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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева и министър Лиляна Павлова подписаха договор за подкрепа на 
ВиК сектора 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4057 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и министърът на регионалното 
развитие и благоустройството Лиляна Павлова подписаха договор за предоставяне на 
безвъзмездна  финансова помощ за проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране в 
отрасъл ВиК“. Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и е на 
стойност 59 194 263,78 лева. Бенефициент е Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството. 
„Настоящият договор е ключов не само защото е първият по ОПОС 2014-2020 г., но и защото дава 
основата за създаването на проекти, базирани на разумно инвестиране и планиране, което е смисълът на 
реформата във ВиК сектора“, подчерта министър Василева. Тя допълни, че договорът осигурява 
възможност за подготовката на инвестиционни проучвания на регионален принцип за обособените 
територии на 14 консолидирани ВиК оператора, извършване на оценка на публичните активи на 29-те ВиК 
оператора с държавно участие. „Инвестиционното планиране в сектор ВиК оттук нататък ще отчете 
натрупания опит от ОПОС 2007-2013 г.“, каза още Ивелина Василева. Тя припомни, че по ОПОС 2007-2013 
г. вече са изградени 50 пречиствателни станции за отпадни води и е положена ВиК мрежа с дължина 
близо 2600 км. „Създадохме практики, механизми и опит, които поставят изключително добра основа за 
естествено продължение за новия програмен период, чрез който за този сектор се осигуряват 2,3 млрд. 
лева.“, отбеляза министър Василева. 
Министър на околната среда и водите благодари на екипа на МРРБ като бенефициент на проекта за 
усилията, които полагат в реализирането на водната реформа. „В режим на съвместни усилия, диалог и 
прозрачност на действията ще съумеем да постигнем тези важни цели за финансово и технически 
ефективен ВиК сектор“, каза в заключение министър Василева. 
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова обясни, че чрез тази 
инвестиция МРРБ, като бенефициент на ОПОС 2014-2020 г., ще има ангажимент да завърши стъпките на 
реформата, да подкрепи подготовката и реализацията на проекти и апликационни форми, както и да 
укрепи капацитета на бенефициентите по програмата. „Крайната цел е подобряване качеството на 
услугата, която предоставяме на гражданите“, отбеляза министър Павлова. 
На церемонията по подписване на договора присъства зам.-министър председателят по европейските 
фондове и икономическата политика Томислав Дончев. Той благодари на министър Василева и министър 
Павлова за непоколебимостта им в довеждането на водната реформа докрай. „Въпреки че говорим за 
трудна реформа, нещата се движат напред. Обещахме 2015-а година да не е нулева и тя не беше такава“, 
отбеляза Томислав Дончев. 
 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: В Благоевград министър Василева ще се срещне с кметове от региона 
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Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4058 
 

 
 

Текст: По покана на кмета на Благоевград  Атанас Камбитов,  министърът на околната среда и водите 
Ивелина Василева ще се срещне утре с кметове от региона, за да им представи възможностите пред 
общините за финансиране на проекти от МОСВ.  Акцент в разговорите ще бъде подготвяната пилотна 
програма за подпомагане на местните власти в разработването на минералните извори на територията 
им. Срещата ще е на 11 февруари от 11,00 ч. в сградата на общината. 
По-късно - от 13,30 ч., министър Василева ще даде пресконференция в сградата на Басейнова дирекция 
„Западнобеломорски район“. На събитието ще бъдат представени и резултатите от изпълнението на 
проект „Разработване на планове за управление на риска от наводнения“, финансиран по ОПОС 2007-
2013. 
 
  
 
Източник: investor.bg 
 

Заглавие: МОСВ ще предостави 15 млн. лева по проекти за енергийна ефективност  
Средствата са от преходен остатък на ведомството, постъпил до края на 2012 година 
 

Линк: http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/mosv-shte-predostavi-15-mln-leva-po-proekti-za-
energiina-efektivnost-211073/ 
 

 
 

Текст: Министерството на околната среда и водите (МОСВ) ще предостави за управление на 
Националния доверителен екофонд 15 млн. лева, съобщиха от правителствената пресслужба.  
Средствата ще бъдат използвани за финансиране на проекти за подобряване на енергийната ефективност 
на общински или държавни обекти, гласи решението, взето по време на заседанието на Министерския 
съвет. 
Право на финансиране ще имат проектите по Инвестиционната програма за климата и за насърчаване 
използването на електромобили и хибридни автомобили от публичните институции, с което се цели да се 
повиши качеството на атмосферния въздух. 
15-те млн. лева са преходен остатък по валутна сметка на МОСВ, постъпил в бюджета на ведомството до 
31 декември 2012 година. С днешното си решение министрите определиха реда и начина за разходване 
на тези средства през 2016 година, уточняват от правителството. 
Реализацията на проектите ще доведе до намаляване на емисиите на парникови газове, ще създаде 
трудова заетост в малки населени места, ще намалеят и разходите на общини за отопление и осветление 
на детски градини, училища, болници и др. 
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Източник: ilindenpres.bg 
 

