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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева открива подновената ВиК мрежа на Панагюрище 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3586                                     
 

 

Текст: На 6 август от 11 ч. министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще присъства на 
церемония за откриване на обекти от водния цикъл на Панагюрище, изградени със средства по ОП 
„Околна среда 2007-2013“.  
Общата стойност на инвестицията е 56,6 млн. лв. Средствата са вложени в изграждане на пречиствателна 
станция за отпадъчни води, обслужваща близо 18 000 души, и подновяване на ВиК мрежата в града. 
Положена е близо 60 км линейна инфраструктура  – 33,1 км канализация и 24,6 км водопровод. 
Осигурено е екологосъобразно отвеждане, пречистване и заустване на битовите отпадни води в река 
Панагюрска Луда Яна. Новите обекти покриват са изискванията на европейското законодателство за 
околната среда. Подобрени са санитарно-хигиенните условия за живот, намален е здравният риск за 
хората. 
Преди реализацията на проекта по ОПОС 2007-2013 загубите на питейна вода са надвишавали 60%, 
проводимостта на канализационната мрежа бе намалена с над 40 на сто, заради корозия и затлаченост, а 
поради липсата на ПСОВ отпадъчните води замърсяваха околната среда.   
 
 
 
Източник: Консултации на МОСВ с обществеността 
 

Заглавие: Проект на втора фаза на насоките за интегриране на политиката по околна среда и политиката 
по изменение на климата в Европейските структурни и инвестиционни фондове 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3583 
                         

 

Текст: През 2012 г. стартира подготовката на документ, имащ за цел да осигури интеграцията на 
политиката по околна среда (ПОС) и политиката по изменение на климата (ПИК) в Споразумението за 
партньорство и в програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове 
(EСИФ). 
Подготовката на документа е в съответствие с чл. 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, който задължава 
държавите-членки да осигурят спазване на изискванията в областта на ПОС и ПИК, както при 
подготовката, така и при изпълнението на Споразуменията за партньорство и на програмите. С решение 
на Министерски съвет през 2013 г. беше одобрена първата фаза на насоките за интегриране на ПОС и 
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ПИК, която предостави стратегическа насоченост на управляващите органи на програмите при 
интегриране на политиките в процеса на програмиране. Документът целеше подобряване на 
съгласуваността и ефективността на мерките за ПОС и ПИК, както в рамките на Споразумението за 
партньорство, така и по отделните програми. С оглед продължаване на процеса на интегриране и на 
етапа на изпълнение на програмите, беше разработен проект на втора фаза на насоките за интегриране 
на ПОС и ПИК. 
Втората фаза на насоките за интегриране на ПОС и ПИК цели гарантиране изпълнението на 
задължителните законодателни изисквания в областта на околната среда и насърчаване на избора на 
проекти, допринасящи във възможно най-голяма степен за опазване на околната среда и постигане на 
устойчиво развитие. В документа са изведени общи и специфични критерии за оценка на проектни 
предложения по определен сектор или политика на околната среда. Общите критерии са приложими за 
всяка програма, съфинансирана от ЕСИФ, специфичните критерии са съобразени със спецификите на 
всяка отделна програма. Те са разделени на две групи 1) критерии произтичащи от законодателни 
изисквания, и 2) критерии, които поставят по-високи изисквания. 
Втора фаза на насоките за интегриране на ПОС и ПИК ще бъдат одобрени с решение на Министерския 
съвет. 
Крайна дата за съгласуване: 19.08.2015 г.  
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: programming@moew.government.bg 
Пълният текст на документа може да видите: Консултации на МОСВ с обществеността 
 
 
 
Източник: plovdiv.riosv.com 
 

Заглавие: Образци на заявления и решения за издаване на разрешения за дейности с отпадъци (ЗУО) 
 

Линк: http://plovdiv.riosv.com/main.php                        
 

 

Текст: От 08.08.2015 г. влизат в сила нови образци на заявления и решения за издаване на разрешения за 
дейности с отпадъци по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и на заявления и решения за 
извършване на регистрация и издаване на регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО. Образците са 
утвърдени със заповед № РД-534/20.07.2015 г. и заповед № РД-546/24.07.2015 г. на Министъра на 
околната среда и водите.  
Изтегли от plovdiv.riosv.com 
Уведомяваме всички физически и юридически лица, че в ДВ бр. 66/ 08.08.2014 г. е обнародвана Наредба 
№ 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците. 
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: ПУДООС финансира 32 проекта на територията на РИОСВ-Шумен 
 

mailto:programming@moew.government.bg
http://plovdiv.riosv.com/files/file/zaiavlenia_UO/Nar2/N2_klasif_otpadaci.docx
http://plovdiv.riosv.com/files/file/zaiavlenia_UO/Nar2/N2_klasif_otpadaci.docx
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Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1479817                           
 

 

Текст: Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) финансира 
32 проекта на територията на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Шумен. Те са 
разработени от общини, кметства, училища, Обединения детски комплекс и детски градини в рамките на 
кампанията на Министерството на околната среда и водите ( МОСВ) „За чиста околна среда 2015". 
Безвъзмездната финансова помощ за тази година е 231 812,04 лв. От екоинспекцията обясняват, че тя ще 
се разпредели между 10 проекта на училища, 6 на детски градини и 16 на общини и кметства, избрани 
заради своята съдържателност, оригиналност на идеите и цялостно оформление. 
Националната кампания „За чиста околна среда 2015" има за цел да повиши екологичната култура и 
самосъзнание на обществото и да популяризира съвременните начини за опазване на природата. С 
доброволния труд на гражданите ще се осъществи залесяване и зацветяване на почистени площи, 
създаване и възстановяване на зони за отдих, както и ремонтиране на детски и спортни съоръжения. 
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: "Благоустрояване" извозва безплатно треви, клони и строителни отпадъци от домакинствата 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1480023                           
 

