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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министерство на околната среда и водите подкрепя националния ученически конкурс 
„Посланици на здравето” 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3900 
 

  
 

Текст: Инициативата се организира от здравното министерство като част от Националната програма за 
превенция на хроничните незаразни болести. Нейни партньори са Министерството на околната среда и 
водите (МОСВ), Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК), 
Министерството на младежта и спорта (ММС и Представителството на Европейската комисия в България 
(ПЕКБ). Надпреварата е продължение на вече традиционния конкурс “Проектът на нашия клас за живот 
без тютюн”. 
Националният конкурс се провежда в периода 16 ноември - 1 юни 2016 г. и протича в две фази. Първата 
включва периода 16 ноември - 15 декември, когато участниците трябва да изготвят и да изпратят в 
здравното министерство своите проекти за превенция на хронични незаразни болести. Втората фаза ще 
протече от 20 декември до 30 април, когато ще започне реализацията на проектите и тяхното отчитане. 
Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двата етапа на конкурса. Експертна комисия ще 
извърши класирането на участниците до 25 май 2016 г., след което ще бъдат публикувани резултатите. 
Официалното награждаване на победителите ще се проведе през юни идната година. Предвидени са 
общо тринадесет предметни награди, по три във всяка възрастова категория, три поощрения и един 
специален приз. 
Регламента, изискванията за кандидатстване и участие, изискванията към съдържанието на проектите, 
критериите за оценка и етапите на оценяване  в конкурса са публикувани в сайта на МОСВ.  
 
 
Източник: agro.bg 
 

Заглавие: БАЕПС: Инициативата на МОСВ за електромобилността заслужава подкрепа 
През 2016 година МОСВ планира един 1 млн. лева от Националния доверителен екофонд за частично 
субсидиране при купуването на електро- и хибридни автомобили 
 

Линк: http://agro.bg/news/article56826.html 
 

 
 

Текст: Българската Асоциация Електрически Превозни Средства подкрепя инициативата на 
Министерството на околната среда и водите за частично субсидиране на покупките на електромобили от 
българската администрация. Според БАЕПС инициативата ще стимулира развитието на 
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електромобилността в България и ще даде пример за следване от държавни институции, бизнеса и 
частни потребители. 
През 2016 година МОСВ планира един милион лева от Националния доверителен екофонд за частично 
субсидиране при купуването на електро- и хибридни автомобили и екобусове от държавната и 
общинската администрация. Средствата в Националния доверителен екфонд са от търговията с 
парникови газове. Според министъра на околната среда и водите Ивелина Василева администрацията ще 
даде пример колко е важно да използваме екологично чисти автомобили, за да се справим със 
замърсяването на въздуха. 
“Инвестицията на държавните и общински администрации ще има и допълнителен стимулиращ ефект. 
Това е сигнал на водещите производители на електромобили, че в страната има политическа воля за 
въвеждане на електромобилността като важен елемент за подобряване на чистотата на въздуха и 
намаляването на шума от трафика в градовете“, казва Камен Василев, член на Борда на БАЕПС. “От друга 
страна, заявеното на високо държавно ниво намерение ще насърчи местния бизнес да инвестира в 
сервизно оборудване за електромобили и да предложи адекватна поддръжка както на купени в страната, 
така и на увеличаващия се брой индивидуално внесени електромобили." 
Според БАЕПС решението на МОСВ има и икономическо измерение, тъй като първоначалната инвестиция 
за покупка на електромобил е по-голяма, но разходите за ползването и поддръжката са много по-малки 
от тези при конвенционалните: по-малко от два лева струва изминаването на сто километра при 
зареждане на батерията по нощната тарифа за електричеството, а зареждането може да става и от 
контакта в гараж. 
Общините също могат да се активизират. Големите градове и тези, които са центрове на туризъм, би 
трябвало да разрешат достъп до централната градска част изключително за електромобили. Всички 
общини биха могли да заменят дизеловите и газовите си автобуси с електрически. 
„Нужни са още повече и по-смели стъпки от страна на държавата за по-бързото навлизане на 
електромобилите в България. Такава стъпка е публично обявен ангажимент за замяна на превозните 
средства на държавни агенции и служби с електрически, като до края на 2016 г. 20% от новите покупки на 
автомобили да са електрически“, казва Мартин Заимов, член на Борда на БАЕПС. Държавната власт би 
могла да помогне и с облекчения за разполагането на публично достъпни зарядни станции. Така 
увеличените продажби и внос на електромобили ще имат адекватен брой обществени зарядни станции. 
 
