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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева даде старт на Европейската седмица на мобилността 

 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4739 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри Европейската седмица на 
мобилността в Националната спортна академия и даде старт на велосипеден поход до районите 
„Студентски“ и „Изгрев“. Tя прие символично от заместник-министъра на младежта и спорта Асен 
Марков жълтата фланелка от приключващата Европейската седмица на спорта #BeActive. 
„През изминалия програмен период по Оперативна програма „Околна среда 2007 -2013 г.“ бяха 
закупени 10 метровлака, 126 екологични автобуса, 20 трамвайни мотриси  и 100 нови тролейбуса на 
обща стойност 321,3 млн. лева. Новите метровлакове осигуриха намаляване на вредните емисии с 
2,78 хил.тона годишно, в това число 2,6 хил. тона въглероден диоксид“, каза министър Василева. 
Сериозен е приносът и на екоавтобусите, които намаляват вредните емисии до шест пъти, а новите 
трамваи облекчават трафика и позволяват по-ефективно използване на енергийните източници. 
Купуването на нови тролеи за Бургас, Варна, Плевен и Стара Загора също подобрява въздуха и 
околната среда. 
Министерството на околната среда и водите е национален координатор на „Европейската седмица 
на мобилността“, в която България се включва всяка година. Това е кампания за устойчива градска 
мобилност на Европейската комисия, която продължава от 16 до 22 септември. Мотото за 2016 г. 
е  „Умно придвижване. Силна икономика“. Целта на кампанията е да провокира местните власти в 
Европа да въведат и насърчат мерки за устойчив транспорт и да информират обществото какво е 
въздействието върху околната среда на различните начини за придвижване. 
Тази година за участие в Европейската седмица на мобилността засега са се регистрирали 28 
български общини. 

  
 

Източник: ruse.topnovini.bg 
 

Заглавие: Специализирана техника на МОСВ за замервания на въздуха се очаква в Русе. 
Прокуратурата: Има данни за престъпление 
 

Линк: http://ruse.topnovini.bg/node/729049 
 

 
 

Текст: Темата със замърсяването на атмосферния въздух в Русе бе обсъдена на работна среща в 
местната администрация в крайдунавския град, съобщиха от общинската пресслужба. 
На поканата на кмета Пламен Стоилов са се отзовали представители на всички институции - 
окръжният прокурор Георги Георгиев, народният представител Свилен Иванов, който е и зам.-
председател на парламентарната комисия по екология, зам.-кметът по комунални дейности Наталия 
Кръстева и зам.-кметът по европейско развитие д-р Страхил Карапчански, секретарят на Община Русе 
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Димитър Генков, директорът на дирекция „Обществен ред и сигурност Спасимир Димитров, 
председателят на Общински съвет - Русе чл.-кор. проф. Христо Белоев, представители на областна 
администрация, директорът на РИОСВ Лилия Атанасова, директорът на Инспекцията по труда Ирена 
Николаева, зам.-директорът на РЗИ-Русе Искра Генева, директорът на ОД на МВР Теодор Атанасов, 
представители на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", както и на 
Изпълнителната агенция по околна среда, до която кметът Стоилов е изпратил писмо с настояване да 
му се предоставя ежедневно, до 13 часа, информация за измерените стойности на контролираните 
атмосферни замърсители на територията на град Русе от автоматична измервателна станция 
„Възраждане“ и пункт „Здравец Изток“. 
Данните ще се публикуват своевременно на сайта на Община Русе. 
Към момента на страницата на РИОСВ – Русе на всеки три дни се публикува информация от 
пунктовете за мониторинг на въздуха. 
„Това, което се случва в нашия град преля чашата на търпението ми“, е заявил емоционално в 
началото на срещата кметът Пламен Стоилов. 
Той допълни, че се чувства длъжен да свика тази среща на представители на институции и тя да стане 
регулярна, за да не се допусне повече замърсяване на въздуха в Русе. 
„Въпреки установеният причинител на замърсяването, всеки ден обгазяванията и жалбите от 
различни райони на града продължават. Категоричен съм, че няма да позволя някой да трови 
русенци и съм готов да водя тази битка до край“, е заявил кметът Стоилов и призова всички 
институции заедно да си свършат работата. 
„Вярвам в действията на прокуратурата. Аз лично съм ангажиран и ще съдействам с целия си екип. 
Поискал съм предоставяне на необходимата специализирана за замервания на въздуха техника от 
Министерството на околната среда и водите. Категорично заявявам, че няма да правим компромиси 
с качеството на въздуха и проверките ще продължат ежедневно. Нашата работа е да опазим живота 
и здравето на русенци. Това е въпрос на дълг към нашите съграждани“, е допълнил кметът. 
Окръжният прокурор Георги Георгиев е заявил, че в рамките на три дни е било установено, че има 
данни за извършено престъпление, затова е образувано досъдебно наказателно производство за 
замърсяване на въздуха в Русе. 
„Започнали сме работа по случая. Прокуратурата и следствието имат задължението да установят 
физическото лице, допуснало замърсяването“, е заявил Георгиев. 
По думите му, наказанието, което може да бъде наложено е лишаване от свобода за срок от 1 до 5 
години и парична санкция. 
„Ще разпитаме всички лица, които имат отношение и компетенции и ще извършим експертиза в срок 
до 2 месеца“, е заявил още Георгиев. 
Всички представители на институции, присъствали на срещата, са декларирали готовност да 
съдействат на прокуратурата. 
Чл.-кор. проф. Белоев на свой ред е заявил, че Общинският съвет се е обединил по тази наболяла 
тема и трябва да се намери решение на проблема. В понеделник, на редовното си заседание, 
местният парламент ще излезе с декларация в тази посока. 
„Замърсителите трябва да бъдат принудени да си изградят нужните филтри, ако ли не да бъдат 
затворени производствата“, категоричен е и проф. Белоев. 
Директорът на РИОСВ Лилия Атанасова още веднъж информира за проверките, извършени от 
инспекцията, наложените санкции и административни мерки. „Стартира и процедура за 
преразглеждане на комплексното разрешително на „Монтюпе“, каза още Атанасова. 
В края на този месец ще се проведе нова работна среща, на която ще бъде отчетена дейността от 
съвместните проверки и резултатите, които са дали те. Всички институции декларираха готовността 
си да участват активно в решаването на проблема с въздуха в Русе.  
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Източник: moreto.net 
 

