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Източник: МОСВ 
 

Заглавие:  502 млн. лв. са инвестирани в Северозападния район за планиране по екопроекти 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4444 
 

 
 

Текст: 502 млн. лв. са инвестирани в Северозападния район за планиране по проекти, 
финансирани от Оперативна програма „Околна среда“, Предприятието за управление на 
дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Националния доверителен екофонд 
(НДЕФ). Това каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева във Враца на среща с 
кметовете от областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч. Тези средства са вложени в 
изграждане на базова инфраструктура, която подобрява живота на хората и създава по-добри 
условия за бизнес в регион, който е от изключително значение, подчерта министърът. Изградена 
са 352 км ВиК мрежа и 11 пречиствателни станции, които обслужват близо 65 хил. жители. 
Министър Василева припомни, че именно тук започна реализацията на два от най-мащабните 
проекти във водния сектор – интегрираните водни цикли на Враца и Видин. „За съжаление те не 
бяха приключени. Поради забавяне на процедурите и липса на достатъчно административен 
капацитет от проекта на Враца са изпълнени 25%, а на Видин – 30%. ЕК обаче прояви разбиране, 
проектите бяха фазирани и ще бъдат завършени със средства от новата ОП „Околна среда 2014-
2020“. Добрата новина е, че приключи оценката им и предстои подписване на договорите за 
безвъзмездна помощ“, съобщи министър Василева. 
През 2016 г. пред общините се разкриват нови възможности. Към местните власти са насочени 
1,350 млрд. лв. за реализацията на екологични проекти по финансовите инструменти, които МОСВ 
управлява. Общият ресурс, който ще бъде на разположение на общините през 2016 г. по ОПОС е 
близо 1,3 млрд. лв. Чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 
среда са налични още 61 млн. лева в секторите води, отпадъци и биоразнообразие. ПУДООС 
предоставя и нисколихвени заеми на общините с 2-годишен гратисен период. Националният 
доверителен екофонд предоставя още 15 млн. лв. по Инвестиционната програма за климата и 
Пилотната схема за насърчаване използването на електрически и електрически хибридни 
превозни средства. 
„Това е мащабен ресурс, който изисква сериозна подготовка и добро партньорство между 
местните власти и министерството“, подчерта министър Василева. 
Главният директор на ГД ОПОС Яна Георгиева допълни, че основният урок от предходния 
програмен период е да се влагат повече усилия в обмислянето и планирането на проектите. 
„Основният фокус ще бъде постигането на качествени резултати. Затова ще се извършва 
мониторинг не само на фаза изпълнение на инвестициите, но и след това, за да има устойчивост 
на резултатите. С това не искам да  ви плаша, а да ви предпазя от грешки“, посочи Яна Георгиева. 
Министър Василева награди отличниците от Северозападния регион,  участвали в „Зелената 
олимпиада“, част от образователно-информационната кампания „Яко е да си еко“ на 
Министерството на околната среда и водите, популяризираща ОП „Околна среда 2014 - 2020“. 
Първенците в трите възрастови категории са Дарислав Кръстев от І клас на НУ „Св. Софроний 
Врачански“ във Враца, Лъчезар Крушарски – VІІ клас на ЕГ „Йоан Екзарх“ – Враца и Александра 
Ангелова, ученичка в Х клас на СОУ „Христо Ботев“ във Враца. Над 500 деца от Враца се радваха на 
спектакъла „Яко е да си еко“ в читалище „Развитие“. 
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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева ще представи пред кметове от Южния централен район 
възможностите да кандидатстват по екологични проекти 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4445 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще представи пред кметове от 
Южния Централен район за планиране за възможностите на общините да кандидатстват за 
екологични проекти през 2016 г. по финансовите инструменти, които МОСВ управлява – 
Оперативна програма „Околна среда“,  Предприятието за управление на дейностите по опазване 
на околната среда (ПУДООС) и Националния доверителен екофонд (НДЕФ). В района влизат 
областите Пловдив, Хасково, Пазарджик Смолян и Кърджали. 
Срещата ще е на 10 юни от 11 ч. в сградата на Областната администрация в Хасково, зала 
„Марица“. На нея са поканени кметовете от всички общини в Южния централен район. 
  
