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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: България е поканена да участва в проект, свързан със световното наследство на ЮНЕСКО 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3889 
 

  
 

Текст: България, в лицето на МОСВ, e поканена да участва в проект, свързан с обявяването на Европейски 
сериен обект на световно наследство на ЮНЕСКО „Букови гори – общо наследство на Европа“. Проектът е 
по инициатива на Федералното министерство по околна среда, защита на природата и ядрената 
безопасност на Германия и е насочен към проучване на потенциала за обявяване на сериен европейски 
обект на световното наследство за опазване на най-представителните вековни букови гори в  Европа. 
В съвместната номинация ще участват общо 13 европейски държави, включително и България. 
Останалите страни са Австрия, Албания, Белгия, Полша, Румъния, Словения, Украйна, Испания, Италия и 
Хърватска. Предвижда се в новия обект да бъдат включени 33 компонента. На практика той ще 
представлява разширение на вече съществуващ обект на световното наследство  – „Вековните букови 
гори на Карпатите и старите букови гори на Германия”, обхващащ  територии на Словакия и Украйна и 
Германия.   
Потенциалният сериен обект на световното наследство „Естествените букови гори на Европа“ 
представлява изключителен пример за незасегнати, комплексни гори в умерения пояс, които 
демонстрират в най-пълна степен екологичните модели и процеси на развитие на чистите и смесени 
насаждения от обикновен бук в различни условия на околната среда. Предложеното разширение 
съдържа безценен генетичен резервоар, както на бука, така и много други видове, свързани и зависими 
от този тип горски местообитания. 
България е поканена да участва в съвместната европейска номинация посредством включването в обекта 
на световното наследство на най-представителните букови гори в деветте резервата разположени на 
територията на Национален парк „Централен Балкан“  – „Боатин“, „Царичина“, „Козя стена“, „Стенето“, 
„Соколна“, „Пеещи скали“, „Стара река“, „Джендема“и „Северен Джендем“. 
Българската държава вече е обезпечила необходимата защита  на вековните букови гори в потенциалния 
обект на световното наследство на ЮНЕСКО, тъй като 9-те резервата и сега са с най-строг режим на 
опазване съгласно националното законодателство. Това означава, че не се налага да бъдат въвеждани 
допълнителни режими или ограничения по отношение на резерватите или територии извън тях. 
България и останалите заинтересовани държави следва да  вземат окончателно решение за участието си 
в общоевропейската номинация в срок до декември 2015 г. 
Включването на България в Европейския сериен обект на световно наследство на ЮНЕСКО ще бъде още 
едно признание за усилията на цялото общество за опазване на природата на България. 
Отправената покана към България бе изпратена до общините и областните управители, в чийто 
териториален обхват попадат въпросните резервати, с цел информиране на обществеността и отчитане 
на общественото мнение.  Всички представени към момента становища са положителни, в подкрепа на 
проекта. 
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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: 39 млн. лв. от ОПОС за изграждане на шест центъра за реакция при наводнения 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3890 
 

 
 

Текст: Министерството на околната среда и водите обяви първата си процедура по Приоритетна ос 4 на 
ОПОС 2014-2020  – „Превенция и управление на риска от свлачища  и наводнение“.  Тя е за изграждане на 
шест центъра за повишаване готовността на населението при бедствия и е на стойност 39 116 600 лв. 
Със средствата ще се извърши модернизация на шест от съществуващите областни обучителни центрове 
на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР. Целта е чрез добра 
подготовка на гражданите за реакция в кризисни ситуации, да се избегнат жертви и негативни последици 
върху жилищните и промишлените сгради и инфраструктурата. 
По проекта ще бъдат модернизирани и някои от съществуващите полигони, където ще се пресъздават 
ситуации на разливи и наводнения,  за да бъдат обучавани гражданите в условия, близки до реалните. 
Предвидено е  финансиране за ремонт на съпътстващата инфраструктура, както и за доставка на 
оборудване,  техника и превозни средства. 
Бенефициент по проекта е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към 
Министерство на вътрешните работи (ГДПБЗН – МВР). 
Крайният срок за подаване на проектно предложение е 16 ч. на 5 февруари 2016 г. 
   
