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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: До октомври България закрива още 41 общински депа, въвежда в експлоатация 9 нови 
регионални системи     
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3528                                   
 

 

Текст: Съдът на Европейския съюз (СЕС) постанови решението си по делото срещу България за 
неизпълнение на Директивата относно депонирането на отпадъци. До 16 юли 2009 г. страната ни 
трябваше да прекрати експлоатацията на старите общински депа, неотговарящи на изискванията на 
европейското законодателство. Процесът по прекратяване на експлоатацията им е в пряка зависимост с 
изграждането на нови регионални системи за управление на отпадъците (РСУО), които се финансират 
основно от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“. Забавянето на изграждането на новите депа 
се дължи от една страна на спиране на плащанията по ОПОС, несъгласие от населението по 
местонахождение на съоръженията за третиране на отпадъци и на дългите съдебни процедури по 
обжалване на стъпките по изграждането им, и от друга страна на забавяне на общините при подготовка и 
изпълнение на проектите за РСУО. 
Плащанията по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ бяха спрени през месец ноември 2013 г. 
Като последица от спиране на плащанията от ЕК, Министерство на финансите преустанови отпускането на 
лимити на ОПОС и за период от близо 5 месеца плащанията към бенефициентите на програмата бяха 
замразени (от 15 март до 8 август 2014 г.). Спирането на плащанията от ОПОС към бенефициентите на 
програмата съвпадна с активния строителен сезон, което наруши сериозно финансовия поток при 
възстановяване на заявените средства, генерирани в резултат на изпълнение на строителните дейности 
по проектите, финансирани по ОПОС. ЕК възстанови плащанията по ОПОС 2007-2013 на 19.11.2014 г. 
В резултат на възстановените плащания и на всички усилия, които се полагат за ускоряване на 
изпълнението, само от началото на  годината досега бяха въведени в експлоатация 5 регионални системи 
в Бургас, Малко Търново, Видин, Габрово и Добрич, с което се преустановява експлоатация на 25 
общински депа. До месец  октомври тази година ще бъдат закрити още 41 общински депа, неотговарящи 
на изискванията на европейското законодателство с въвеждането в експлоатация на новоизградени депа 
в регионите Велико Търново, Левски, Панагюрище, Луковит, Перник, Плевен, Варна, Стара Загора и 
Костенец. С постигането на тази цел, управлението на страната ни ще докаже пред ЕК и СЕС способността 
си да изпълни поетите ангажименти в хода на наказателната процедура до сега и ще предотврати 
евентуални по-нататъшни негативни последици за България. 
Следва да се отбележи, че това първо съдебно решение не предвижда финансови санкции. То признава, 
че страната не е изпълнила свои ангажименти и я задължава да предприеме необходимите мерки, за да 
се съобрази с решението на съда. В случай, че държавата членка не отстрани нарушението на правото на 
ЕС, Съдът отново по инициатива на ЕК, може да осъди ДЧ и да й наложи финансова санкция. Към 
момента българските институции полагат всички възможни усилия, за да се предотврати завеждане на 
второ дело и за да се изградят всички регионални системи. Финансови санкции ще бъдат наложени в 
случай, че огромните ни усилия за наваксване на забавянето се окажат неуспешни. 
Съдът на ЕС постанови решение, с което осъжда Италия да заплати еднократна сума от 20 млн. евро и 
периодична имуществена санкция от 120 000 евро, платима ежедневно, поради нарушение на 
Директивата относно депонирането на отпадъци. Първоначалното решение срещу Италия е постановено 
от Съда на ЕС през 2010 г., но поради продължаващото му неизпълнение, страната беше осъдена да 
заплати финансови санкции. 
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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Кметът на Царево трябва да освободи достъпа до плажа Силистар       
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3529                                   
 

 

