html    
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Текст: Видин. 10 са нерегламентираните сметища в град Дунавци, които се появиха преди месеци, когато 
възникна кризата с боклука на територията на община Видин. Това каза за Радио “Фокус”- Видин Димо 
Скорчев, кмет на населеното място. Той посочи, че след разрешаването на кризата кофите за отпадъци в 
малкия град се почистват редовно и в кметството няма оплаквания в това отношение. „Но сметищата, 
които се появиха по време на кризата останаха. Очаквам през летния сезон и този проблем да разрешим, 
като мерки трябва да ес вземат от Община Видин. В противен случай ще ни бъдат наложени санкции от 
РИОСВ в Монтана”, обясни Скорчев. Проблем в град Дунавци е и уличното осветление. Въпреки 
обещанието, дадено преди години, че в населеното място ще бъдат монтирани 50 лампи, няма 
подменена нито една лампа, обясни кметът на Дунавци. 
 
 
 
 
Източник: bnt.bg 
 
Заглавие: Отново незаконни сметища в Рударци и Кладница 
 

Линк: http://bnt.bg/bnt2-regionalni/nezakonni-smetishta/otnovo-nezakonni-smetishta-v-rudartsi-i-
kladnitsa    
                          

 

Текст: В пернишките села Рударци и Кладница отново са се образували нерегламентирани сметища 
около контейнерите за отпадъци. Въпреки многократните сигнали и репортажи в новините на на БНТ2 
към управата на двете населени места, боклуците продължават да се трупат, а до този момент наказани 
няма. 
Вижте картата на незаконните сметища в България. 
Разходката ни из двете пернишки села в полите на Витоша не показаха нещо по-различно от друг път. 
Около контейнерите за отпадъци в Рударци може да се види цялата ненужна покъщнина – стари 
дющеци, продънени кофи, празни кашони и счупени щайги. Излишната растителност от дворовете на 
жителите на селото също е натрупана на големи купчини. Хората твърдят, че положението е такова, 
защото нямат достатъчно контейнери. 
Потърсихме кмета на селото – Богдан Богданов, който обясни, че без помощта на Община Перник е с 
вързани ръце. Той каза, че очаква допълнителни съдове за отпадъци от Община Перник, с които според 
него проблемът ще се реши. 
Допълнителните кофи за смет обаче не са решение на проблема, ако съдим по картината, която 
заварихме в следващото село Кладница, където положението с отпадъците не се е променило от доста 
време насам. В началото на екопътеката към Витоша броят на контейнерите се е увеличил, но с тях – и 
купищата боклуци. 
От Община Перник са поставили 4 нови контейнера. 
Новите съдове обаче си стоят празни, докато отстрани ги заобикалят купища изсъхнали клони, храсти и 
дори животинска тор, от която се носи непоносима миризма. За по-малко от 10 минути камерата ни засне 
трима жители на Кладница, които изсипаха чували с трева до кофите за боклук. Един от тях се отказа, 
смутен от нашето присъствие. Оказа се обаче, че повечето хора дори не знаят, че вършат нещо нередно. 
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“Мисля, че имам право. Аз живея 30 и няколко години тук и там го изхвърляме на един куп, защото няма 
нaвсякъде да се мърси”, каза възрастна жена, която изхвърли цяла количка коприва от двора си. След 
като обяснихме, че по този начин боклукът ѝ няма да бъде извозен, тя отговори, че не е знаела за това. 
Подадохме нов сигнал към кмета на Кладница Васил Мирчев за случая. Той обеща да сложи 
предупредителна табела за нарушителите. С по-сериозно разрешение на проблема обаче не се ангажира, 
защото по негови думи то зависи само от Община Перник. Според него в договорите за сметоизвозване 
на Общината трябва да се включат и биоразградимите отпадъци извън контейнерите, чийто капацитет в 
момента е крайно недостатъчен за нуждите на селото. 
 
 
 
 
Източник: pleven.topnovini.bg 
 

Заглавие: Задържаха апаши, върлували в община Гулянци 
 

Линк: http://pleven.topnovini.bg/node/616607    
                          

 

Текст: След активни оперативни действия криминалисти от Гулянци са установили извършителите на три 
кражби в общината, информират от пресцентъра на МВР. 
Действията по разследваното започнали след постъпили жалби от жители на града и с. Крета. По данни 
на трима тъжители, в края на юни от имотите им били откраднати винкели, тръби, ламарина, готварски 
печки на твърдо гориво, мостов кабел,  циркуляр с трифазен ел.мотор, корпус за парно на твърдо гориво 
и др. вещи. 
Всички кражби били извършени след взломяване на входните врати или преодоляване на телени огради. 
На 1 юли криминалистите предприели претърсване в частни домове и в пункт за изкупуване на черни и 
цветни метали на територията на община Гулянци. 
Те открили откраднатите вещи в имотите на двама мъже на 34 и 24 години. Задържаните са 
привлечени  в  качеството на обвиняеми. 
С прокурорско постановление срокът им за задържане е удължен до 72 часа. Внесено е искане 
за  налагане на постоянна мярка "задържане под стража". Продължава работа по документиране на 
престъплението. 
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