 
Източник: bnt.bg 
 

Заглавие: Екоминистерството: ЕС не забранява отоплението на дърва и въглища 
 

Линк: http://bnt.bg/news/ekologiya-i-ustoychivo-razvitie/ekoministerstvoto-es-ne-zabranyava-otoplenieto-
na-da-rva-i-va-glishta 
 

   
 
Текст: Няма евродиректива за забрана на горенето на дърва и въглища за отопление, увериха от 
екоминистерството. От там отрекоха появилите се информации, че заради ЕС от догодина ще трябва да се 
топлим на по-скъпите биогорива. Тази седмица българският екоминистър Ивелина Василева е 
подкрепила предлаганите от ЕК мерки в борбата с проблема с замърсения въздух на европейско ниво, но 
е подчертала, че тяхното изпълнение у нас би се отразило сериозно върху икономиката и бита на 
населението. 

http://bnt.bg/news/ekologiya-i-ustoychivo-razvitie/ekoministerstvoto-es-ne-zabranyava-otoplenieto-na-da-rva-i-va-glishta


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 4  

  

Замърсеният въздух особено през зимата си остава основен проблем на много български градове, които 
от години са  на челните места в Европа  в тази открицателна  класация. С най-голямо количество фини 
прахови частици във въздуха са Видин, Враца, Монтана, както и най-големите ни градове, където към 
пушеците от битовото отопление се добавя и засиленият трафик. Общо в 29 общини  фините прахови 
частици са над нормите. 
- Няма директива, която да налага  изисквания по отношение  видовете  горива, които  се  използват в 
бита, – увери Иван Ангелов,  директор на Дирекция “Опазване чистотата на въздуха” в МОСВ. 
Така през седмицата от екоминистерството опровергаха слуховете за подготвяна забрана за използване 
на дърва и въглища за отопление. Уточниха, че  работна група търси възможности за използване на по-
екологични и по-малко вредни горива, но тя няма да налага забрани. 
Семейство Ташеви  от Ракитово не бяха разбрали за тиражираната евентуална забрана. Всяка зима  те 
дават около 500 лева за дърва и твърдят, че от тях  по-добри няма. 
- По – добре е от парното, по-добре е  от всичко, – смята Ангел. – Щом се стопли стаята и  го изгасяме. 
Като  минат 2-3  часа  пак запалим. 
- Ако  трябваше да смените  дървата с по-скъпи екогорива? 
- Нямаше да ни стигат  парите, които  получаваме, – казва Катя. 
Пелетите са далеч  по-екологично  гориво  от дървата  и въглищата. Но повечето семейства у  нас  нямат 
финансова  възможност да се отопляват с пелети. 
- За 500 лева това семейство от Ракитово може да се топли цяла година с пелети без да  спират, – казва 
Симеон Овчаров, съсобственик на  цех за пелети във Велинград. – Но  ще  им трябват още 3000 лв за 
котле  и  3 хиляди  за радиатори.Това те не  могат да си го  позволят. 
През седмицата екоминистър Ивелина Василева на среща в Европейската комисия е подкрепила мерките 
за подобряване качеството на въздуха на национално и европейско ниво, но е заявила, че заложените за 
България изисквания са непосилни  и ще се отразят негативно върху икономиката и бита на 
населението.Тя е представила и предстоящите   Законови  промени у нас, които подтикват общините да 
предприемат  мерки в тази насока. 
Докато чакаме  законодателни  промени, най-вече в Закона  за  чистотата на  атмосферния  въздух , може 
да си  помогнем и сами. Изчислено е, че само ако  подменим мокрите  дърва, 
които  използваме  за  отопление със сухи, в атмосферата се изхвърлят над 40% по-малко фини прахови 
частици. 
В  новата оперативна програма “Околна среда” са заделени 120 млн. лв. за справяне с проблема мръсен 
въздух. С тях държавата ще подпомага добрите проекти на общините за по-чист въздух. 
 