Текст: Община Царево трябва да си влезе в правомощията и да освободи пътя до плажа 
Силистар.  РИОСВ-Бургас изготви предписание до кмета за предприемане на мерки за осигуряване на 
достъп през общинските полски пътища. 
Миналата седмица експерти на регионалната екоинспекция са били на проверка на плажа и са 
установили, че ползвателят на частни земеделски земи – фирма „Зона Х“ ЕООД, няма изискуемото по 
закон съгласуване с РИОСВ-Бургас. Имотите са разположени на територията на Природен парк 
„Странджа“ и за извършването на всякакви дейности е необходимо съгласуване с РИОСВ. Незабавно до 
„Зона Х“ ЕООД е била изпратена покана за съставяне на акт. Предстои и налагане на глоба в размер на 
10 000 лева. 
При проверката е установено, че от „Зона Х“ ЕООД са представили в община Царево договор със 
собствениците на имоти за ползването на терените им. Съгласно договора наемателят ползва имотите за 
период  1.06 – 30.09.2015 г. и се задължава да ги експлоатира по предназначение като ги облагороди и 
огради с временни заграждения, и обособи пътеки за лесно и удобно преминаване на хора и 
автомобили. Общината има ангажимент да упражнява контрол върху всички дейности, които касаят 
достъпа до плажа и общинските терени. 
РИОСВ е подготвила и принудителна административна мярка на фирмата за спиране на дейността за 
обособяване на зона за временен престой на автомобили. 
 
 
 
Източник: Контролна дейност  РИОСВ  Месечни отчети 
 

Заглавие: Кратък отчет за контролната дейност на РИОСВ за юни 2015 г. 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=165                           
 

 

Текст: За месец юни от експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са 
извършени 2 449 проверки на 2 216 обекта. За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 932 
предписания. Съставени са 93 бр. актове, от които 10 са за констатирано неизпълнение на дадени 
предписания. Издадени са  104 бр. наказателни постановления (НП) на обща стойност 271 630 лв. За 
констатирано увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при 
неспазване на емисионните норми и ограничения са наложени 12 бр. санкции.  

http://www.moew.government.bg/?show=11
http://www.moew.government.bg/?show=43
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Постъпилите суми по наложени санкции са 176 666.74 лв. 
І. Въздух 
За неизвършени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в 
атмосферния въздух, от екоинспекциите в Бургас и Русе, с по 200 лв., са санкционирани:  „Булавто“ АД, гр. 
Варна, „Виктория Туристик“ ЕАД, гр. Пловдив и „Метал” ЕООД, гр. Лозница. За същото нарушение от 
РИОСВ Хасково е наложена имуществена санкция, в размер от 100 лв., на „Пътстройинженеринг“ АД, с. 
Груево, общ. Момчилград и от РИОСВ Шумен – 300 лв. на „Лавена“ АД, гр. Шумен. 
За непредставена, в срок до 31.03.2015 г., информация за пуснатите на пазара продукти за 2014 г., 
попадащи в обхвата на Приложение № 1 от Наредба за ограничаване на емисиите на летливи органични 
съединения (ЛОС) при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и 
авторепаратурни продукти от РИОСВ Враца, с по 500 лв., са глобени две физически лица. 
За извършване на дейности с ЛОС без извършена регистрация от РИОСВ Варна е наложена имуществена 