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Проект на Наредба за одобряване на Методика за прилагане на изключенията по 
чл.156 б – чл.156 е от Закона за водите 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=171  
 

 
 

Текст: На основание на чл.156 e, ал. 9 от Закона за водите е изготвен проект на Методика за 
прилагане на изключенията по чл.156 б – чл.156 е от Закона за водите, която ще бъде одобрена от 
министъра на околната среда и водите с представения проект на наредба. Целта на методиката е 
да даде насоки за прилагането на изключенията от постигането на добро състояние на водите, 
съгласно чл.4, параграфи 2-7 от Рамковата директива за водите, въведени в българското 
законодателство с чл.156 б – чл.156 е от Закона за водите. 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следните електронни адреси: 
abudinova@moew.government.bg и rosip@moew.government.bg. 
Крайна дата за получаване на становища по проекта - 15.06.2016 г. 
 
 
 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4445
mailto:abudinova@moew.government.bg
mailto:abudinova@moew.government.bg
mailto:abudinova@moew.government.bg
mailto:rosip@moew.government.bg
mailto:rosip@moew.government.bg
mailto:%20dstoev@moew.government.bg
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Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Пожар изпепели 15 трошки на площадка за автомобили за скрап във В. Търново 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1582171 
 

 
 

Текст: Три пожарни с десет огнеборци се озоваха светкавично на сигнал за пожар в района на 
Ножарската фабрика в кв. "Бузлуджа" във Велико Търново и угасиха за кратко време огнената 
стихия.  
Сигналът е подаден в регионалната дирекция следобяд около 16,23 ч. "Запалили са се 
употребявани автомобили на площадката за скрап в района на фабриката", обясни комисар 
Красимир Кръстев, директор на РД на ПБЗН.  
Общият брой на изгорелите коли е 15, уточни той. Огънят е пламнал в резултат на рязане на 
ламарините и извършване на огневи дейности по колите. Разфасоването на старите коли се 
осъществява ръчно.  
Искрите са се прехвърлили върху запалими части в трошките- гуми, маркучи, пластмасовите табла 
и др. Тъй като негодните коли са наредени една върху друга, огнените езици са обхванали бързо 
десетки. Гъст и черен стълб от пушек на хоризонта над квартала е обезпокоил веднага жителите 
му и те са загрели телефоните на пожарната. Пожарът е локализиран и угасен, в момента се 
извършва разчистване и предстои оглед за изясняване на причините, и за търсене на отговорност 
на виновниците. 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Добромир Драев: Има места на Шуменското плато, където традиционно се изхвърлят 
строителни отпадъци 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2016/06/09/2252554/dobromir-draev-ima-mesta-na-
shumenskoto-plato-kadeto-traditsionno-se-izhvarlyat-stroitelni-otpadatsi.html  
 

 
 

Текст: Има места на Шуменското плато, където традиционно се изхвърлят строителни отпадъци. 
Това каза за Радио „Фокус” - Шумен Добромир Драев, председател на скаутски клуб „Мадарски 
конник” – Шумен. Той обясни, че броят на тези сметища се мени постоянно, тъй като се премахват 
след като бъдат открити. „Нерядко се срещат и битови отпадъци. Тези сметища се създават, когато 
един нов собственик на апартамент реши да изхвърли вещите на предходните обитатели. В 
последния месец лично аз съм открил и предал на Общината четирима установени нарушители, а 
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служителите са ги санкционирали“, посочи Добромир Драев и заяви, че за да се реши до голяма 
степен този проблем и да се премахнат сметищата, е нужно да се предприемат някои важни 
мерки. „Процедурата за изхвърляне на малки количества строителни отпадъци е доста тромава и 
тежка и тя трябва да бъде задължително променена“, посочи той и добави, че трябва да се 
започне от превенцията, след това да се поставят контейнери на места в Шумен.  
Добромир Драев каза още, че е добре да се създаде телефон, на който гражданите, които са 
решили да правят ремонт, да могат да се обадят и срещу малка такса да им бъде предоставен 
контейнер за отпадъците. „Трябва и глобите да са по-високи. От друга страна обаче, не е морално 
да са високи санкциите, ако нямаме процедура, която да улеснява съвестните граждани“, изтъкна 
Добромир Драев и допълни, че задължително трябва да се поставят камери за видеонаблюдение, 
а и сътрудничеството с полицията и горските служители трябва да се засили. 
 
