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Източник: news.bg 
 

Заглавие: МОСВ обяви за рисковано фирми да копаят по поречията на реките 
 

Линк: https://news.bg/politics/mosv-obyavi-za-riskovano-firmi-da-kopayat-po-porechiyata-na-
rekite.html       
 

 
 

Текст: Рисково е конкретни фирми да получат разрешително да копаят по поречието на реките. 
Така министър Ивелина Василева коментира протеста пред Министерския съвет на фирмите, 
искащи връщане на това им право. 
Според Василева сме били свидетели на такива ситуации в миналото. „По поречието на река 
Места и река Струма има редица случаи, при които са изядени речните брегове, подкопани са 
речните русла. Стига се дотам, че има случаи, при които падат мостове, подкопава се критична 
инфраструктура заради нерегламентирано изземване на материали с цел продажбата им”, заяви 
Ивелина Василева. 
По думите й идеята е държавата, посредством областните управители, да възлага тези дейности, 
но само с цел осигуряване на превенция и проводимост на речните русла. 
Екоминистърката коментира, че в духа на закона дейността по почистването на речните русла 
извън населените места ще се възложи на областните управители. Кметовете пък ще отговарят за 
тази дейност в рамките на регулираните от тях територии. Те трябва да следват всички законови 
механизми, които са заложени в Закона за обществените поръчки, Закона за държавната 
собственост. 
Ивелина Василева заяви, че Законът за водите е бил приет миналата година и има за цел основно 
да се ограничи незаконният добив на материали от речните корита, както и да се осъществи 
превенция по отношение на проводимостта на речните корита. Целта е осигуряването на 
проводимост на речните русла и освобождаване на зоните, където има натрупвания. 
„В този смисъл отговорността е на областните управители, които чрез Междуведомствените 
комисии правят обходи на речните русла, установяват къде са критичните зони и само в тези 
места може да бъде разрешено изземване на наносни отложения”, коментира още Василева. 
 
 
Източник: zopplus.com 
 

Заглавие: Корекциите за първия програмен период ще са под 4% 
 

Линк: http://zopplus.com/author/zopplus 
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Текст: Между 2007 и 2013 г., първият седемгодишен период, в който България е имала достъп до 
финансиране по европейски оперативни програми, страната сама е установила нарушения за 446 
млн. лв. при изпълнение на проектите. До момента Европейската комисия не е налагала 
финансови санкции, които да водят до намаляване на ресурса, определен за България. Това 
съобщи правителствената информационна служба като се позовава на анализ на дирекция 
„Централно координационно звено“ за управление на средствата от ЕС в Министерския съвет. 
Установените от управляващите органи на оперативните програми нарушения са приспаднати 
като стойност от проектите и са пренасочени към други мерки. По приблизителни данни общият 
размер на наложените финансови корекции по оперативните програми не се очаква да надхвърли 
4% от общия бюджет за периода или около 620 млн. лв., сочи анализът. Точният размер ще стане 
известен след като приключи одитът на заявените от управляващите органи разходи за 
възстановяване и приключат съдебните дела по оспорване. 
Финансовите корекции са инструмент, с който държавата осъществява контрол върху 
изпълнението на проектите с европейско финансиране и следи разходите да се правят в 
съответствие с правилата. При установяване на нарушение управляващите органи могат да 
приспадат част от одобрената сума за даден проект и да я пренасочат към други мерки за 
финансиране, пояснява пресслужбата. Европейската комисия също може да налага финансови 
корекции, ако установи пропуснати от държавата нарушения, но досега не го е правила, се 
уточнява в съобщението. 
През целия седемгодишен период страната е предприемала своевременно корективни действия с 
цел предотвратяването на негативни финансови последици, е изводът в доклада. В същото време 
в него се изтъква, че корекции в най-голям размер са наложени през 2014 г. – 280 млн. лв., при 
едва 166 млн. лв. през предходните седем години. Причината е в прекъсването на плащанията по 
програмите „Околна среда“ и „Регионално развитие“ през въпросната година. 
Правителството пояснява, че от началото на 2015 г. е в сила механизъм в подкрепа на общините с 
наложени финансови корекции по оперативни програми. Чрез него те могат да кандидатстват за 
безлихвен заем от държавата за покриване на установените грешки при управление на проектите. 
В допълнение, със Закона за управление на средствата от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове е предвидена изрична възможност за обжалване в съда на основанието 
за налагането на корекции и размера им. 
 
