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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: МОСВ и СУ “Климент Охридски“ обединяват сили за опазване на растителните видове 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4026 
 

   
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и ректорът на СУ “Св. Климент 
Охридски“ проф. Анастас Герджиков подписаха споразумение за сътрудничество в областта на опазване 
на растителните видове и  растителните генетични ресурси на България. 
Двете институции ще обединят усилията си за изпълнение на целите на Глобалната стратегия за опазване 
на растенията и ще работят заедно по  Националната стратегия по опазване на биологичното 
разнообразие. 
„Много са дейностите, които вече правим съвместно. Надявам се да укрепваме и надграждаме 
постигнатото“, каза министър Василева. 
Споразумението предвижда осъществяване на съвместна научно-изследователска и експертна дейност, 
реализация на проекти, обмен на данни, организиране и провеждане на образователни програми и 
други. 
През годините МОСВ и Софийският университет „Св. Климент Охридски” с трите ботанически градини към 
него – в София, Варна и Балчик, са си партнирали успешно. 
Ботаническата градина в Балчик е обявена за защитена територия по Закона за защитените територии и 
по силата на този статут е пряко свързана с опазването и популяризирането на ценни видове. През 
миналата година в качеството си на спасителен център тя получи от държавата 580 хибридни орхидеи, 
конфискувани при опит за незаконна търговия. Най-голяма забележителност в Ботаническата градината е 
постоянната експозиция от кактуси и сукуленти. Университетската ботаническа градина във Варна е 
първият екопарк в страната, който хармонично съчетава изкуствени и естествени екосистеми, а 
Университетската ботаническа градина в София привлича посетители с колекцията си от тропически 
видове и розариума, в който се отглеждат над 40 сорта рози. Тя е създадена през 1892 г. от първия 
български професор по ботаника д-р Стефан Георгиев (1859 – 1900). На откриването й цар Фердинанд Ι -
засажда дъб (Quercus robur L.), в чийто корени поставя златна пара. Дървото е живо и до днес. 
С научната си експертиза и с цялостната си дейност Университетските ботанически градини допринасят за 
изпълнение на стратегическите цели на Конвенцията за биологично разнообразие - опазване и устойчиво 
ползване на биологичното разнообразие и на растителните генетичните ресурси, по които МОСВ има 
редица поети ангажименти. С предвидените в споразумението съвместни дейности се очаква 
партньорството между двете институции да помогне за постигането на реални резултати за България в 
изпълнение на Националната стратегия за опазване на биологичното разнообразие. 
Университетските ботанически градини са член на Световния съвет на Ботаническите градини (BGCI), 
Европейския консорциум на Ботаническите градини, Образователната мрежа за екологично образование 
в Ботаническите градини (EBGEN) и участват със свои колекции в обмена на семена Index Seminum 
(Индекс Семинум) с ботанически градини от цял свят. 
На подписването на споразумението присъстваха още директорът на  Университетски ботанически 
градини Красимир Косев и Калина Стоянова, държавен експерт в дирекция „Национална служба за 
защита на природата“ в МОСВ. 
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Източник: montana-dnes.com 
 

Заглавие: Приходите на “Монбат” се повишават  
 

Линк: http://montana-dnes.com/modules.php?name=News&op=SeeNews&id=7784 
 

   
 

Текст: Групата на „Монбат“ отчита ръст от 7.7% в продажбите за миналата година, съобщават от 
компанията. Резултатите в края на декември показват 245.9 млн. лв. приходи от продажби, основната 
част от реализирана продукция. В това влиза оборота на всички предприятия на компанията – заводът за 
акумулатори в Монтана, „Старт“ в Добрич, рециклиращите заводи в Сърбия и Румъния, както и „Окта 
Лайт“ в Годеч, производител на светодиодно осветление. 
За цялата минала година икономическата група има 25.16 млн. лв. печалба преди облагане с данъци. 
Това е намаление със 7.8% на годишна база. Основната суровина за производството на акумулатори е 
оловото и финансовите резултати на компанията са силно зависими от него. След силно повишение 
преди няколко години от „Монбат“ изградиха предприятия за рециклиране на стари акумулатори. С това 
се намали зависимостта от борсовата цена на оловото. Миналата година тенденцията беше предимно 
надолу, след кратко и силно покачване през април. От „Монбат“ все още не са обявили пълния си отчет за 
годината с бележки каква е причината за намалената печалба. Това трябва да стане до края на месеца. 
В завода за акумулатори в Монтана работят близо 300 души и това превръща компанията в един от най-
големите работодатели в града и областта. Заводът е създаден в края на 50 –те години, а през 1999 г. е 
приватизиран с главно участие на „Приста ойл“. В момента по-голяма част от продукцията му се продава в 
чужбина. „Монбат“ е публична компания и акциите й се търгуват на Българската фондова борса. 
Последната им цена е 7.41 лв., с 0.14% ръст на сесията в понеделник. 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: На гара Разпределителна горя товарен вагон със скрап и отпадъци 
 

Линк: http://bnr.bg/plovdiv/post/100651520/na-gara-razpredelitelna-gora-tovaren-vagon-sas-skrap-i-
otpadaci 
 