Заглавие: РИОСВ – Варна спря селскостопански дейности в землището на село Българево 
 

Линк: http://www.moreto.net/novini.php?n=331226 
 

 
 

Текст: След получени сигнали РИОСВ-Варна извърши през месец август проверка в землището на с. 
Българево, община Каварна, над местност „Болата“. Установено беше изгаряне на растителност. За 
констатираното бяха уведомени Областна дирекция „Земеделие“, гр. Добрич и Общинска служба по 
земеделие – Каварна, с цел предприемане на действия от тяхна страна за съставяне на АУАН по 
Закона за почвите, съобщиха от РИОСВ за Moreto.net. 
При последващ контрол през месец септември на същата територия е установено извършване на 
почвообработка с тежка техника. При проверката е дадено предписание за преустановяване на 
дейността до изясняване на обстоятелствата по нейната законосъобразност съгласно екологичното 
законодателство.  
Днес при извършена контролна проверка по даденото предписание е установено, че техниката не 
работи и не се извършват селскостопански дейности на терен. 
 
 

Източник: monitor.bg 
 

Заглавие: Бирници в Дупница глобяват фирмите за саниране, изхвърляли безразборно строителни 
отпадъци 
 

Линк: http://www.monitor.bg/a/view/35788-
%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B2-
%D0%94%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-
%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-
%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-
%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-
%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D0%B8-
%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-
%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8 
 

 
 

Текст: Служители от „Контролно звено“ към общинската администрация в Дупница ще глобяват 
фирми, започнали дейностите по саниране на блоковете, които се финансират по Националната 
програма. Вече има съставени три предписани за замърсяване на прилежащите площи. 
Последващата санкция за фирмите ще бъде акт, който съгласно Наредбата е в размер на 500 лв., 
уточниха от кметството. 
Предвид всекидневното изхвърляне най-вече на строителни отпадъци в района над жк. Бистрица, от 

http://www.monitor.bg/a/view/35788-%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%94%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://www.monitor.bg/a/view/35788-%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%94%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://www.monitor.bg/a/view/35788-%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%94%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://www.monitor.bg/a/view/35788-%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%94%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://www.monitor.bg/a/view/35788-%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%94%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://www.monitor.bg/a/view/35788-%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%94%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://www.monitor.bg/a/view/35788-%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%94%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://www.monitor.bg/a/view/35788-%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%94%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://www.monitor.bg/a/view/35788-%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%94%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://www.monitor.bg/a/view/35788-%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%94%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
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„Контролното звено“ започват акция. Недопустимо е да се оставят купища боклук, с които ще трябва 
да се справя Общината. Трябва фирмите да бъдат коректни и да не се допуска подобно нещо, 
предупредиха от кметския екип. 
Вчера с глоба се сдоби и пункт за вторични суровини в града. Проверката беше извършена след 
сигнал на граждани за мръсотия и отпадъци около обекта. 
На пункта е съставен акт съгласно Наредбата за опазване на общинските имоти и екосистемата. На 
основание този акт ще бъде съставено наказателно постановление, като финансовата санкция за 
подобно нарушение е в размер от 100 до 1000 лева. 
 
 

Източник: novini.bg 
 

Заглавие: Доброволци събраха над 200 чувала с боклуци в Пирин 
Над 200 чувала отпадъци събраха доброволци при почистването на парк Пирин. Около 40 души 
от сдружение „За Земята“ обходиха популярните маршрути: заслон Спано поле - хижа 
Каменица - хижа Пирин и хижа Безбог - заслон Тевно езеро - хижа Пирин 
 

Линк: http://www.novini.bg/news/378518-
%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%86%D0%B8-
%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-200-
%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-
%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8-%D0%B2-
%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD.html 
 

 
 

Текст: Около заслон Тевно езеро са събрани около 80 бр. чували, като са открити много стари депа. 
Открити са дори консервени кутии с марката на Германска Демократична Република. В района на 
хижа Каменица– около 50 бр. малки чували, от предимно стари сметища, дълбоко в гората. По време 
на почистването пък доброволците се натъкнали на мечка с две малки мечета, съобщиха от дирекция 
"Национален парк Пирик". 
В голям периметър в района на хижа Пирин (около старите овчарници от ТКЗС –местностите 
Комитски чарк, Тодорова поляна, Баш мандра, Кеьова мандра) - над 100 бр. чували, но с малка 
вместимост. Извозването на събраните отпадъци се осъществява със съдействието на парковите 
охранители и служебен транспорт от Парков участък „Каменица и Трите реки“ до близките села. 
  
 
 


