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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева: Интегрираният воден цикъл за Шумен е рисков проект, очаквам 
пълна мобилизация 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2935          
             

 

Текст:  Днес министърът на околната среда и водите Ивелина Василева инспектира на място работата по 
строителните дейности на проект  “Интегриран воден цикъл за град Шумен – II етап”.   Той се финансира в 
рамките на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ (ОПОС) и е на стойност 75,7 млн. лв. 
Министърът определи проекта като рисков, тъй като сроковете за изпълнение са напрегнати. 
Строителните дейности трябва да приключат до края на октомври 2015 г. „От страна на Министерството 
на околната среда и водите е направена добра организация за обработване на документите, а от 
ноември миналата година разплащанията са регулярни. Очаквам от всички участници в процеса 
максимална мобилизация“, допълни Василева. 
В рамките на проекта се предвижда реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води на 
град Шумен, подобряване на водния цикъл на града чрез изграждане и рехабилитация на 44,11 км. 
канализация, както и изграждане и рехабилитация на 11,76 км. водоснабдителна мрежа. Ще бъдат 
изградени и довеждащ колектор до канализационна помпена станция (КПС) в квартал Дивдядово, 
канализационна помпена станция „Дивдядово”, тласкател от КПС – Дивдядово и захранващ външен 
водопровод до канализационна помпена станция на квартала. 
Проектът “Интегриран воден цикъл за град Шумен – II етап” е един от най-важните проекти, които се 
реализират в рамките на ОПОС. Той цели осигуряването на водоснабдяване, отвеждане и пречистване на 
отпадъчните води, което ще подобри условията за живот на населението. Ще се намали рискът от 
заболявания, свързани със замърсяването на околната среда. Също така ще се подобри състоянието на 
водите, което ще допринесе за запазването на биологичното разнообразие. Проектът ще обслужва 
население от 76 989 души. Ще бъдат създадени и нови работни места. 
 
 

 
Източник: novini.bg 
 

Заглавие: Джамбазки сезира ЕК за депото за отпадъци в с. Баня 
Подробно съм изложил впечатленията на гражданите за това, че има измама с европейски 
средства, заяви евродепутатът 
 

Линк:  http://www.novini.bg/news/261905-
%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8-
%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B5%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D1%81-
%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8F.html?utm_source=flip.bg                                 
 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2935
http://www.novini.bg/news/261905-%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B5%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D1%81-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8F.html?utm_source=flip.bg
http://www.novini.bg/news/261905-%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B5%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D1%81-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8F.html?utm_source=flip.bg
http://www.novini.bg/news/261905-%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B5%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D1%81-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8F.html?utm_source=flip.bg
http://www.novini.bg/news/261905-%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B5%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D1%81-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8F.html?utm_source=flip.bg
http://www.novini.bg/news/261905-%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B5%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D1%81-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8F.html?utm_source=flip.bg
http://www.novini.bg/news/261905-%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B5%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D1%81-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8F.html?utm_source=flip.bg
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Текст: Евродепутатът и заместник председател на ВМРО Ангел Джамбазки е подал сигнал в 
Европейската комисия за драстични нарушения в проекта на община Разлог за изграждане на 
регионалното депо за отпадъци край курортното село Баня. 
От сдружение “Баненска буна” излязоха на протест тази сутрин пред сградата на кметството. От четири 
години те водят дела срещу общината и държавата и твърдят, че проектът нарушава европейското и 
национално законодателство, както и застрашава здравето на хората от село Баня, в близост до което ще 
се изгражда депото. 
На тяхна страна е и заместник-председателят на ВМРО Ангел Джамбазки, депутат в Европейския 
парламент. "Подробно съм изложил впечатленията на гражданите от Баня пред ЕК за това, че има измама 
с европейски средства и затова, че общината заблуждава ЕК. Нашите опасения са, че истеричното 
настояване на администрацията точно там да прави сметище е свързано с парите, които ще се използват 
за построяването му. Така че уведомих ЕК и очаквам от тях сериозен отговор", заяви евродепутатът пред 
БНР. 
Вчера кметът на Разлог Красимир Герчев каза, че се е съобразил с върховенството на закона и е изчакал 
седем години да приключат всички 25 дела. "Ако не се реализира проекта ще има тежки санкции за 
общината, а липсата на законно действащо депо ще изправи населението пред въпроса къде и на каква 
цена ще се изхвърлят отпадъците. Най- близката възможност за сега е те да се транспортират в Пловдив, 
ако местната власт там разреши", заяви Горчев. 
 