санкция, в размер на 1 000 лв., на “Теди” ЕООД, гр. Добрич. 
За организирано изпускане на газови емисии в атмосферния въздух с измерени концентрации, 
превишаващи нормите за допустими емисии, от РИОСВ Пловдив е наложена текуща месечна санкция,  в 
размер на 54,37 лв., на ЕТ „Ненко Трифонов“, гр. Карлово. През отчетния период, от РИОСВ Монтана, е 
възобновена текуща месечна санкция, наложена на „БКС – Бъдинстрой” АД, гр. Видин, в размер на 146, 
29 лв., за замърсяване над допустимите норми, по показател „прах” в отпадъчните газове от газоход на 
асфалтосмесител на база „Катюша” .  
ІІ. Води 
За констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) в потоци отпадъчни 
води, зауствани в повърхностни водни обекти от екоинспекциите в Бургас, Перник, Смолян и Велико 
Търново са наложени санкции, по чл. 69 от ЗООС, на: община Руен за обект: канализационна система на с. 
Люляково -  6 279 лв., община Созопол за обект: канализационна система с. Равна гора - 105 лв. и Алмар 
Сийфуд" АД – 548 лв.; SOS Детски селища – Дрен – 98 лв. и „Мини открит въгледобив“ ЕАД - 176 лв.; 
Стройвъзход“ ООД, гр. Неделино -  59 лв.; „Захарни заводи“ АД, гр. Горна Оряховица - 70,32 лв. 
(еднократна). 
За изхвърляне на отпадъчни води в нарушение на индивидуалните емисионни ограничения, определени 
в разрешителното за заустване, от РИОСВ Благоевград са наложени две имуществени санкции, всяка по 
1 000 лв., на „Юлен“ АД, гр. Банско, а за заустване на отпадъчни води във воден обект, без необходимото 
за това основание, е наложена имуществена санкция в размер на 2 200 лв. на  „Евро мийт енд милк“ 
ЕООД, гр. Благоевград. 
От РИОСВ Варна са издадени наказателни постановления на „Евроманган“ ЕАД, с. Църква – 500 лв. 
за неизпълнено условие от разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води и на 
„ОМВ България“ ООД, гр. София – 3 000 лв. за превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, 
регламентирани в разрешителното за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект. 
За заустване на отпадъчни води, превишаващи ИЕО, са наложени имуществени санкции, от по 1 000 лв., 
на: Екопроект“ ООД, гр. Враца - Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Враца и Мездра 
(РИОСВ Враца), „Хрис”ООД – цех за разфасовка на пилета, гр. Пазарджик (РИОСВ Пазарджик) и „Сет Пи Си 
Би Технолоджи” ООД, гр. Русе (РИОСВ Русе).  
От РИОСВ Плевен са наложени имуществени санкции на: „Ленокс Фроузън Фууд“ ООД - 2 000 лв. за 
заустване на смесен поток битови и отпадъчни води без необходимото за това основание и „ДАД“ ООД, 
гр.Троян - 500 лв. за неизвършен собствен мониторинг на качеството на отпадъчните води за второто 
шестмесечие на 2014 г. 
От РИОСВ Русе е издадено наказателно постановление, с което е наложена имуществена санкция, в 
размер на 5 000 лв., на „Аполо 33” ЕООД, гр. Пловдив за това, че дружеството изхвърля отпадъчни 
води като нарушава нормите за заустване в канализациите.  
На „Рудметал“ АД, гр. Рудозем и „Горубсо Мадан“ АД, гр. Мадан от РИОСВ Смолян са наложени 
имуществени санкции, от по 500 лв., за неизпълнение на задължение за опазване на водите и 
повърхностните водни обекти от замърсяване и увреждане. 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 5  