 
Източник: novavarna.net 
 

Заглавие: РИОСВ – Варна раздаде награди на победителите в конкурс за разделно събиране на хартия 
 

Линк: http://novavarna.net/2015/11/27/%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-
%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5-
%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5/ 
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Текст: Днес се проведе заключителният етап от едномесечната кампания за събиране на хартия в 
рамките на Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ECHO). 
В открит урок по СИП „Екология“ представител на РИОСВ-Варна, запозна учениците с идеята на 
Европейската седмица за намаляване на отпадъците и ползата от разделното събиране с цел повторната 
употреба на хартия, пласмаса и стъкло. Представен бе и проект на възпитаници на училището „Живей 
моделно – събирай разделно“. 
Обучението се проведе в ОУ „Христо Ботев“ на кв. „Аспарухово“, където бяха обобщени резултатите и 
наградени участниците от кампанията. Най-активни тази година бяха Данаил Великов от I а клас 
индивидуално и учениците от I а клас – групово. Децата бяха горди от постигнатото, защото събраха за 
рециклиране общо 720 кг хартия, с което спасиха 9 дървета. 
Тази година инициативите, свързани с Европейската седмица за намаляване на отпадъците се провеждат 
под мотото „Дематериализациата – да правим повече с по-малко“. 
  
 
Източник: news7.bg 
 

Заглавие: Бездомен мъж опита да се запали в Пловдив 
Живее като събира хартия, кашони и пластмасови бутилки 
 

Линк:http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0
%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B
E/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D1%8A%D0%B6-
%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-
%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-
%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2_l.n_i.170950_c.22.html#.Vlv_pf7ovcs 
 

   
 

Текст: Бездомен мъж опита да се запали в Пловдив. Той се заля с бензин, след като служители на 
"Чистота" се опитаха да приберат събраните от него хартия, кашони и пластмасови бутилки. Фаталният 
край беше избегнат по чудо след намесата на пожарникари и полиция. 
53-годишният Душко Абаджиев има тежък живот. От дете е принуден да живее по улиците. Съдбата го е 
довела до пресечката на бул. "Васил Априлов" и ул. "Генерал Данаил Николаев", където си е устроил 
място за живеене в частния имот на свой познат. Багери и фадроми отишли да разчистят материалите, 
които той е събрал за рециклиране. Отчаян, че ще загуби и малкото събрано, той се залял с бензин и 
заплашил да се самозапали. 
Спрели го приятели и полицията. Казали му обаче, че има три дни да се махне от импровизираното си 
жилище. Абаджиев имал намерение да разчисти събраните от него боклуци. Той казва, че не вижда друг 
изход, освен смъртта, и само силната му набожност го спира да сложи край на живота си. 
 
 
 
 
 
 
 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 6  

  

Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Европейски средства за регионална система за управление на отпадъците във Велико Търново 
 

Линк: http://bnr.bg/euranetplus/post/100631679/evropeiski-sredstva-za-regionalna-sistema-za-
upravlenie-na-otpadacite-vav-veliko-tarnovo 
 

   
 