   
 

Текст: Пожарът, възникнал във вагон, превозващ метална скрап и отпадъци, на гара Разпределителна в 
Пловдив  е овладян, съобщи Цвятко Дешев, говорител на Пожарната в Пловдив.  
Сигналът  за пожарът е получен малко след 11 часа и  четири противопожарни екипа са пристигнали  на 
мястото на произшествието.  
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По думите на Дешев,  композицията с горящия вагон е била веднага  отделена и е прекъснато 
електрическото захранване над релсите. Вагонът в момента е напълнен с противопожарна пяна и се 
очаква в близките часове огънят да бъде потушен изцяло.  
Няма  пострадали и опасност за останалите композиции, уточни говорителят на пловдивската пожарна. 
 
 
Източник: blitz.bg 
 

Заглавие: Срути се хранилище за ядрени отпадъци-един загина  
Съоръжението все още било на етап изпитания 
 

Линк: http://www.blitz.bg/news/article/389182 
 

   
 

Текст: Един човек е загинал, а друг е тежко ранен при срутване в подземно хранилище за ядрени 
отпадъци във Франция, предаде The Local. Инцидентът е станал в подземна лаборатория в Бюр, в 
департамент Мьоз. Хранилището се ръководи от Националната агенция за управление на ядрените 
отпадъци и е разработено да съхранява опасните материали на 500 м под земята, когато заработи, 
поясняват от "Фокус".  
Съоръжението все още е на етап изпитания. А проектът, по който са работили учените в хранилището, е с 
кодово име "Сигео" и все чака благословията на френския парламент. 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Най-ниска в областта е таксата за битови отпадъци в община Смолян 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2016/01/26/2185058/nay-niska-v-oblastta-e-taksata-za-bitovi-
otpadatsi-v-obshtina-smolyan.html 
 

   
 

Текст: Най-ниска в областта е таксата за битови отпадъци в община Смолян, сочи мащабно изследване на 
Института по пазарна икономика, съобщиха от пресцентъра на Община Смолян.  
Таксата за битови отпадъци в община Смолян е 3 промила, а в общините Доспат, Рудозем и Чепеларе 
ставката е в рамките на 6-7 промила. Това сочи изследване „Регионални профили: показатели за развитие 
2015” на Института по пазарна икономика /ИПИ/. В него е посочено, че в област Смолян има няколко 
общини, които налагат висока такса върху битовете отпадъци – това са общините Неделино /18 промила/, 
Девин /16 промира/, Мадан /13 промила/ и Златоград /11 промила/. 
Независимо от това местните данъци в общините на Смолянска област са сравнително ниски спрямо 
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страната. По-високи данъчни ставки се наблюдават в община Чепеларе – данъкът върху недвижимото 
имущество на предприятията през 2015 г. и данъкът върху възмездното придобиване на имущество е 3 %. 
В областния център Смолян тези данъци са съответно 1,9 промила върху недвижимото имущество и 2,5 
процента върху възмездното придобиване на имущество. Най-ниски ставки на тези данъци се 
наблюдават в общините Мадан и Златоград. Според същото изследване усвояването на европейски 
средства от общините изостава спрямо средните темпове за страната, като общо изплатените средства 
достигат близо 53 млн.лв. към 31 януари 2015 г. Съотнесени към населението, най-добрите примери за 
усвояване на европейски фондове в областта са общините Смолян /28 млн.лв./, Рудозем /5 млн.лв./ и 
Борино /1,7 млн.лв./. Общините в област Смолян изостават по отношение на предоставяните услуги по 
електронен път и обслужването на „едно гише”. По отношение електронните услуги през 2015 добре се 
представят общините Баните и Смолян, докато при обслужването на „едно гише” добрите примери са в 
общините Чепеларе и Баните. 
Изследването съдържа актуални социални икономически профили на 28-те области, въз основа на 63 
индикатора, както и клъстерен анализ, който групира регионите според техните сходства и различия. 
Изследването търси отговор на въпроса какво прави един области относително по-развити или 
проспериращи, а други по-бедни и изоставащи.  
Анализите стъпват върху: 58 статистически показателя за социалното и икономическо развитие на 
областите; 6 социологически изследвания сред бизнеса и гражданите, представителни на областно ниво; 
Над 700 заявления по реда на ЗДОИ до всички общини; 6 регионални и 3 национални кръгли маси. 
Десетки регионални срещи с представители на местния бизнес, администрация, медии и общественици, 
както и Дългогодишно сътрудничество с БТПП, НСИ, НСОРБ и други организации. 
Изследването се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”. 
 