 

 
Източник: dnesbg.com 
 

Заглавие: Общинa Вeликo Tъpнoвo тeгли 5 млн. лeвa кpeдит зa нoвoтo дeпo зa битoви oтпaдъци 
 

Линк:  http://www.dnesbg.com/pari-i-vlast/obshtina-veliko-tarnovo-tegli-5-mln-leva-kredit-za-novoto-
depo-za-bitovi-otpadatsi.html                                   
 

 

Текст: Общинa Вeликo Tъpнoвo щe изтeгли 5 милиoнa лeвa зaeм oт “Фoнд зa opгaнитe нa мecтнoтo 
caмoyпpaвлeниe в Бългapия – ФЛАГ”. Toвa щe e пъpвият кpeдит зa тaзи гoдинa. Пapитe щe ce пoлзвaт зa 
paзплaщaнe cъc cтpoитeлитe пo изгpaждaнeтo нa peгиoнaлнoтo дeпo зa твъpди битoви oтпaдъци. Рaбoтaтa 
пo дeпoтo кpaй Шepeмeтя зaпoчнa в cpeдaтa нa oктoмвpи минaлaтa гoдинa. Рeгиoнaлнaтa cиcтeмa зa 
дeпoниpaнe нa oтпaдъцитe ce финaнcиpa пo ОП “Окoлнa cpeдa” и cтpyвa oбщo 33,4 млн. лв. Нoвoтo дeпo 
щe oбcлyжвa нaд 175 000 дyши oт oбщинитe Вeликo Tъpнoвo, Гopнa Оpяхoвицa, Стpaжицa, Ляcкoвeц, 
Елeнa и Злaтapицa. Дeпoтo щe пoeмa бoклyкa зa 20 гoдини. 
Зa oдoбpeниeтo нa зaeмa oт фoнд ФЛАГ e нyжнo peшeниe нa oбщинcкитe cъвeтници. Пpeдлoжeниeтo 
минa глaдкo пo pecopнитe кoмиcии във Вeликoтъpнoвcкия oбщинcки cъвeт. Влизa зa глacyвaнe нa cecиятa 
нa 29 янyapи. 

http://www.novini.bg/news/261900-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5.html
http://www.dnesbg.com/pari-i-vlast/obshtina-veliko-tarnovo-tegli-5-mln-leva-kredit-za-novoto-depo-za-bitovi-otpadatsi.html
http://www.dnesbg.com/pari-i-vlast/obshtina-veliko-tarnovo-tegli-5-mln-leva-kredit-za-novoto-depo-za-bitovi-otpadatsi.html
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Дългът щe e кpaткocpoчeн, т.e. зa 12 мeceцa c възмoжнocт зa пpeдcpoчнo пoгacявaнe изцялo или нa чacти, 
бeз тaкca зa тoвa. Глaвницaтa щe ce плaщa oт Упpaвлявaщия opгaн пo ОП “Окoлнa cpeдa”, Общинaтa 
пoeмa лихвитe. 
Мaкcимaлният лихвeн пpoцeнт щe e шecтмeceчeн EURIBOR плюc дoбaвкa нaй-мнoгo oт 5,078 %. Щe ce 
yчpeди зaлoг въpхy взeмaниятa нa Общинaтa пo дoгoвopa зa дeпoтo пo бeзвъзмeзднaтa финaнcoвa 
пoмoщ. 
 