   
Източник: velikotarnovo.utre.bg 
 

Заглавие: 45 ученици участваха в инициативата на РИОСВ във Велико Търново „Да влезем в час с 
отпадъците” 
Проявата беше в рамките на Европейската седмица за намаляване на отпадъците 
 

Линк: http://www.velikotarnovo.utre.bg/2015/11/30/349030-
45_uchenitsi_uchastvaha_v_initsiativata_na_riosv_vuv_veliko_turnovo_da_vlezem_v_chas_s_otpadutsite 
 

   
 

Текст: 45 ученици от СОУ „Емилиян Станев“ и Професионална гимназия по моден дизайн във Велико 
Търново участваха в инициативата на РИОСВ „Да влезем в час с отпадъците”, съобщи Общинско радио 
Велико Търново. Тя се проведе в рамките на Европейската седмица за намаляване на отпадъците  21-29 
ноември.   
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Историята на управлението на отпадъците в света, състоянието в община Велико Търново, 
разпределянето на обществените отговорности по въпроса, бяха представени и дискутирани по време на 
срещите. Особено внимание се обърна на йерархията в управлението на отпадъците, включваща 
предотвратяване, многократна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане. Практическата 
част на уроците бе свързана с оценка на опаковките (пластмасова бутилка от безалкохолна газирана 
напитка, тонер касета, кутия от бисквити, транспортна куриерска опаковка), извършена с помощта на 
работен лист от образователния „Зелен пакет“. Да използваме разумно, да пестим ресурсите, да 
намаляваме количеството на отпадъците, които генерираме бяха   част от посланията, отправени към 
учениците. Инициативата продължава, информират от екоинспекцията . 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: „Деловой квартал“: В Челябинска област ще се обработват радиоактивни отпадъци от 
България 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/11/30/2158751/delovoy-kvartal-v-chelyabinska-oblast-shte-
se-obrabotvat-radioaktivni-otpadatsi-ot-balgariya.html 
 

   
 

Текст: Руското производствено обединение „Маяк“ обяви , че има намерение да преработва 
употребеното ядрено гориво от реакторите ВВЕР-1000 от България, пише „Деловой квартал“. 
По думите на директора на радиохимическия завод Евгений Макаров, България се интересува от този 
проект, но неговата съдба ще бъде решена на ниво правителства на България и Русия. 
„Още през четвъртото тримесечие на 2016 година ние ще приемем опитна партида от това гориво , около 
10 тона“ , заяви Макаров. 
Отбелязва се, че до момента подобното гориво не се е усвоявало по никакъв начин, но още от 2017 
година предприятието ще може да преработва около 50 тона материал на година. 
 
 
Източник: novini.bg 
 

Заглавие: Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци разкриха в столичния район "Изгрев" 
 

Линк: http://www.novini.bg/news/320245-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD-
%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-
%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B2-
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%8F-
%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2.html 
 

http://www.novini.bg/news/320245-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2.html
http://www.novini.bg/news/320245-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2.html
http://www.novini.bg/news/320245-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2.html
http://www.novini.bg/news/320245-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2.html
http://www.novini.bg/news/320245-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2.html
http://www.novini.bg/news/320245-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2.html
http://www.novini.bg/news/320245-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2.html
http://www.novini.bg/news/320245-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2.html
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Текст: Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще бъде разположен утре в 
столичния район "Изгрев". Това съобщиха от компанията, която заедно със Столична община организира 
разделното събиране на опасни отпадъци на територията на София. 
Пунктът ще бъде на разположение от 8.30 до 14.30 часа, на ул. "Тарас Шевченко" и ул. "Юрий Гагарин", 
пред хипермаркета. 
Безплатно в мобилния пункт се приемат живак и живакосъдържащи уреди, каквито са термометрите, 
лакове и бояджийски материали; домакински препарати и химикали; мастила и замърсени опаковки; 
фармацевтични продукти и лекарства с изтекъл срок на годност. 
Опасни отпадъци от домакинствата могат да се приемат за обезвреждане от компанията по всяко време, 
след предварителна заявка на телефон 0700 11 75. 
 
 
Източник: starazagora.utre.bg 
 

Заглавие: Битовите отпадъци ще се събират вечерно време от утре 
Такса "Смет" в Стара Загора остава същата 
 

Линк: http://www.starazagora.utre.bg/2015/11/30/349134-
bitovite_otpadutsi_shte_se_subirat_vecherno_vreme_ot_utre 
 

   
 

Текст: От 1 декември битовите отпадъци в Стара Загора ще се събират след 16:00 часа. До сега сметта се 
събираше от 05:00 часа сутринта, но шумът е притеснявал граждани, които са подали оплакване в 
общината. Това е наложило да се разгледа възможността за събиране на боклука вечер. Европейската 
практика, която от общината вече са проследили, показва че е удачно това да се случва след края на 
работния ден. 
От 16:00 часа ще започва събирането на боклука от крайните квартали. Около 19:30 часа, за да се 
избегнат задръстванията в края на работния ден, сметосъбиращата фирма ще работи в централните 
квартали, уточни заместник кметът Йордан Николов. Сметоизвозването в града ще приключва между 
23:30 – 24:00 часа, каза още ресорният заместник кмет. 
Отпадъците все още се депонират на старото депо в местността Мандра баир, което не отговоря на 
съвременните изисквания и общината плаща глоби за това. Срокът за изграждане на новото Регионално 
депо за отпадъци край село Ракитница е удължен от МОСВ до края на месец декември, информира 
Йордан Николов. 
"Очакваме в началото на следващата година то да бъде приведено в експлоатация, уточни той и обяви, че 
от началото на предходния мандат на кмета Живко Тодоров са успели да намалят плащанията на 
общината към фирмата, която събира боклука, от 7,5 милиона лева на около 6 милиона на година. Не се 
предвижда промяна в такса "Смет" в Стара Загора информираха още от общинското ръководство. 
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Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Екоминистерството проверява за сметища в реките 
 