  

От РИОСВ Шумен са издадени две наказателни постановления, всяко по 2 000 лв., на „Чугунена арматура 
България“ АД, гр.Враца за заустване на битово-фекални отпадъчни води без разрешително за ползване на 
воден обект и на "БКС Търговище" ЕООД, гр.Търговище за превишение на ИЕО на вредни вещества в 
отпадъчните води, формирани при дейността на Регионално депо за неопасни ТБО, гр.Търговище. 
ІІІ. Отпадъци 
За констатирано замърсяване с отпадъци на речни легла и прилежащите им територии и непредприети 
действия за почистването им от екоинспекциите в Благоевград, Бургас, Пловдив, Смолян, Шумен и София, 
с по 3 000 лв., са глобени кметовете на общини: Гоце Делчев, Кочериново, Бяла, Камено, Котел, Руен, 
Хисаря (3 НП), Карлово, Първомай (3 НП), Ардино, Опака и Своге. За същото нарушени са глобени и 
кметовете на: община Пирдоп – 7 000 лв. (РИОСВ София), с. Арчар, общ. Димово – 2 000 лв. (РИОСВ 
Монтана), а с по 1 400 лв. са глобени кметовете на: с. Калековец (РИОСВ Пловдив), с. Славяново, община 
Харманли, с. Корен, община Хасково и с. Лозен, община Любимец (РИОСВ Хасково). 
От РИОСВ Благоевград са глобени, с по 1 000 лв., две физически лица за извършен незаконен 
трансграничен превоз на неопасни отпадъци през ГКПП – Кулата и с 2 000 лв. е глобено физическо лице за 
нерегламентирано изгаряне на отпадъци от медни кабели.   
От РИОСВ Велико Търново е наложена имуществена санкция на „Захарни заводи“ АД, гр. Горна 
Оряховица – 7 000 лв. за нерегламентирано изхвърляне на неопасен отпадък (шлемпа). Със същата сума, 
РИОСВ Перник, е санкционирала  „Аксема-Б“ ЕООД, гр.Перник за извършване на дейност по съхраняване 
на неопасни отпадъци без регистрационен документ. 
За неводене на отчетност за образуваните отпадъци са издадени наказателни постановления, всяко по 
2 000 лв., на: „ЕМКО“ ЕООД гр. Габрово (РИОСВ Велико Търново),  „Еко-Титан” ЕООД, гр. Видин  (РИОСВ 
Монтана), „Памексвим”ООД, с. Памидово (РИОСВ Пазарджик). 
От РИОСВ София е наложена имуществена санкция, в размер на 1 400 лв., на „Ес Джи Груп” ЕООД за 
неконтролирано управление на отпадъците на дружеството. Със същата сума, от РИОСВ Смолян, е глобен 
кметът на с. Змеица, община Доспат за това, че не е извършил необходимите действия в случаите, когато 
причинителите на отпадъци са неизвестни. 
От РИОСВ Плевен са глобени четири физически лица (една глоба от 500 лв. и три по 300 лв.) за 
съхранение на ИУМПС и непредаването им на регламентирана   площадка за съхраняване или в център за 
разкомплектоване на ИУМПС.   
За извършване на дейности без документ по чл.35 от ЗУО, от РИОСВ Стара Загора, с по 500 лв., са глобени 
две физически лица. 
ІV. Защитени територии, лечебни растения и биологично разнообразие 
За нарушаване на забрана за отсичане на единични и групи дървета при ползването на земеделски земи 
от РИОСВ Стара Загора е наложена имуществена санкция, в размер на 5 000 лв., на „Стил Комерс“ АД, 
гр.Нова Загора. Със същата сума РИОСВ Русе е санкционирала „Бритера” ООД, гр. Русе за това, че 
дружеството е нарушило забрана за премахване на характеристики на ландшафта.  
За пренасяне през граница на препариран африкански лъв без необходимите документи  по CITES от 
РИОСВ Хасково е глобено физическо лице с 2 000 лв. Със същата сума от РИОСВ Плевен е глобено 
физическо лице за това, че като възложител на План-извлечение, за който има издадено Решение за 
преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие, не е изпълнил условие от решението. 
За извършване на дейност в защитена територия, ПЗ ”Пещера Магура”, без съгласуване с РИОСВ – 
Монтана, инспекцията е глобила с 1 000 лв. кмета на община Белоградчик. 
От РИОСВ Благоевград е наложена имуществена санкция, в размер на 1 000 лв., по Закона за 
биологичното разнообразие на „Увекс“ ЕООД, гр. Сандански, за неуведомяване, на най-ранен етап,  на 
компетентния орган за инвестиционно предложение. 