Текст: Като държава - член на Европейския съюз България има ангажименти за изпълнение 
на  европейските директиви  за управление на отпадъците. Изграждането на регионалната система за 
шест общини от област Велико Търново е в отговор на тези ангажименти, каза Зорница Кънчева от 
община Велико Търново, ръководител на проекта.  
Разбира се общините нямаше как да изпълнят тези изисквания за модерно управление на отпадъците и 
оползотворяване на суровините от тях със собствени средства от данъците и таксите смет. Без 
европейското финансиране изграждането на такива системи е невъзможно. Става дума за милиони 
инвестиции, които общините, дори и държавата нямаше от къде да намерят. 
Тя каза, че за новата Регионална система за управление на отпадъците са отпуснати над 33 млн. лева. Те 
разположена на площ от 165 декара в землището на великотърновското село Шереметя. В нея годишно 
ще се приемат 54 хиляди тона отпадъци от общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, 
Златарица и Стражица. От тях  ще се отделят суровини за рециклиране -хартия, картон, пластмаса, които 
общините ще продават на специализирани фирми, а приходите отново ще бъдат инвестирани за 
управление на отпадъците. От  отделяните  високо модифицирани калорични  отпадъци ще бъде 
произвеждана електро или топлинна енергия. От биоразградимите отпадъци ще се прави компост за 
рекултивация и  за торене. Отпадъците ,които не могат да бъдат преработени или  изгорени, ще бъдат 
депонирани в клетка.  
Тази модерна система има значителен екологичен ефект върху въздуха, водите и почвите, подчерта 
Кънчева. 
Гражданите  също очакват новата система за управление на отпадъците да подобри показателите 
на  въздуха и водите в района.Те се надяват,че  в резултат от нейната работа няма да бъдат повишени 
таксите за смет, които ще плащат жителите на Велико Търново. 
 
 
Източник: viaranews.com 
 

Заглавие: Скача такса смет в община Перник, кметът д-р Церовска: Увеличението е до 10 лв., заложени 
са 2 640 000 лв. за събиране на боклук 
 

Линк: http://viaranews.com/2015/11/29/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0-
%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%B2-
%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-
%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A/ 
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Текст: Перничани ще плащат по-висока такса смет, обявиха кметът Вяра Церовска, заместниците й 
Владислав Караилиев, Денислав Захариев и Севделина Ковачева. Задено с директорката на дирекция 
«Местни приходи и такси» Ивета Боянова те се изправиха лице в лице с представители на гражданството, 
на сметосъбиращи фирми, съветници на обсъждането на план-сметка за сметосъбиране за 2016 г. Днес 
минипарламентаристите трябва да гласуват увеличение от 1,8 промила на 2,2 за гражданите и от 6,5 на 7 
промила за фирмите. Според градоначалника увеличението за година на налога за гражданите няма да е 
голямо – до 10 лв. Д-р Церовска поясни, че в план-сметката за събиране на битови отпадъци и 
транспортирането им до депа са заложени 2 640 000 лева, за проучване, проектиране, изграждане, 
поддържане на депа за битови отпадъци – 2 172 372 лева, за зимно и лятно почистване и поддържане – 
4 108 436 лева, или общо идната година за чистотата в общината ще бъдат похарчени 8 920 808 лв. На 
срещата бяха поставени въпроси за реда и контрола по почистването на града и събирането на 
отпадъците. Кметът Церовска уточни, че нуждата от съдове за събиране на отпадъците трябва да се 
заявява в общината от районите, в които те са необходими. За пореден път се постави и въпросът за 
липсата на достатъчно контейнери. Екологът на фирма «Стомана Индъстри» Иван Димитров заяви, че до 
момента договорената честота на извозване не се спазва. Ако има подобни проблеми, гражданите могат 
да алармират за тях, както и да поставят своите въпроси във връзка с хигиената или на сайта на общината, 
или на посочения пак там телефон, поясни Церовска. Кметската управа има намерение за всеки район да 
има отговорник, който да носи и съответната отговорност. В следващия период предстои да се изгради и 
ново депо за едрогабаритни отпадъци, допълни зам.-кметът Владислав Караилиев. 
Междувременно юристът Анжела Асенова обвини кметската администрация, че е образувала 
неправомерно таксата за битови отпадъци за физическите лица – на базата на данъчната оценка на 
жилището, докато в Закона за местните данъци и такси е записано, че въпросният налог се определя в 
левове според количеството отпадъци. 
В заключение градоначалникът Вяра Церовска бе категорична: „Това, което целим с новата план-сметка, е 
стойностите, които се фактурират, в по-голяма степен да отговарят на заложената план-сметка. Не е 
нормално те да надхвърлят предвиденото и това да се повтаря всяка година. Това е една от причините за 
генериране на толкова голяма задлъжнялост на община Перник”, каза тя. 
  