 
Източник: btv.bg 
 

Заглавие: bTV Media Group получи престижната награда „Зелена медия”  
Отличието бе връчено по време на националния конкурс „Най-зелените компании в 
България” за инициативата „Да изчистим България заедно”  
 

Линк: http://www.btv.bg/article/za-btv/spetsialno/btv-media-group-poluchi-prestizhnata-nagrada-
zelena-medija.html   
 

 
 

Текст: bTV Media Group получи специалната награда „Зелена медия” на официална церемония по 
награждаването на „Най-зелените компании в България”. Конкурсът се организира за шеста 
поредна година и има за цел да отличи „зелените” проекти и практики на компаниите и 
организациите в страната. 
Престижното отличие „Зелена медия” беше присъдено на bTV Media Group за инициативата „Да 
изчистим България заедно" и цялостната дейност, с която медията насърчава екологичното 
развитие и информира обществото за климатичните промени. 
„Тази награда е признание за силата на bTV да обединява. Тя е признание за всички над милион 
триста и петдесет хиляди българи. Преди пет години никой не вярваше, че можем да изчистим 
България за един ден, но всички ние доказахме, че можем да изчистим България заедно”, каза 
при приемането на наградата Мария Лазарова, мениджър на проекта „Да изчистим България 
заедно”. 
„Хората разбраха, че тази инициатива не е само един ден от годината. Много зрители ни изпращат 
ежедневно сигнали за замърсени зони в рубриката „Аз, репортерът” – с призив да бъдат 
изчистени и с доверие, че заедно можем да си помогнем”, допълни водещият на „Тази сутрин” и 
посланик на „Да изчистим България заедно” Антон Хекимян. 
От 2012-та година досега каузата „Да изчистим България” е получила подкрепата на над 1 355 000 
доброволци от цялата страна, по обобщени данни на областните администрации. За същия 
период по данни на екоминистерството, което е основен партньор на инициативата, са събрани 
близо 82 000 тона отпадъци, а от картата на България са изчезнали над 7 300 нерегламентирани 
сметища и замърсени зони. 
 

http://www.btv.bg/article/za-btv/spetsialno/btv-media-group-poluchi-prestizhnata-nagrada-zelena-medija.html
http://www.btv.bg/article/za-btv/spetsialno/btv-media-group-poluchi-prestizhnata-nagrada-zelena-medija.html
http://daizchistim.bg/
http://daizchistim.bg/
http://daizchistim.bg/
http://daizchistim.bg/
http://btvnovinite.bg/tazi-sutrin/
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Източник: ureport.bg 
 

Заглавие: Оланд предупреди протестиращите да не пречат на Евро 2016 
 

Линк: http://ureport.bg/121302/2016/06/10/politika/evropa/oland-predupredi-protestirashtite-da-
ne-prechat-na-evro-2016 
 

 
 

Текст: Френският президент Франсоа Оланд предупреди протестиращите в страната да не правят 
опити да попречат на провеждането на Европейското първенство по футбол, броени часове преди 
откриването на турнира. 
Франция е в хватката на стачни действия, основно причинени от предложенията на 
правителството за реформи в трудовото законодателство на страната. Властите се притесняват, че 
протестът на служителите на железниците може да попречи на първия мач днес. 
Машинистите, работещи по линията до „Стад дьо Франс“ в предградието Сен Денис заплашват да 
стачкуват. На стадиона ще се проведе мачът между домакина Франция и Румъния. 
Футболните запалянковци, които пристигнаха в Париж и още няколко френски града, бяха 
посрещнати от неприятна миризма и купчини несъбран боклук, тъй като протестиращите 
профсъюзи блокираха сметища и заводи за рециклиране. 
Страната все още е в повишена тревога след джихадистките нападения в Париж през ноември, 
при които загинаха 130 души, и се възстановява от наводнения в централните и северните си 
региони. 
„Обръщаме се към чувството за отговорност на всички, защото държавата трябва да изпълни 
задълженията си, и ще го направи, така че за това ще бъдат взети всички необходими мерки“, каза 
Оланд. 
Министърът на спорта Тиери Браилар също призова синдикатите да помислят за футболните 
фенове. 
По думите му докато има правилни моменти за провеждането на протести, днес страната е в 
навечерието на турнир, на който те могат да попречат. Стачките на транспортните служители 
могат да попречат на хора, похарчили много пари за билети, да стигнат до стадионите, а това не е 
нормално, каза министърът. 
Въпреки това председателят на най-големия профсъюз Беренгер Сернон отказа да се извини за 
протестите и подчерта, че не синдикатите определят календара на спортните турнири. 
„Не ние решихме, че Европейското първенство трябва да започне на тази дата. Има социално 
раздвижване. Искаме преговорите за колективните трудови споразумения да са отворени за 
всички. Така че да, очевидно ще попречим на Евро 2016 и ще продължим стачката си“, каза той. 
 