Заглавие: Бизнесмен от Петрич с 3000 лв. глоба за незаконни кладенци 
 

Линк: http://ilindenpres.bg/487-biznesmen-ot-petrich-s-3000-lv-globa-za-nezakonni-kladenci 
 

 
 

Текст: Съдът в Петрич призна бизнесмен за виновен в незаконното строителството на кладенци. 
Управителят на фирма Юлиян Г. незаконно използвал подземни води за нуждите на производствената 
площадка на обект „Цех за преработка и рециклиране на пластмаса” в петричко село. 
Той изградил съоръжение за използване на подземни води. Изкопал три сондажни кладенеца – два с 
дълбочина 37 метра и един с дълбочина 60 метра. Направил го без да има издадено разрешително за 
ползване на воден обект, както и за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на 
съществуващи системи и съоръжения за водовземане от повърхностни или от подземни води. 
Съдът го освободи от наказателна отговорност, но му наложи глоба от 3000 лева. 
 
 
 
Източник: trud.bg 
 

Заглавие: Почистиха "Божур поляна" от изхвърлените отпадъци 
 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5291064 
 

 
 
Текст: Замърсената местност в района на "Божур поляна" край Търговище, която беше осеяна с хартия и 
опаковки на куриерска фирма, вече е почистена от служители на "Спиди" АД. Това увериха от 
пресслужбата на фирмата, до която "Труд" изпрати запитване за замърсяването на района. 
Както писахме, читатели сигнализираха, че на защитената местност са изхвърлени различни документи и 
найлонови опаковки на куриерска фирма. Наша проверка потвърди сигнала. По него работят от 
екоинспекцията в Шумен, община Търговище и полицията. От МВР изясняват има ли нарушение на 
закона за личните данни с изхвърлянето на документите. По инцидента е започнало незабавно вътрешно 
разследване, което още не е приключило, съобщиха от дружеството. 
"Държим да отбележим, че всички дейности на "Спиди" АД на територията на област Търговище се 
извършват от подизпълнител - фирма "ПСИТ-Разград" ЕООД. В момента се изясняват действията на 
служителите на фирма "ПСИТ-Разград" ЕООД, които не кореспондират с философията и вътрешния 
правилник на "Спиди" АД, според който служителите ни са длъжни да спазват строги мерки при 
изхвърляне, извозване и унищожаване на хартиени и пластмасови отпадъци. Във връзка със случая 
"Спиди" АД ще преразгледа отношенията си с подизпълнителя", гласи официалната позиция, изпратена 
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до "Труд". От куриерската фирма уверяват, че са готови да окажат съдействие на компетентните органи и 
институции за налагането на наказание на провинилите се. 
"Случаят ни мотивира още повече да продължим да се борим за изграждането на отговорност сред 
гражданите чрез нашите инициативи в подкрепа на различни екологични, социални и обществени каузи", 
пише още в позицията на "Спиди". 
 
 
 
Източник: stzagora.bg 
 

Заглавие: Откраднаха 3 тона метални отпадъци от ТЕЦ 3 
 

Линк:http://stzagora.bg/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0
%B0-3-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%82 
 

 
 

Текст: На 9 февруари в 13,30ч., в с. Мъдрец, общ. Гълъбово, екип на РУ – Гълъбово е спрял за проверка 
камион ”Ивеко”, управляван от 47-годишния С.П. от Гълъбово и пътник И.И. на 39 години от с. 
Медникарово. В хода на проверката, в каросерията на автомобила са установени 2780 кг метални 
отпадъци, за които лицата заявяват, че са натоварени от площадка в ТЕЦ 3. 
Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава. 
 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Кюстендил: Наемателите на общински жилища в града дължат годишна такса за битови 
отпадъци 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2016/02/11/2192774/kyustendil-naematelite-na-obshtinski-
zhilishta-v-grada-dalzhat-godishna-taksa-za-bitovi-otpadatsi.html 
 

 
 

Текст: Наемателите на общински жилища в Кюстендил дължат годишна такса за битови отпадъци. Това 
съобщиха за Радио „Фокус” – Кюстендил от Дирекция „Здравеопазване, социални дейности и жилищна 
политика”. Таксата е приета от Общински съвет и е част от действащата наредба за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги. За 2016 година определеният годишен размер на 
таксата за битови отпадъци за наематели на общински жилища е в размер на 14,94 лева за наемател. В 
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таксата са включени отделните компоненти - за сметосъбиране и транспортиране на битовите отпадъци, 
за обезвреждане на битовите отпадъци в депа и други съоръжения, както и за поддържане на чистотата 
на териториите за обществено ползване. 
 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Община Петрич взема мерки срещу нерегламентирани сметища 
 

Линк: http://bnr.bg/blagoevgrad/post/100656818 
 

 
 

