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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева участва в конференция за прехода към новия програмен период 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3865 
 

  
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще вземе участие в Петата национална 
научна конференция „Оперативна програма „Околна среда“ и Програмата за развитие на селските 
райони – в преход към новия програмен период“. Форумът е организиран от Камарата на строителите в 
България и Българската асоциация по водите с медийното партньорство на в. „Строител“. 
Главният директор на ГД „Оперативна програма „Околна среда“ Яна Георгиева ще представи 
изпълнението на проекти по ОПОС 2007-2013 и приоритетите в новия програмен период. 
Сред темите на конференцията са състоянието на водния сектор и повишаване на неговата ефективност, 
добрите практики в строителството и други. 
Събитието е от 9 ч. на 24 ноември (вторник) в зала „Средец“ на „София хотел Балкан“. 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Започна Европейската седмица за намаляване на отпадъците – ЕСНО 2015 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3866  
 

 
 

Текст: От 21 до 29 ноември се провежда седмото издание на Европейската седмица за намаляване на 
отпадъците – ЕСНО 2015, която протича под мотото  „Дематериализация – да правим повече с по-малко“. 
Тази година фокусът е върху трите горещи теми:  намаляването на отпадъците, повторната  употреба на 
продукти и рециклирането на материали.  МОСВ се включва в кампанията с инициативи в цялата страна, 
организирани от регионалните инспекции по околна среда и води. Във Велико Търново,  Хасково и 
Шумен организират творчески работилници за деца и открити уроци за ученици. В Бургас, Монтана, 
Смолян и Стара Загора ще се проведат конкурси за детски рисунки и изложби, в Бургас и Монтана ще 
изработват коледна украса от отпадъчни материали. Информационна кампания  за ЕСНО във всички 
училища и читалища на територията на община Поморие ще реализира РИОСВ Бургас, със семинар за 
"Превръщане на отпадъците в полезни материали" ще отбележат кампабнията в Смолян. РИОСВ 
Благоевград и Варна организират посещения в заводите за отпадъците към общините.  В Монтана, 
Враца,  Пазарджик,  Перник,  Плевен и  Хасково ще се представи   домашното компостиране и 
рециклиране, като начин за намаляване на отпадъците. Ето и останалите инициативи: 
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·РИОСВ Шумен и РИОСВ Русе - прожектиране на документални филми - „Завод за механично-биологична 
обработка на отпадъците“, „Колите“ и "Trashed"; 
·РИОСВ Монтана - фото изложба „Моят град без отпадъци”; 
·РИОСВ Пловдив и РИОСВ София  организират борси за размяна на вещи 
·РИОСВ Хасково,  Пловдив и Пазарджик провеждат инициативи за разделно събиране на негодни за 
употреба батерии; 
·РИОСВ Русе и Пловдив ще представят системи за разделно събиране на отпадъци; 
·РИОСВ Стара Загора  ще проведе публично обсъждане на темите за разделно събиране на отпадъците, 
градското компостиране и добрите практики в България; 
·РИОСВ Русе   организира почистване на кейовата зона на р. Дунав; 
ЕСНО се стреми да провокира промяна в поведението на гражданите, техните навици и отношението им 
към отпадъцитеи като насърчи намаляването и рециклирането им, ремонта и повторното използване на 
продуктите, особено в страните, където сортирането и рециклирането са все още слабо застъпени 
практики.  
7-то издание на ЕСНО се радва на широка политическа подкрепа. То се провежда под патронажа на 
Европейския парламент и на нейния председател Мартин Шулц. 
ПОВЕЧЕ ЗА КАМПАНИЯТА: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3866 
 
 
Източник: ruse24.bg 
 

Заглавие: РИОСВ Русе не знае какво има в пречиствателното съоръжение на "Монтюпе" 
  

Линк: http://news.ruse24.bg/598873.html 
 

  
 