 
Източник: trud.bg 
 

Заглавие: Подземни контейнери за твърди отпадъци в Благоевград и Разлог 
 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5258953 
 

   
 

Текст: Подземни контейнери за твърди отпадъци ще бъдат монтирани в Благоевград и Разлог. Това ще 
стане след одобряване на проект, който областният управител на Благоевградска област Бисер Михайлов 
внесе по Програмата за трансгранично сътрудничество "България - Македония 2014 - 2020 г." Стойността 
му е 380 хил. евро, като финансирането е на 100% от ЕС. 
Пилотни общини по проекта "Интелигентни комунални градове" са Благоевград и Разлог, а 
продължителността е 2 г. От македонска страна участва община Кочани. 
Подземни контейнери ще работят чрез уеб базирана електронна система за известяване нивото на 
отпадъците. Контейнерите ще бъдат подземно поставени и снабдени с повдигащ механизъм, който да ги 
издига на нивото, от което да бъдат събирани. Те се поставят в бетоново корито, а над земята е само 
приемното устройство. Така няма да се разпиляват боклуците, дори и да не са затворени капаците. Те пък 
ще се задействат чрез хидравлична система. 
Областната управа е подготвила и втори проект, отново с македонската община Кочани "Зелени сгради за 
общо зелено бъдеще" с бюджет 397 678 евро. По него се очаква да бъдат реновирани административни 
сгради на Областна администрация Благоевград и община Кочани, с цел подобряване на енергийната им 
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ефективност. Ще се обучават и служители за прилагане на мерки за намаляване на последиците от 
климатичните промени, "зелена" инфраструктура и "зелен" транспорт. 
 
 
Източник: tvstz.com 
 

Заглавие: Близо 130 тона битови отпадъци се изхвърлят всеки ден в Стара Загора 
 

Линк:http://tvstz.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0
%B7%D0%BE-130-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%81%D0%B5-
%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F%D1%82-
%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B2-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0-22033.html 
 

   
 

Текст: Близо по 130 тона битови отпадъци се изхвърлят всеки ден в Стара Загора. Най много в места на 
старозагорци са пластмасовите бутилки, найлонови торбички и хранителни отпадъци.  Общата картина на 
сметището показва, че най - много в боклука на старозагорци има ПеВеЦе бутилки. Най-често в кофите за 
смет попадат пластмаса и хартия. Около 15 процента е изхвърленото количество пластмасови бутилки. 
Значителна част в контейнерите отиват и хранителни отпадъци  около 28 процента. Както и опасни 
такива, като опаковки от бои, лакове, лекарства, козметика, луминисцентни лампи и батерии. Те се 
изхвърлят в кофите за боклук и представляват опасност. Значително увеличение има и при изхвърлянето 
на строителни отпадъци. През годините то нараства значително  .Прогнозите показват, че за следващите 5 
години в Стара Загора се очаква строителните отпадъци от бита да се увеличат около четири пъти, а общо 
от бита и от индустрията - над три пъти. 
 
 
Източник: gustonews.bg 
 

Заглавие: Кражба на кабели за над 7000 лв. от трафопост в центъра на Пловдив 
 

Линк: http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=49923 
 

   
 

Текст: Кражба на 330 метра меден проводник на приблизителна стойност 7 000 лв. беше установена при 
проверка в трафопост в района на бул. „6 септември“ в гр. Пловдив. Кражбата е в резултат на 
неправомерно проникване в трафопоста и посегателство на медни проводници от два трансформатора 
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до табла „ниско“ напрежение. В съоръжението е проникнато въпреки, че е било заключено и 
обезопасено и въпреки поставените от дружеството уведомителни табели за опасност за живота.  
Кражбата е извършена по начин, по който да не доведе до непосредствено нарушаване на захранването, 
но поставяйки под риск снабдяването за клиентите от този трафопост при покачване на тяхното 
потребление. Бързата реакция на екипите на дружеството, които възстановиха липсващата техническата 
инфраструктура, избегна риска от аварийно прекъсване на електрозахранването в централен район на 
Пловдив. За случая са уведомени органите на МВР Пловдив. 
Във връзка с поредния случай на кражба на съоръжения от електроразпределителната мрежа 
дружеството изразява отново своето безпокойство от подобни посегателства върху енергийната 
инфраструктура. Данните сочат, че за 2015 г. на територията, обслужвана  от EVN България, са извършени 
343 неправомерни посегателства на 22 000 метра електропроводи, както и на 2682 литра 
трансформаторно масло. Общо разходите за възстановяване на инфраструктурата надхвърлят 257 000 лв. 
– средства, които биха могли да бъдат вложени в подобряване на електрозахранването и клиентското 
обслужване.  
Посегателствата нанасят не само големи финансови щети, но са и причина за аварии в 
електрозахранването за клиенти, а в редица случаи имат и фатален изход за извършителите. За 
решаването на проблема с кражбите ЕVN България работи заедно с местните власти и органите на МВР 
като вярва, че само при силна обществена нетърпимост, строги мерки и санкции подобни кражби могат 
да бъдат ограничени. 
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Текст: Неизвестни крадци са отмъкнали 150 м телекомуникационен кабел, съобщиха от полицията. 
В 10,40 часа вчера във Второ районно полиецйско управление е получен сигнал от служител на Държавно 
предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ), който заявил, че за времето 
от 11,00 часа на 23 януари до 01,00 часа на 24 януари неизвестно лице, след като изкопало дупки, 
извършило кражба на 150м телекомуникационен кабел. Кражбата е извършена в участък в землището на 
село Змейово. 
Образувано е досъдебно производство по случая. 
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