 
Източник: ruse-news.com 
 

Заглавие: Установиха леярна за черни метали замърсяваща въздуха над Русе 
 

Линк: http://ruse-news.com/ustanoviha-leyarna-za-cherni-metali-zamarsyavashta-vazduha-nad-
ruse/ 
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Текст: Леярна за черни метали е установена като замърсител на въздуха над Русе, съобщават от 
Регионалната инспекция по околната среда и водите.  
При проверка, извършена по граждански сигнали миналата седмица, експертите на инспекцията 
са установили нарушения на екологично законодателство в леярна за черни метали, собственост 
на „Билбобул“ ООД. Тя е разположена в района на „Напорни тръби“ и работи само през светлата 
част на деня. 
По време на проверката е установено неорганизирано изпускане на вредни вещества в 
атмосферния въздух. Дружеството е въвело допълнителни мощности без да уведоми инспекцията 
по реда на Закона за опазване на околната среда и не е извършило собствени периодични 
измервания на източните вредни емисии в обекта за последни две години. 
Предстои прилагането на административно-наказателни мерки за констатираните нарушения. 
 
 
Източник: nabludatel.bg 
 

Заглавие: Кражба на 600 метра ел. кабел в Новозагорско 
 

Линк: http://www.nabludatel.bg/index.php?id=206295 
 

 
 

Текст: Служители на РУ-Нова Загора работят по случай на кражба на 600 м. кабел от 
електропреносната мрежа на село Загорци. За времето от 00,30 до 08,00 часа на 8 юни неизвестен 
извършител е срязал и откраднал ел.кабел с обща дължина около 600 метра от четири 
междустълбия в централната част на селото. Образувано е досъдебно производство. 
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Текст: ЧЕЗ стартира 35 инвестиционни обекта на обща стойност 800 хиляди лева през юни. 
Компанията ще вложи 360 хиляди в София, като с 86 хиляди от тях ще бъде подобрено 
електрозахранването на 1000 потребители в столичния квартал „Надежда“. 25 хиляди лева отделя 
ЧЕЗ и за подмяна на обелени при кражба кабели в колектор на ул. „Ген. Гурко“ и бул. „Васил 
Левски“. През декември 50 офиси, магазини и други стопански клиенти в района останаха без 
електрозахранване след пожар в резултат на посегателство над кабелите и обелен меден екран.  
„Кражбите и увреждането на национални инфраструктурни обекти годишно нанасят щети за 
милиони левове. Само за миналата година щетите от кражби на съоръжения на ЧЕЗ възлизат на 
3,2 млн. лева. Въпреки че това са разходи за сметка на компанията, кражбите ощетяват и хората. 
Голяма част от и без това ограничените възможности за инвестиции на ЧЕЗ се отделят именно за 
покриване на щетите от посегателства. В противен случай тези средства биха могли да се вложат в 
подобряване на услугата“, каза Димо Петров, директор „Реализация на инвестициите“ в ЧЕЗ 
Разпределение България. 
 100 хиляди лева от инвестициите през юни са отделени за област Плевен. Нов клон на въздушна 
мрежа ще бъде изграден в село Патрешко, община Троян. 111 хиляди лева ще бъдат инвестирани 
в област Враца, 47 хиляди лева са отделени за област Кюстендил, като 31 от тях ще бъдат 
инвестирани за реконструкция на въздушни линии. Обекти за 91 хиляди лева стартират в 
Благоевград, 55 хиляди ще бъдат вложени във Видин и Монтана. 
От стъпването на ЧЕЗ на българския пазар преди 11 години компанията е инвестирала  в 
електроразпределителната мрежа на Западна България близо 845 млн. лева. С тези средства е 
подменена над една трета от електроразпределителната мрежа в Западна България, 
присъединени са над 70 000 потребители, а загубите по мрежата са намалени наполовина 
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