Текст:  РИОСВ в Русе не знае какво има в изграденото пречиствателно съоръжение на пломбираната 
леярна в хале 1 на завода за авточасти на "Монтюпе". Това стана ясно на подновеното дело в 
Административния съд /АС/ в крайдунавския град. Екоинспекцията не е уведомена и за поставения втори 
вентилатор след разширеното производство. Макар че в цеха трябва да има 2 карусела съгласно 
издаденото Комплексно разрешително, сега те са три. 
Адвокатите на дружеството настояха да се отмени издадената заповед от директора на РИОСВ Лиля 
Атанасова, чието предварително изпълнение вече е спряно от Върховния административен съд /ВАС/. От 
екоинспекцията пък настояват АС да отхвърли жалбата на "Монтюпе" като неоснователна. Страните 
трябва да представят писмените си защити в 7-дневен срок, постанови съдът. 
Производствената инсталация за каруселно леене на алуминий е запечатана неправилно при 
неприключил съдебен спор, мотивира се ВАС. Въздухът над крайдунавския град продължава да се 
замърсява и след затворената леярна. 
Районната прокуратура в Русе пък изяснява кой е премахнал пломбата на 27 октомври т.г. Сигналът за 
нарушението до РИОСВ е подаден от завода, а извикан нотариус е съставил констативен протокол. Още 
на другия ден от екоинспекцията за възстановили пломбата. 
До пломбирането се стигна след залпово замърсяване на атмосферата на 14/15 септември т.г. 
Извънредните замервания на РИОСВ откриха, че един от източниците на вредни емисии в Индустриалния 
парк на Русе е "Монтюпе". При проверки в източната промишлена зона екоинспектори откриха още 
замърсители. 

http://www.moew.government.bg/?show=campaigns&cid=64
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Освен от "Лубрика", зловонните миризми идват при топене на мас на площадка на ЕТ "Красимир 
Атанасов Роял" в Индустриалния парк, свинеферма на ЕТ "Антоанета Симеонова" в землището на 
близкото село Николово и изгаряни отпадъци на нерегламентирани сметища в крайдунавския град. 
РИОСВ запечатана леярна и на "Билбобул" ООД. 
 
 
Източник: dnesbg.com 
 

Заглавие: Пpeизбpaхa инж. Дoбpeв зa шeф нa cдpyжeниeтo зa yпpaвлeниe нa oтпaдъцитe 
 

Линк: http://www.dnesbg.com/goreshti-novini/preizbraha-inzh-dobrev-za-shef-na-sdruzhenieto-za-
upravlenie-na-otpadatsite.html 
 

   
 

Текст: Кмeтът нa Гopнa Оpяхoвицa инж. Дoбpoмиp Дoбpeв e пpeизбpaн зa пpeдceдaтeл нa Рeгиoнaлнoтo 
cдpyжeниe зa yпpaвлeниe нa oтпaдъцитe, пpaвoпpиeмник нa cдpyжeниeтo „Зa чиcти ceлищa„. Toй щe 
yпpaвлявa нeпpaвитeлcтвeнaтa opгaнизaция пpeз cлeдвaщитe чeтиpи гoдини. Tя oбeдинявa кмeтoвeтe нa 
Вeликo Tъpнoвo, Гopнa Оpяхoвицa, Ляcкoвeц, Елeнa, Злaтapицa и Стpaжицa, кoитo пoлoжихa ycилия зa 
изгpaждaнe нa нoвo peгиoнaлнo дeпo дo вeликoтъpнoвcкoтo ceлo Шepeмeтя, къдeтo oбщинитe щe 
дeпoниpaт битoвитe cи oтпaдъци. 
Минaлaтa ceдмицa cдpyжeниeтo зaceдaвa зa пъpви път път cлeд нoвия пoлитичecки ceзoн и нoвoтo 
пoпълнeниe e кмeтът нa Стpaжицa Рyмeн Пaвлoв. Toй зaмeни Дeтeлинa Бopиcoвa, кoятo yпpaвлявa гpaдa 
пpeдишния мaндaт. Нa cъбpaниeтo cтaнa яcнo, чe пpoeктът зa изгpaждaнe нa peгиoнaлнoтo дeпo e 
yдължeн дo кpaя нa гoдинaтa, зaтoвa кмeтoвeтe глacyвaхa aнeкc към дoгoвopa. Пpичинaтa зa нeгo e 
зaбaвeният пycк нa тoкa нa дeпoтo, кoeтo вeчe e oбopyдвaнo c нeoбхoдимaтa тeхникa. Пpeдcтoи дa бъдaт 
нaпpaвeни пъpвитe пpoби и oтcтpaнявaнe нa пpoпycкитe, aкo имa тaкивa. Едвa cлeд тoвa щe бъдaт 
пoдпиcaни cтpoитeлнитe aктoвeтe зa yзaкoнявaнe и eкcплoaтaция нa дeпoтo. 
Очaквa ce oбeктът дa бъдe oткpит в кpaя нa гoдинaтa. Финaнcиpaнeтo e зa нaд 33 млн. лв. 
 
 
Източник: atominfo.bg 
 

Заглавие: ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line 
АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството 
Генерация и товар на ЕЕС в реално време 
Финландия е първата в света държава получила лицензия за изграждане на подземно хранилище за 
ядрени отпадъци 
На 12 ноември Финландия стана първата в света държава, издала лицензия за изграждане на 
стационарно подземно хранилище за ядрени отпадъци. 
 