От РИОСВ Бургас, с по 100 лв., са глобени пет физически лица за нерегламентирано  навлизане в резерват 
Ропотамо. 
За организиране на нерегламентиран пункт за изкупуване на охлюви, от екоинспекциите в Монтана и 
Плевен, с по 100 лв., са глобени четири физически лица.  
За непредставена обобщена информация за изкупените, обработените и реализираните през 
предходната година билки и техния произход по позволително от РИОСВ Велико Търново, със 100 лв., е 
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глобено физическо лице. За същото нарушение от РИОСВ Русе са наложени имуществени санкции, от по 
300 лв., на  „Каладан Аракис” ООД, гр. Силистра и ЕТ „Глухарче – Здравко Лоховски”, с. Триград. 
От РИОСВ Монтана и Плевен, с по 100 лв., са глобени две физически лица за нерегламентирано обособен 
пункт за изкупуване на лечебни растения – цвят бъз. 
За извършване на спортен любителски риболов в ЗМ Дуранкулашко езеро,  в забранен период, РИОСВ 
Варна е глобила, с 30 лв., физическо лице.  
През отчетния период от експертите на РИОСВ Смолян са извършени четири проверки по сигнали за 
нападение на мечка на селскостопанско имущество и домашни животни в землището на с. Дряновец, с. 
Орехово,  с. Студенец, община Чепеларе и с. Брезе, община Девин. При проверките е установено, че 
щетите са нанесени от кафява мечка. 
V. Комплексни разрешителни (КР) 
За неизпълнение на условия от КР от екоинспекциите в Монтана, Перник и Шумен са наложени 
имуществени санкции, всяка по 10 000 лв., на: „Видахим” АД, гр. Видин – оператор на сгуроотвал за 
неопасни отпадъци, „Топлофикация Перник“ АД и “Ново стъкло” ЕАД, гр. Нови пазар. За същото 
нарушение от РИОСВ Стара Загора е издадено наказателно постановление, на стойност 20 000 лв., на 
„Брикел“ ЕАД, а за извършване на дейност без издадено КР от РИОСВ Пловдив е наложена имуществена 
санкция, в размер на 50 000 лв., на „Стомар Инвест“ АД, гр. Пловдив - свинеферма в с. Белозем. 
VI. Закон за опазване на околната среда (ЗООС) 
За неизпълнени предписания, дадени по реда на ЗООС, от РИОСВ Велико Търново и Шумен са наложени 
имуществени санкции на: „Континвест“ ООД, гр. София -складова база за химикали в гр. Горна Оряховица 
– 20 000 лв. и “Агрострой“ ЕООД  гр.Нови пазар – 2 000 лв. За същото нарушени от РИОСВ Монтана, с 2 000 
лв., е глобен кмета на община Димово. 
За неуведомяване, на най ранен етап, на компетентния орган за инвестиционно предложение са 
наложени имуществени санкции на: „Керос - България” ЕАД, гр.Русе – 1 000 лв. (РИОСВ Русе), „Аква форм” 
ООД – 1 000 лв. и община Годеч – 500 лв. (РИОСВ София) 
От РИОСВ София са издадени наказателни постановления на: „Евроенерджи МБ” ООД - 3 000 лв. за 
непредставена информация по реда на чл. 93, ал. 6 от ЗООС и „Балкам груп” ЕООД – 1 000 лв., за 
неоказано съдействие на контролните органи.  
За непредставени в срок договори за събрано електрическо и електронно оборудване РИОСВ Пазарджик 
е глобила, с 200 лв., физическо лице. 
За причинено вредно въздействие (замърсяване) на почвата РИОСВ Враца е глобила, със 100 лв., 
физическо лице. 
VII. Закон за защита от вредното въздействие на химическите вещества и смеси 
От РИОСВ Варна и Хасково са наложени имуществени санкции, от по 1 000 лв., на  “Дийон 07“ ЕООД, гр. 
Провадия - за неправилно съхранение на несъвместими категории опасни химични вещества и на ВиК“ 
ООД Кърджали - за неизпълнено в срок предписание. 
VIII. Принудителни административни мерки (ПАМ) 
През отчетния период са издадени Заповеди за прилагане на ПАМ от РИОСВ Благоевград и Враца на: 
На две физически лица във връзка с установен от служители на ГПУ – Петрич незаконен превоз на 
неопасни отпадъци от Р. Гърция към Р. България и 
“Яйца и птици” АД, гр. Мизия, поради неправомерно експлоатиране на инсталацията над капацитета, 
определен в точка 6.6а от Приложение № 4 на ЗООС. 
 