 
 

Източник: focus-radio.net 
 

Заглавие: Ще събират по домовете отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване в Бургас 
 

Линк:  http://www.focus-radio.net/?action=news&id=807180                                    
 

 

Текст: Община Бургас съобщава, че в понеделник, 26.01.2015 г., мобилни екипи на фирма "Сплавкомерс" 
АД ще събират по домовете отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. 
Услугата се извършва след подадени заявки на: Национален телефон 0800 14 100; Телефон: 0887 77 19 73 
или на e-mail: order@makmetal.eu . Изпълнението на заявките е безплатно за гражданите. "Излязло от 
употреба електрическо и електронно оборудване от бита" е оборудване, образувано в резултат на 
жизнената дейност на хората по домовете и административни, социални и обществени сгради, от 
търговски и индустриални обекти или други източници - ел.печки, перални, хладилници, телевизори, 
компютри, монитори и др. 
 
 

 
 
Източник: tribali.info 
 

Заглавие: Заловиха крадец при спецакция 
 

Линк:  http://www.tribali.info/bg/zaloviha-kradets-pri-spetsaktsiya/#.VMNMytLkeJg                                     
 

 

Текст: За времето от 19 до 22 януари в Мездра е проведена специализирана операция за 
противодействие на престъпността. Извършена е проверка на питейни и увеселителни заведения, както и 
на водачи на МПС и лица, пътуващи в тях.  
В хода на операцията са проверени 32-ма човека, 8 пункта за изкупуване на метали, 9 заложни къщи. 
Разкрита е една кражба на селскостопанска продукция. –  

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=807180
http://www.tribali.info/bg/zaloviha-kradets-pri-spetsaktsiya/#.VMNMytLkeJg
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Източник: chernomore.bg 
 

Заглавие: Година затвор за опит за кражба на кабели 
Съдебният акт е окончателен 
 

Линк:  http://www.chernomore.bg/krimi/2015-01-23/godina-zatvor-za-opit-za-krazhba-na-kabeli                                     
 

 

Текст: Районният съд във Варна наложи ефективно наказание на 48-годишен мъж за опит за кражба на 
медни кабели и части от производствени халета на фирма. 
Деянието е извършено вечерта на 16 ноември м.г. Подсъдимият Е. Желев прескочил през оградата на 
имота и през дупка в стената на едно от халетата успял да проникне вътре. Той носел със себе си раница с 
инструменти /клещи и ножовки, ножица за кабели, гаечни ключове и др./, с които започнал да развива и 
реже медни кабели. Подсъдимият приготвил за изнасяне над 30 м медни кабели и други специфични 
медни части. Междувременно пазач на обекта забелязал разместени тухли в стената на халето и 
предполагайки проникване на външни лица - позвънил на СОТ. Пристигналите охранителни екипи 
задържали 48-годишния мъж на местопроизшествието. 
Нарязаните и приготвени за изнасяне кабели са оценени на обща стойност 1390 лева. Случаят не е 
маловажен, а деянието останало недовършено поради намесата на служителите от охраната. 
След постигнато в съдебна зала споразумение Е. Желев е осъден на 1 година затвор при първоначален 
строг режим. Тъй като опитът за кражба е извършен в изпитателния срок на предходно осъждане /за 
кражба от търговски обект/, съдът приведе в изпълнение и наложеното му тогава наказание от 1 година 
лишаване от свобода. Съдебният акт е окончателен. 

 
 
 
Източник: tv.rimex-ltd.com 
 

Заглавие: Разкриха кражба на телефонни кабели 
Линк:  http://tv.rimex-ltd.com/?p=62999                                
 

 

Текст: Задържаха двама мъже за кражба на телефонни кабели в Мизия. Наложената мярка е „Задържане 
под стража в рамките на 72-а часа. Това съобщи за РИМЕКС ТВ Иван Кирилов, директор на Областната 
дирекция на МВР Враца. 
 