 
Източник: greentech.bg  
 

Заглавие: Проста кафе-машина прави сложни химически анализи 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/66744 
 

 
 

Текст: Химичните анализи често отнемат много време и изискват скъпо оборудване – да не 
говорим за наличието на специални субстанции като например разтворители. Испански учени 
обаче са подходили хитро и са използвали обикновена машина за еспресо, за да си направят 
полева система за химически анализ. Те използвали проста, купена от магазина кафе-машина, 
която накарали да прави бързо и евтино извличане на канцерогенни замърсители от проби на 

https://greentech.bg/archives/66744
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замърсени почви. Въпросните вещества са наречени полициклични ароматни въглеводороди 
(ПАВ). 
Първо учените заредили кафе-машината с капсула, която съдържа 5 грама почвена проба с 
предполагаемо съдържание на ПАВ (вместо кафе-капсула). След това вместо вода пуснали да тече 
50 мл смес от вода и разтворител – ацетонитрил – която да премине през почвената проба при 
нормалните за еспресо температура и налягане. Процесът отнел 11 секунди вместо обичайните за 
това 30 минути, които се наблюдават при други методи. Накрая учените прекарали получената 
„напитка“ през друго лабораторно оборудване с използване на „нормалните“ процедури за 
откриване и измерване на веществата, които са били извлечени от почвата. 
Концентрациите на ПАВ в почвата, измерени по този начин, показват леко отклонение спрямо 
тези при измерванията по стандартни методи. За учените обаче готовата кафе-машина е евтино и 
достъпно решение за бързи анализи, при което отклонението е приемлив „компромис“. В 
момента учените работят по това да адаптират своята „методология“ с кафе-машина за анализ на 
проби за наличие на други замърсители като пестициди, фармацевтични продукти и перилни 
препарати в храни или почвени проби. 
 
 
Източник: radio999bg.com  
 

Заглавие: Нелегално изкупуване на метали разкриха полицаите в Ямбол  
 

Линк: http://www.radio999bg.com/?id=23743    
 

 
 

Текст: При специализирана полицейска акция, проведена на 21 юни в Ямбол, са проверени 
четири дружества, разполагащи с площадки за осъществяване на търговска дейност с отпадъци от 
черни и цветни метали. В акцията са участвали служители от сектор “Противодействие на 
икономическата престъпност” при ОДМВР Ямбол и РУ Ямбол. В един от проверените обекти са 
установени нарушения на Закона за управление на отпадъците - изкупуване на отпадъчни метали 
от физическо лице без наличие на декларация за произход, не водене на отчетните документи и 
осъществяване на търговската дейност без осигурено 24-часово видео наблюдение. За 
установените нарушения е съставен констативен протокол и са снети писмени сведения на място. 
Предстои да бъде взето отношение по административен ред от компетентен по Закона за 
управление на отпадъците орган. 
 
 
Източник: 19 min.bg 
 

Заглавие: Започва кампанията за събиране на опасни отпадъци 
 

Линк: http://19min.bg/news/8/77660.html 
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Текст: Опасни отпадъци от домакинствата ще се събират в 3-дневна лятна кампания от днес до 
25 юни, съобщиха от Столичната община. Кампанията ще обхване кварталите Овча купел, 
Лозенец, Триадица, Слатина и Подуяне. Пунктовете ще бъдат на разположение на гражданите от 
8.30 до 14.30 часа. 
Днес мобилният събирателен пункт ще бъде на бул. Цар Борис Трети 136 Б - пред Районната 
администрация Овча купел. На 24 юни пунктът ще бъде на бул. Арсеналски - срещу светофара на 
кръстовището с улиците Богатица и Бяла Черква, а на 25 юни - бул. Шипченски проход 67 - пред 
Районната администрация Слатина.  
Безплатно ще се приемат живак и живакосъдържащи уреди, като термометрите, лакове и 
бояджийски материали; домакински препарати и химикали; мастила и замърсени опаковки; 
фармацевтични продукти и лекарства с изтекъл срок на годност.  
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Община Габрово оспорва в съда финансовите корекции по проектите за Водния цикъл 
и депото за отпадъци 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1586284 
 