 

Текст: Община Габрово чрез Общинско предприятие „Благоустрояване“ започва събиране и безплатно 
извозване за територията на град Габрово на съответните отпадъци по график, съобщават от пресцентъра 
на Община Габрово, съобщава във водещата си статия вестник "100 вести". 
Услугата е безплатна и ще се изпълнява до края на есента, докато се извършват домашни ремонти и се 
изхвърлят такъв вид отпадъци. ще е безплатна за гражданите и ще се изпълнява до края на есента, докато 
се правят ремонти и се изхвърлят такъв вид отпадъци. 
"Измина година и половина от преструктурирането на дейностите по благоустрояване на Габрово. Какво 
се промени за тази година в почистването на града, коментира за „100 вести“ Хилда Цвъркалева – 
директор на Общинско предприятие „Благоустрояване“. 
"Промяната на практика означава, че ръководството на Община Габрово извърши реформа в дейностите 
по почистването на града и моето мнение е, че е успешна, наред с всички проблеми, които все още са 
налице и които се стараем да решаваме. 
Новото е, че започнахме да почистваме райони и улици, които досега не бяха поддържани. 
Възстановихме ръчното миенето на града, а сега в горещите дни - и оросяването, за да осигурим 
прохлада. 
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Бих искала да уточня, че това, което виждат габровци през последните дни, не е измиване на улици- те, а 
разхлаждане, което го правим за комфорт на гражданите и за предпазване на голяма част от новите 
асфалтови настилки", казва Хилда Цвъркалева – директор на Общинско предприятие „Благоустрояване“. 
Изданието информира, че в село Гергините ще бъде изграден единият от шестте в България обучителни 
центъра за реагиране при кризи, потвърди Георги Русинов, шеф на Регионалната дирекция „Пожарна 
безопасност и защита на населението“- Габрово. 
В него ще тренират спасителните отряди, които ще бъдат на първа линия в случай на бедствие – 
наводнение, земетресение, пожари, катастрофи и др. 
 
 
 
Източник: perniknews.com 
 

Заглавие: Депото за отпадъци в Перник ще бъде закрито през октомври  
 

Линк: http://perniknews.com/news/read/-depoto-za-otpad-tsi-v-pernik-sche-b-de-zakrito-prez-oktomvri                           
 

 

Текст: През месец октомври ще бъде закрито старото пернишко депо за отпадъци. Депото в миньорския 
град, заедно с още 40 подобни в страната ще спрат  да функционират до есента, тъй като не отговарят на 
изискванията на европейското законодателство.В момента се изграждат нови депа в регионите Перник, 
Велико Търново , Варна, Стара Загора  и в някои други градове.  
 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Все още жителите на село Кошава, община Видин очакват отпадъците от нерегламентираните 
им сметища да бъдат извозени  
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/08/05/2101805/vse-oshte-zhitelite-na-selo-koshava-
obshtina-vidin-ochakvat-otpadatsite-ot-nereglamentiranite-im-smetishta-da-badat-izvozeni.html                           
 

 

Текст: Видин. Все още жителите на село Кошава, община Видин очакват отпадъците от 
нерегламентираните им сметища да бъдат извозени. Това каза за Радио „Фокус” – Видин Галина 
Радионова, кмет на населеното място. Припомняме, че в селото има пет нерегламентирани сметища – 
четири за отделните махали и едно общо. „Идваха от Общината, показахе им местата, на които 
изхвърляме отпадъците. Имаме уговорка с тях те да бъдат събрани на голямото сметище на селото, след 
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което всички отпадъци да бъдат извозени в депото във Видин. Казаха още, че сметището ще се подравни, 
но до сега все още нищо не е направено”, обясни кметът на Кошава. Галина Радионова добави, че хората 
с нетърпение очакват да се реши въпросът отпадъците, защото повечето от жителите са възрастни хора и 
им е трудно да извозват боклука на голямото сметище извън населеното място. 
 
 
 
Източник: focus-radio.net 
 

Заглавие: Полицията в Нова Загора предотврати кражба на цветни метали от склад в района на ЖП 
гарата  
 

Линк: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=856708                           
 

 

Текст: Полицейски служители са предотвратили кражба на цветни метали от склад в района на ЖП гарата 
в Нова Загора, съобщиха от Областната дирекция на МВР Сливен. Полицията е изненадала двама мъже в 
момент на извършване на кражба на парчета меден проводник от контейнер в складовото помещение. 
Екип на РУМВР-Нова Загора пристига на мястото на престъплението тази сутрин в 01,50 часа след сигнал 
за забелязани лица в района на ЖП гарата. Задържан е З.А.(25г.), неговият съучастник е успял да избяга и 
в момента се укрива. По случая е образувано досъдебно производство. 
 
 
 
Източник: tribali.info 
 

Заглавие: Разкриха апаш, откраднал кабел от къща във Врачанско 
 

Линк: http://www.tribali.info/bg/razkriha-apash-otkradnal-kabel-ot-kashta-vav-
vrachansko/#.VcMY4v4w_cs                           
 

 

Текст: Полицаите са разкрили извършител на кражба на 10 метра електрически кабел, на обща стойност 
от 50 лева, от къща в село Уровене, съобщиха от дирекцията на врачанската полиция. 
Престъплението било извършено на 29 юли тази година. Тарашената къща е собственост на 
мездренчанина Е.В. 
След извършена проверка властите са установили, че кабелът е откраднат от криминално проявения и 
осъждан М.З. от същото село. 
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Кабелът е намерен и върнат на собственика. На М. З. е снето сведение по случая, след което е освободен. 
Работата по случая продължава. 
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