 
 

 

http://www.chernomore.bg/krimi/2015-01-23/godina-zatvor-za-opit-za-krazhba-na-kabeli
http://tv.rimex-ltd.com/?p=62999
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Източник: konkurent.bg 

Заглавие: Крадци свиха над 200 метра кабел 

Линк: http://konkurent.bg/article/38035/kradci-sviha-nad-200-metra-kabel                              

 

 

Текст:  Полицията в Белоградчик разследва кражба на кабели, станала в нощта срещу четвъртък. В село 
Гара Орешец на ул.”Г.Димитров” неизвестно лице чрез използване на техническо средство е извършило 
кражба на около 246 метра многожилен, подземен съобщителен кабел, собственост на 
телекомуникационна компания. На местопроизшествието е извършен оглед. Стойността на щетата е в 
процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство. 
 

 
 
Източник: zona-news.com 
 

Заглавие: В какво е отличник всяка от 28-те страни от ЕС? 
 

Линк:  http://www.zona-news.com/displaynews/83331                           
 

 

Текст:  Всички 28 страни-членки на Европейския съюз (ЕС) са специални по свой начин и се отличават със 
своята история и традиции. Някога обаче да сте се замисляли какво точно е най-положителното нещо за 
всяка от тях? 
Ако вече сте си задавали този въпрос, но все още не сте получили отговор на него, ще ви запознаем с това 
в какво точно всяка страна от съюза е най-добра. Сайтът Trillist е съставил списък на това в кои точно 
области са отличници всички 28 страни. Ето ги и тях: 
Австрия: Най-ниското ниво на безработица в ЕС 
За последната година Австрия е държавата в съюза с най-малко безработни. Там средният процент на 
безработицата за 2014 г. е 4,9%. 
Белгия: Отличник в рециклирането 
Може да се каже, че в Белгия хората живеят най-еко. И това няма да е случайно. Именно тази страна от 
целия ЕС е пълен отличник в рециклирането. 
България: Най-евтино електричество 
Как изглеждаме ние в очите на останалите европейци? Те описват България като страната с най-евтино 
електричество, където хората никога не изключват лампата след като излязат от стаята. 
Хърватия: Най-тихото място за живеене 
Вярвате или не Хърватия е най-тихото място за живеене в целия Европейски съюз. Само 10% от 
населението на страната се оплакват от прекалено шумни съседи. 

http://konkurent.bg/article/38035/kradci-sviha-nad-200-metra-kabel
http://www.zona-news.com/displaynews/83331
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Кипър: На първо място по безпогрешно боравене с евро 
Можете ли да повярвате, че именно кипърците боравят най-добре с евро? Абсолютно да! 78% от 
гражданите на тази европейска държава заявяват, че нямат никакъв проблем в разпознаването на 
отделните евроцентове, а 91% са отличници в разпознаването на банкнотите. 
Чехия: Най-подходящата дестинация за пиене не бира 
Чехите определено има с какво да се похвалят. Никой не може да оспори неповторимия вкус на тяхната 
бира. На всичкото отгоре обаче те са на първо място не само в ЕС, но и в целия свят по консумация на 
пиво на глава от населението – цели 148,6 литра на човек за година! 
Дания: Най-големите купонджии 
Оказва се, че най-големите купонджии в ЕС не са нито италианците, нито испанците, а.... датчаните. Да, 
35% от тях посочват, че са танцували през последните 12 месеца, а 38% - че са пяли. 
Естония: Най-малко прахосничество 
Белгия може да е на първо място по рециклиране, но пък Естония се нарежда на първо място като 
държавата от ЕС с най-минимално... прахосничество. Хората там пазят всичко, което може да им свърши 
работа някога в бъдеще. Дори да е най-безполезното нещо. 
Финландия: Най-запалените туристи 
Финландия може да се нарече туристическата столица на Европейския съюз. Но не защото е най-
посещавана от всички страни-членки. Обратното – цели 88,5% от гражданите на тази страна са пътували с 
преспиване за последната година. Числото си е сериозно, нали? 
Франция: Най-ниска степен на затлъстяване 
Явно неслучайно им се носи славата на французойките. Именно в тази страна от ЕС е отчетена най-
ниската степен на затлъстяване на населението. 
Германия: Отличник по отношение на заетостта 
Вероятно това е най-малката изненада в списъка. Реално най-гъсто населената държава и най-голямата 
икономика в ЕС предлага и най-добри условия на работа. 
Гърция: Най-ниска заболеваемост от туберколоза 
С какво са популярни в ЕС нашите южни съседи? С това, че обожават да си похапват, шумни са и.... имат 
най-ниската заболеваемост от туберколоза. 
Унгария: Най-ниско укриване на данъци 
За разлика от някои държави-членки на ЕС, където нивото на корупция е главозамайващо, унгарците 
дават добър пример. Те се нареждат на първо място по отношение на коректното плащане на налози. 
 