 
 

Текст: Община Габрово е една от първите общини, която оспори по съдебен път наложените й 
финансови корекции за над 12 млн. лв. на двата големи проекта, които реализира по ОП „Околна 
среда" - Водният проект и Регионалното депо за битови отпадъци. 
За да ги завърши в определения срок, Община Габрово получи безлихвен кредит в размер на 7 
455 388 лв. 
За това пише днес вестник "100 вести". Изданието припомня, че кметът Таня Христова винаги е 
твърдяла, че двата проекта са били изпълнявани съобразно законовите изисквания и наложените 
финансови корекции са несправедливи. Същата позиция беше изразена и в декларация на ОбС в 
Габрово до правителството на Пламен Орешарски и парламента. 
„В мига, в който имаме финално одобрение на проектите, ще заведем съдебни дела по ГКП. За 
съжаление, това е възможността ни, предвид на това, че с влизането на Закона за управление на 
средствата от ЕС възможностите за административно процедиране на спорове е факт, но по 
старите процедури това не е възможно и ще влезем в съдебни процедури с държавата, в лицето 
на Министерството на околната среда и водите. 
Това е факт, който аз съм съобщила и мисля, че съм длъжна да го материализирам, ако не се 
намери решение, което справедливо отнема финансовата тежест от жителите на община Габрово" 
- заяви отново намеренията си за справедливо решение на казуса кметът Таня Христова през март 
2016 г. на заседание на ОбС, на което беше взето решение за удължаване на срока за изплащане 
на кредита за погасяване на финансовите корекции. 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 6  

  

 
 
Източник: actualno.com 
 

Заглавие: Част от старото оборудване от АЕЦ "Козлодуй" може да се продаде 
 

Линк: https://www.actualno.com/business/chast-ot-staroto-oborudvane-ot-aec-kozloduj-moje-da-
se-prodade-news_546011.html 
 

 
 

Текст: До момента за дейностите, свързани със спирането на четирите "малки" блока на АЕЦ 
„Козлодуй“ сме похарчили около 200 млн. евро, но основните разходи тепърва предстоят. Това 
заяви Дилян Петров, изпълнителен директор на Държавното предприятие „Радиоактивни 
отпадъци”. "Почти приключваме със съоръженията в Машинна зала. Всичко минава през 
радиологични изследвания и тогава се изнася от площадката. Освободили сме реакторите от 
всички допълнителни елементи, които останаха, след като преместихме горивото", обясни Петров 
пред БНР. Той посочи, в момента реакторите са празни и в тях няма нищо освен облъчен метал. 
"Опира се до рязане на метална конструкция, което не е толкова скъпо", каза шефът на 
"Радиоактивни отпадъци". "Предполагам, че около 100-тина милиона евро ще са необходими за 
рязане на тези съоръжения", заяви още той. Рязането на самите реактори ще започне най-рано 
след 3 години, а изпълнител и технологии още не са избрани, обясни Петров. В момента се режат 
само периферни съоръжения – по-слабо зацапани системи. Част от старото оборудване може да 
бъде продадено, смята Дилян Петров. "Скоро унгарската централа закупи оборудване - дизелите, 
от нашите блокове. Даже имат намерение да закупят и останалите", допълни той. "От Машинна 
зала, ако успеем да реализираме всички продажби, можем да спечелим около 15 млн. лв.", каза 
изпълнителният директор. Разглобяването на оборудването трябва да става в специализиран цех, 
който ще е готов догодина, обясни Петров. Тогава трябва да бъде готов и плазматронът, в който 
радиоактивните материали ще бъдат приготвяни за погребването си в специално хранилище за 
средно и ниско радиоактивни отпадъци, което трябва да заработи през 2021 г. Изпълнителят на 
строежа му е избран, но няма подписан договор. "Това е изискване вече – за да правиш Седми 
блок, трябва да имаш управление на отпадъците. Не е като едно време: „Хвърляй, пък после ще 
му мислим“", коментира Дилян Петров. 
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