 
Източник: bnt.bg 
 

Заглавие: Частен имот превърнат в сметище 
 

Линк: http://bnt.bg/bnt2-regionalni/nezakonni-smetishta/chasten-imot-preva-rnat-v-smetishte 
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Текст: Земеделски ниви са превърнати в нерегламентирано сметище. За находката, намираща се на 
околовръстния път в София преди кръговото за Панчарево, ни информираха наши зрители. 
Зелени площи в столичния квартал “Младост 4″ са осеяни с купища битови и строителни отпадъци. От 
години жителите в района сигнализират, че върху терена, всеки ден незаконно камиони изхвърлят 
големи количества боклуци. Отдалечено и неосветено от жилищните блокове, мястото е удобно на 
хората, които след ремонт искат да се отърват от ненужни мебели, плочки, фаянс, дограма, дори и бельо. 
За проблема информирахме Столичната община, от където ни свързаха с кмета на район “Панчарево”. От 
там ни разказаха, че са запознати със случая и имотът, който се води земеделска земя, е частна 
собственост. 
“За съжаление, ние нямаме други лостове за влияние, освен да предупредим собственика и той да 
предприеме някакви мерки. Това, което може да направим, е да направим ровове, които видяхте, и да 
насипваме земна маса, за да ограничим достъпа до терена”, обясни Димитър Сичанов, кмет на район 
“Панчарево”. 
Стана ясно още, че районната администрация нееднократно е информирала собственика за проблема, 
като са се надявали нещата да се решат, без да се прибягва до санкции. Този път районният кмет, който е 
втори мандат, беше категоричен: 
“До края на седмицата вече официално ще бъде дадено предписание на собственика и ако не се 
изпълнят разпорежданията на инспектората и районната администрация, ще се пристъпи към налагане 
на глоба.” 
Глобата варира между 500 и 2000 лева, като тя се определя на базата на количеството отпадъци. От 
районната администрация заявиха, че не могат да отделят 20 хиляди лева, за да почистят площта за 
сметка на Столичната община. От там добавиха още, че върху терена се предвижда изграждането на 
спортен комплекс, но дейностите ще стартират едва когато се смени статутът на терена. 
 
 
Източник: ipernik.com 
 

Заглавие: Кражба на кабели остави хора без ток вчера 
 

Линк: http://www.ipernik.com/novini/obshchestvo/krazhba-na-kabeli-ostavi-hora-bez-tok-vchera 
 

   
 

Текст: Екип на ЧЕЗ възстанови 100 метра меден кабел на стойност 10 000 лв., след като нагла кражба 
остави без електрозахранване 100 домакинства в столичния квартал Банишора вчера.  
Рано тази сутрин, след получен сигнал за прекъснато електрозахранване, екип на ЧЕЗ установи липсата на 
100 метра меден кабел. Създадена бе незабавна организация за набавяне на нов кабел и неговото 
полагане, като в 15:30 ч. електрозахранването на засегнатите клиенти вече беше възстановено. 
Нанесените щети вследствие на посегателството възлизат на 10 000 лв. 
„Започнахме веднага подмяната на лиспващия кабел. За съжаление подобна организация изисква време 
и заради тази кражба беше нарушено спокойствието на хората в съботния ден. Призоваваме за 
бдителност и по-строги наказателни мерки за извършителите на подобни противообществени прояви“, 
каза Виктор Станчев, директор „Експлоатация и поддържане“ в ЧЕЗ Разпределение България“. 
Последната кражба на съоръжения на ЧЕЗ в София беше само преди седмица, когато отново 100 
домакинства останаха без ток. Откраднати бяха 70 метра меден кабел в кв. Столичния квартал Надежда. 
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2,9 млн. лв. са щетите от кражби на съоръжения от началото на годината до момента. Откраднати са 47 
хил. метра проводници, над 6 хил. метра кабели, източени са 27 хил. литра трансформаторно масло. 
Кражбите не само нанасят щети за милиони левове, но застрашават здравето и живота на невинни хора. 
Компанията призовава този род посегателства да бъдат третирани като престъпления срещу 
националната сигурност. 
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