 
 
Източник: infobusiness.bcci.bg 
 

Заглавие: Томислав Дончев: Ще има облекчен достъп до ОП „Иновации и конкурентоспособност“ за 
фирмите от Югозападния регион 
 

Линк: http://www.infobusiness.bcci.bg/3-2.html 
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Текст: Фирмите от Югозападния регион ще получат облекчения за достъп до Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност”, обяви вицепремиерът по европейските фондове и икономическата 
политика Томислав Дончев на среща с представители на бизнеса и общините от Кюстендил, Дупница и 
Благоевград. Това съобщи правителствената информационна служба след срещата. 
По думите му, тези мерки, макар да не могат да променят интензитета на помощта, ще подпомогнат 
фирмите при участието им в програмата. „Фирмите от Югозападна България са в неизгодно положение, 
тъй като в този район е включена и София, а столицата изкривява данните. Това е и причината фирмите от 
Югозападния район да могат да ползват финансиране с 25% по-ниска интензивност в сравнение с 
останалите райони от страната. Държавата е питала дали не могат някои от областите от Югозападния 
район да бъдат третирани по един по-благоприятен начин, но е получила отказ от Европейската 
комисия”, каза Томислав Дончев. 
 Той посочи, че е обсъдена възможността за корекция на минималния и максималния праг на 
финансиране, което ще позволи програмата да се съобрази със специфичните нужди на предприемачите 
от трите района. Дончев каза също, че се търси възможност фирмите от Югозападния район за планиране 
да получат облекчени кредити. „В момента усилено проверяваме дали можем да ползваме за 
съфинансиране инструментите за финансов инженеринг”, допълни вицепремиерът и посочи, че ще бъдат 
използвани всички възможности, при които държавата може да реагира. 
 Томислав Дончев съобщи, че по първата схема на новата оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” са подадени над 850 проекта, като основната част от тях – по електронен път. 
Следващата схема ще бъде изцяло електронна. „Целта ни е в новия програмен период хартиеното 
кандидатстване да бъде изключение, а електронното – правило“, допълни вицепремиерът. 
 
 
 
Източник: rousse.dir.bg 
 

Заглавие: Бутилки за ГМО семена открити край Дунав 
Няколкото бутилки за генно модифицирани семена, една от които с надпис "Monsanto", са 
открити при почистването на островите Батин и Люляка между 15 и 19 юли. 
 

Линк: http://rousse.dir.bg/news.php?id=19575556 
                         

 

Текст: Общо 170 чувала отпадъци са събрали доброволците в акцията, съобщиха организаторите от 
Туристическо дружество "Приста", цитирани от "Топновини". Около 130 от чувалите са с пластмаса, годна 
за рециклиране, 10 са със стъкло и 30 с отпадъци, негодни за рециклиране.  
След предаване на отпадъците от предишната акция на остров Люляка за рециклиране е станало ясно, че 
всички пластмасови отпадъци, които не са пълни с пясък или кал или полуразложени и смесени с почвата, 
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са годни за рециклиране, съобщи Топновини.  
В тази акция са участвали 20 доброволци, 5 експерти и други придружаващи лица. 76% от участниците са 
дошли от Русе, а останалите 24% - от София, Шумен, Трявна, Севлиево и Свищов. 36% от участниците са 
били на възраст между 18 и 35 години, 40% - от 36 до 45 г., останалите 24% - от 46 до 60 г.  
От ТД "Приста" споделиха, че участниците са се събрали вечерта на 15-ти юли, сряда, в с. Беляново, 
откъдето на 16-ти са потеглили с каяци към остров Батин. На 16-ти и 17-ти юли доброволците са нощували 
до с. Батин и са почиствали съответно носа и опашката на остров Батин, като са събрали общо 75 чувала 
отпадъци.  
С помощта на местни рибари чувалите са извозени до брега край с. Батин, откъдето ще бъдат поети от 
камион тази седмица.  
Презентация и обучение по наблюдение на птици е направил орнитологът Свилен Чешмеджиев от 
Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Той е предоставил на участниците бинокли, с които 
да изследват от близо орнитологичния свят край остров Батин. 
На 18-ти юли доброволците са се спуснали по реката от с. Батин до носа на остров Люляка, където са 
събрали още 95 чувала отпадъци, и са лагерували на брега срещу острова. В неделя, на 19-ти юли, по 
план е трябвало отпадъците от Люляка да бъдат извозени до брега, но поради ниското ниво на реката и 
образуването на плитчини, чувалите са останали на острова. Те ще бъдат извозени от Люляка по-късно 
тази седмица – при по-подходящи условия за моторни лодки. 
Изключително „горещо“ е преминала цялата акция, включваща борба с комари, паяжини, храсти, клони, 
кал и тиня. Температурите са били от порядъка на 37-38 градуса. На остров Батин отпадъците са били 
много разхвърляни – без големи „находища“ или струпвания на отпадъци, както на остров Люляка. 
Поради тази причина там работата е била по-трудоемка. 
Акцията е част от дейностите по проекта "Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови", 
финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.  
В близките месеци предстоят още няколко подобни акции, като следващата ще се проведе в периода 19-
23 август и обхваща островите Алеко и Мишка, намиращи между гр. Русе и гр. Тутракан. 
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