Линк: http://atominfo.bg/?p=41717 

 

http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=production&p1=electrical_reports
http://www.tso.bg/default.aspx/page-707/bg
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Текст: За изследвания и разработване на плана са били необходими повече от 40 години, съобщава 
Nordenline.ru. 
Правителството на страната е утвърдило плана на Posiva Oy, съвместна компания на двамата финландски 
оператора на АЕЦ Teollisuuden Voima и Fortum, за затваряне в капсули на ОЯГ и установки за погребване 
на ядрени отпадъци на остров Олкилуото. В прес-съобщението специално се отбелязва, че местните 
жители не са били против. 
Планира се то да има вместимост до 6500 тона уран, които ще бъдат погребани в гранитна скала на 
дълбочина 450 метра. Според предварителните оценки, обектът ще започне да функционира през 2023 
година. 
Швеция също има аналогични планове, но изостава от Финландия с няколко години. 
Сега в света са се натрупали 270 хиляди тона ОЯГ, което основно се съхранява на територията на атомните 
електроцентрали. По този начин, много от държавите трябва срочно да намерят постоянно решение за 
съхраняване на материалите, които е възможно да остават токсични стотици хиляди години. 
В процеса на утилизация Posiva Oy отпадъците ще бъдат опаковани в медни контейнери и ще бъдат 
транспортирани по тунелите в специални шахти с изолация от бентонит. 
Стойността на проекта възлиза на около 1 милиард евро, а общата сметка за разходите, включително и 
експлоатационните, за следващите 100 години нараства до 3,5 милиарда евро. 
 
 
Източник: kz7.bg 
 

Заглавие: Задържаха 4 лица за кражба на кабели на бул.”23-ти пехотен шипченски полк” 
 

Линк: http://kz7.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B0-4-
%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0/ 
 

   
 

Текст: На 21 ноември в 03,26ч. в РУ – Казанлък е получен сигнал за лица, извършващи кражба на кабели 
на бул.”23-ти пехотен шипченски полк” в гр. Казанлък. При обход на района, до №3 на ул.”Мургаш”, 
полицейският екип е намерил 9бр. навити на рула кабели. В близост са забелязани четири лица, които 
при предприемане на действия за проверка на самоличността побягнали. Две от тях са задържани – И.И. 
на 32 години от с. Куцина, област. Велико Търново, и И.С. на 40 години от гр. Лясковец, а другите две лица 
се укриват. И.И. и И.С. са задържани за срок до 24 часа в РУ – Казанлък. Работата по случая продължава. 
 
 
 
 

http://kz7.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B0-4-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0/
http://kz7.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B0-4-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0/
http://kz7.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B0-4-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0/
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Източник: forteradio.com 
 

Заглавие: Четири кражби са регистрирани през уикенда в област Шумен 
 

Линк: http://www.forteradio.com/index.php/forte/forte-home/news-feeds/1530-chetiri-krazhbi-sa-
registrirani-prez-uikenda-v-oblast-shumen 
 

   
 

Текст: Кражба на 635 метра многожилни кабели от улични шахти извършил неизвестен в село Венец. 
Кражбата е станала за времето от 3 часа до 4 часа на 20 ноември. Кабелите са собственост на 
телекомуникационна компания. Започнато е досъдебно производство. 
Газов пистолет, 200 лева и бутилка уиски са откраднати от частен дом в село Развигорово. Кражбата е 
станала за времето от 17 до 21 часа на 20 ноември. Крадецът е проникнал през прозорец в жилището на 
ул.”Славянка”. Започнато е досъдебно производство. 
40-инчов телевизор марка “Филипс” е  откраднат от жилище на ул.”Ген. Скобелев” в Шумен. Кражбата е 
станала за времето от 14 часа на 19 ноември до 19 часа на 22 ноември. Неизвестен, по неустановен начин 
отключил входната врата на апартамент на трети етаж и извършил кражбата. Започнато е досъдебно 
производство. 
Лотарийни билети, монетник и пари /всичко на стойност 240 лева/ са откраднати от павилион за вестници 
в Нови пазар. Неизвестен разбил катинар на капак на прозорец, счупил стъклото и проникнал в 
павилиона. Кражбата станала за времето от 13 часа на 21 ноември до 7.40 часа на 22 ноември. 
Образувано е досъдебно производство. 
 

http://www.forteradio.com/index.php/forte/forte-home/news-feeds/1530-chetiri-krazhbi-sa-registrirani-prez-uikenda-v-oblast-shumen
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