Линк: http://bnr.bg/burgas/post/100632174/ekoministerstvoto-proverava-za-smetishta-v-rekite 
 

   
 

Текст: Министър Ивелина Василева разпореди проверки за наличие на сметища на речните легла и 
прилежащите територии на реките, разположени на контролираната от Регионалните инспекции по 
околна среда и води (РИОСВ) територия. 
Василева упълномощи организацията да бъде създадена от шефовете на инспекциите. Те трябва да 
изпратят предписания до кметовете на съответните общини за предприемане на мерки за недопускане 
на замърсяване на речните легла и прилежащите им територии. 
От министерството уточняват, че проверките ще се извършват на място по изпълнение на дадените 
предписания. При констатиране на сметища, ще бъдат налагани санкции, заканват се от ведомството. 
 
 
Източник: moreto.net 
 

Заглавие: 18-годишен рецидивист влиза в затвора за кражба от частен дом във Варна 
 

Линк: http://www.moreto.net/novini.php?n=307784&c=09 
 

   
 

Текст: Районният съд наложи ефективно наказаниe на 18-годишeн младеж за кражба на пари и вещи от 
частен дом. С присъда по реда на съкратеното съдебно следствие, съдът наложи на Н. Кирков наказание 
от 1 година лишаване от свобода, което да изтърпи в условия на затвор при строг режим, научи 
Moreto.net. 
Деянието е осъществено от подсъдимия в следобедните часове на 11 юни тази година. През незаключена 
входна врата младежът проникнал в антрето на къща в района на централния пазар. С намерен в антрето 
инструмент – секач, той разбил вратата към останалите помещения на жилището и започнал да търси 
вещи, които да открадне. Младежът взел платнена торба с бутафорна камера и кабели за нея, както и 
намерена парична сума в размер на 1810 лв. Отнетите пари били служебни оборотни средства, 
съхранявани от пострадалия собственик на имота.  
Кражбата е извършена от подсъдимия в условията на повторност. 18-годишният младеж е осъждан и за 
други посегателства срещу собствеността. Съдът извърши групиране на наложените му наказания – за 
конкретното деяние и от осъждане през м. октомври т. год. за кражба на вещи от автомобил, като 
определи той да търпи най-тежкото от тях – 1 година затвор. Освен това, тъй като Кирков е извършил 
настоящата кражба в изпитателния срок на влязла в сила предходна присъда през м. ноември 2014 г., 
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съдът приведе в изпълнение и отложеното наказание от 3 месеца лишаване от свобода.  
Съдебният акт подлежи на обжалване в 15-дневен срок. 
 
 
Източник: prb.bg 
 

Заглавие: Четирима на съд за кражба след обвинител акт на Районна прокуратура -Тетевен 
 

Линк: http://www.prb.bg/bg/apvt/news/aktualno/chetirima-na-sd-za-krazhba-sled-obvinitel-akt-na-1/ 
 

   
 

Текст: Районна прокуратура-Тетевен внесе обвинителен акт срещу четирима за поредица от кражби на 
отпадъчни метали, като двама от тях са действали в условията на опасен рецидив – престъпление по 
чл.196, ал.1, т.1 във вр. чл.194, ал.1, а двамата не са осъждани – чл.196, ал.1, т.1 във вр. чл.194, ал.1 
Прокуратурата е предала на съд четиримата мъже  за това, че в периода от 01.04.2015г. до 28.04.2015г. в 
град Ябланица, Ловешка област, на няколко пъти, от дворно място,  в условията на продължавано 
престъпление, в съучастие като съизвършители  отнели чужди движими вещи – отпадъчни метали -  мед, 
олово и оловни сплави - всичко на обща стойност 2306,40  лв., от владението на собственичката, без 
нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят. По отношение на Нино  Х. и Христо Х. 
деянието е  извършено при условията на опасен рецидив. Нино Х. e осъждан 11 пъти за кражби и в 
момента изтърпява наказание лишаване от свобода в Затвора Ловеч. Христо Х.  също е осъждан четири 
пъти  за престъпления срещу собствеността. Радослав Н. е непълнолетен и двамата със Стефан П. не са 
осъждани. 
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