Текст: Със заповед на кмета на общината Димитър Бръчков се забранява безразборното изхвърляне на 
отпадъци, за което отговорност носят и кметовете по места. Те трябва да обърнат внимание на живущите 
и да следят постоянно този проблем. Особено сега, когато се отварят земеделските работи - рязане на 
лозя и овошки, чистене на дворни места и градини. Не са редки случаите на безразборно изхвърляне на 
боклуци край селата, на изсипани строителни е всякакъв вид ненужни отпадъци от ремонти дейности. 
Предвидени са и глоби, но няма санкционирани нарушители през годините, отчитат кметовете. 
 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: До края на март във всички населени места в община Перник ще бъдат доставени съдове за 
смет 
 

Линк: http://bnr.bg/blagoevgrad/post/100657131 
 

 
 

Текст: До края на март във всички населени места в община Перник ще бъдат доставени съдове за смет. 
На разположени на населението ще бъдат общо 871 нови контейнери тип „бобър”. Доставянето на 
сметосъбирателните съдове ще започне още от тази седмица. 
Първи ще получат „бобри” селата Кралев дол, Вискяр и Богданов дол и пернишкият квартал Църква. Ще 
бъдат доставени и кофи „Мева”, но това е ангажимент, записан в договора на сметопочистващата фирма. 
До момента има над 200 молби за тях. Проблемът с недостигащите съдове за смет беше дискутиран на 
таз месечната среща на кметовете на населени места с общинското ръководство на Перник. Освен 
липсата на контейнери, проблем през зимата са и куповете сгурия. За почистването им кметовете ще 
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подават сигнали до ресорните служители в Община Перник. Това се отнася и за нерегламентираните 
сметища. От общинската управа обещават да се реагира до 3 дни. 
 
 
 
Източник: news.bg 
 

Заглавие: Обвиниха двама крадци на цветни метали в Русе 
 

Линк: https://news.bg/crime/obviniha-dvama-kradtsi-na-tsvetni-metali-v-ruse.html 
 

 
 

Текст: Русенската районна прокуратура внесе обвинителен акт за двама крадци на цветни метали, 
съобщиха от прокуратурата. Мъжете откраднали и продали на вторични суровини чуждите вещи. Единият 
от тях е рецидивист. 
Теодор В. и Мирослав А. са обвинени за това, че за 19 - 20 март 2015г. в село Николово, Русенско, двамата 
с чук и секач разрушили здрава ограда и откраднали електрожен, медни тръби, електрически удължител 
и капак за меден казан. Това е на обща стойност 230 лева. По отношение на Теодор В. деянието е 
извършено в условията на опасен рецидив. 
Двамата обвиняеми се познавали от четири години. Ден преди кражбата Мирослав споделил с Теодор, че 
негов близък роднина има къща в село Николово. В гаража на къщата имало електрически инструменти и 
вещи от цветни метали, които могат да откраднат. 
Великов, който не работел и към този момент бил многократно осъждан за престъпления против 
собствеността, веднага се съгласил и още на следващият ден двамата отишли до имота , изчакали да се 
стъмни и след като се уверили, че в жилището няма никой разбили решетката на прозореца и влезли в 
гаража. 
На следващият ден продали всичко на пункт за изкупуване на метали, за сумата от 131 лв, която 
разделили. Обвиняемият Теодор, който е осъждан, е с взета мярка за неотклонение задържане под 
стража. Предстои насрочване на делото за разглеждане от Районен съд Русе. 
 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: 3,2 млн. лева са щетите от кражби на съоръжения на ЧЕЗ през 2015 година 
 

Линк: http://bnr.bg/blagoevgrad/post/100657084/32-mlnleva-sa-shtetite-ot-krajbi-na-saorajenia-na-chez-
prez-2015-godina 
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Текст: Щетите от кражби на съоръжения на ЧЕЗ през 2015 година възлизат на 3,2 млн. лева. Източени са 
30 хиляди литра трансформаторно масло, в резултат на което са повредени 54 трансформатора. 
Откраднати са 53 000 метра кабели и проводници. 
“Кражбите на съоръжения причиниха стотици прекъсвания на електрозахранването за клиентите на ЧЕЗ и 
през последната година. Въпреки огромните загуби за дружеството, най-потърпевши остават хората, 
които търпят неудобства. Освен, че остават без ток, косвено те са ощетени и по друг начин, защото при 
други обстоятелства средствата, вложени за отстраняване на последиците от кражби, биха могли да 
бъдат вложени в рехабилитация, обновяване и развитие на остаряла електроенергийна инфраструктура и 
подобряване на качеството на електрозахранването“, каза Виктор Станчев, директор „Експлоатация и 
поддържане“ в ЧЕЗ Разпределение България.  
Кражбите и вандализмът на инфраструктурни съоръжения са сериозен проблем от национален мащаб, 
който нанася огромни щети на икономиката на България и пряко ощетява българските граждани. 
Необходимо е посегателствата над елементи от инфраструктурата да бъдат третирани като престъпления 
срещу националната сигурност, тъй като подобен вандализъм нарушава сигурността на доставките на 
хиляди клиенти, на ключови държавни институции, болници, училища и пряко застрашава нормалното 
функциониране на държавата. 
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