Ирландия: Най-малко разводи 
Ирландия е на първо място в съюза с най-нисък рейтинг на разводи. Вероятно в това се крие и 
разковничето, че гражданите на страната са и с най-висок рейтинг на плодовидост. 
Италия: Най-дълга продължителност за живота 
Дали заради слънцето, любовта или пък заради вкусната храна италианците могат да се похвалят с най-
дългата продължителност на живота от всички страни – членки – средно 82,03 години. 
Латвия: Щедри в подаръците за държавни служители 
Латвийците ще се окажат може би най-щедрите европейци. Но не по отношение на подаръците за 
близките си хора, а на тези за държавни служители. 67% от тях потвърждават, че са носили армаган на 
хора, работещи в държавната администрация. Кой говори за корупция обаче? 
Литва: Най-висок процент на завършилите средно образование 
Явно Литва проблемът с отпадането на деца от образователната система не стои на дневен ред. Оказва 
се, че страната е на първо място в ЕС по процент на завършилите средно образование. Процентът на 
гордите ученици с диплома там надхвърля 93%. 
Люксембург: Най-много дипломи за владеене на чужд език 
Скромният на площ Люксембург изпреварва всички държави-членки с най-много дипломи за владеене на 
чужд език, издадени на гражданите му. Статистиката сочи, че всеки ученик научава средно по 2,5 чужди 
езика докато завърши. Заедно с това 61% от възрастното население на страната владее говоримо три 
езика. Друг е въпросът, че в Люксембург има точно толкова официални езика. 
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Малта: Първенци по оптимизъм 
В Малта са първенци по оптимизъм. Заедно с това страната е далеч пред останалите средиземноморски 
свои съседки по отношение на процента безработни. 
Холандия: Най-голям процент на бивши пушачи 
Холандия се оказва на първо място в съюза по брой души, отказали цигарите. 30% от холандците са 
казали "не" на тютюна. 
Полша: Най-големият производител на ябълки 
Полша произвежда повече от 3 млн. тона ябълки всяка година и в това отношение е на първо място в ЕС. 
В същото време обаче производството на свинско там достига едва до 900 хил. тона. 
Португалия: Отличници по производство на корк 
Знаели ли сте някога, че половината или 49,6% от производството на корк в света идва от Португалия? 
Румъния: Най-ниска употреба на кокаин 
На фона на проблема с употребата на наркотици в целия Европейски съюз, съседна Румъния се класира 
на последно място по употреба на кокаин. 
Словакия: Най-голям опит в работата с роботи 
Изглежда словаците са технологичната нация на съюза. Те се класират на челната позиция по опит в 
работата с роботи вкъщи или в училище. 
Словения: Най-малко непълнолетни майки 
Вероятно словенските ученички са прекалено заети да залягат над учебниците и са далеч от мисълта за 
създаването на семейство. Страната се нарежда на последно място по непълнолетни майки в целия 
Европейски съюз. 
Испания: Най-популярната дестинация за студенти на обменни начала 
Вероятно заради слънчевото време и сиестата Испания е най-популярната дестинация сред страните-
членки за студенти на обменни начала. 
Швеция: Най-много интернет потребители 
Цели 94,8% от шведите имат достъп до интернет. Вероятно това е и причината те да са на първо място от 
държавите в съюза по сърфиране в глобалната мрежа. 
Великобритания: Най-малко убийства 
Въпреки че е популярна с Джак Изкормвача Великобритания се оказва с най-нисък рейтинг на убийства в 
целия Европейски съюз. Той е по-нисък от 0,3 към 100 хил. жители.  
  
 


