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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева и кметът на Бургас инспектираха водния цикъл на село Маринка  
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4455 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на Бургас Димитър 
Николов инспектираха напредъка по проекта за изграждане на канализация в село Маринка. Той 
е финансиран съвместно от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 
среда (ПУДООС) и община Бургас. На проверката присъстваха изпълнителният директор на 
ПУДООС Ренета Георгиева и зам.-кметът Руска Бояджиева. 
„Този проект е прекрасен пример за ползотворното сътрудничество между държавна и местна 
власт. Чрез ПУДООС тук са инвестирани над 2 млн. лв. за изграждане на линейната 
канализационна мрежа, а община Бургас изпълнява със свои средства пречиствателната станция и 
домовите отклонения”, каза министър Василева. 
Кметът Николов заяви, че до 20 дни ще приключи най-трудоемката част от проекта – линейната 
мрежа с дължина 7200 метра. Към момента са изпълнени 7100 метра. Предстои включването на 
жилищните имоти чрез сградни канализационни отклонения. Готова и напълно оборудвана е 
пречиствателната станция, на този етап с капацитет 1200 екв. жители. 
„Много е важно това, че освен отпадъчните води овладяваме и дъждовните. Всички помним как 
селото пострада при наводненията преди няколко години. Затова включихме в проекта и 
изграждане на защитна стена”, добави кметът Николов. 
Чрез изграждането на канализационната инфраструктура и пречиствателната станция за 
преработка на събраните води, ще се предотврати директното им изпускане в река Маринка, а 
през нея в Черно море в района на Бургаския залив. Проектът повишава качеството на живота и 
инвеститорския интерес към красивото село. Само през тази година са издадени над 20 
разрешения за строеж в Маринка. 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Последният спектакъл „Яко е да си еко“ е във Варна 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4458 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще присъства утре на 
последния от шестте спектакъла „Яко е за си еко“, част от националната образователно-
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информационна кампания на МОСВ, насочена към изграждането на екологично мислене сред 
подрастващите и популяризиране на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. 
Представлението с актьорите Димитър Рачков и Васил Василев-Зуека е във Варна от 12, 30 ч. в 
Пленарната зала на общината. 
  
 
Източник: МОСВ  
 

Заглавие: 1000 деца скандираха „Яко е да си еко“ в Бургас 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4457  
 

 
 

Текст: Над 1000 деца от Бургас препълниха салона на Операта, за да гледат спектакъла „Яко е да 
си еко“ с Димитър Рачков и Васил Василев - Зуека. Министърът на околната среда и водите 
Ивелина Василева и кметът на Бургас Димитър Николов наградиха поредните трима победители в 
„Зелената олимпиада“. Еко надпреварата, в която тази година участваха над 7000 деца, е част от 
образователно-информационна кампания на Министерството на околната среда и водите „Яко е 
да си еко“. 
„Радвам се, че сред най-активните участници в екосъстезанието са децата от Бургас“, каза 
министър Василева. 
1000 деца скандираха в един глас „Яко е да си еко“ заедно с екопосланиците Рачков и  Зуека. 
„Щастлив съм да бъда кмет на град с толкова умни, будни деца, които знаят как да пазят 
природата“, каза по време на награждаването кметът Николов. 
Тримата отличени участници в „Зелената олимпиада“ Бургаска област са Кристиян Бъчваров, 
четвъртокласник от ОУ „Климент Охридски“ в Бургас, Мариям Димитрова от VІІІ клас на СОУ ,,Н. Й. 
Вапцаров“ в Царево и деветокласничката от Карнобат Йоана Мирчева  от СОУ „Свети Кирил и 
Методий“. 
Последният от шестте спектакъла „Яко е да си еко“ ще гостува на 14 юни във Варна. Той ще е от 12, 
30 ч. в пленарната зала на общината. 
 
 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Замърсяването на въздуха коства на икономиките 2,6 трилиона долара на година 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/66624 
 

 
 

https://greentech.bg/archives/66624
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Текст: Замърсяването на въздуха може да доведе до 6-9 милиона преждевременни смъртни 
случая на година и ще струва по 2,6 трилиона долара годишно до 2060 г. Паричната цена е 
резултат от дните, прекарани в болничен отпуск, медицински разходи, както и намалена 
продукция. Това сочи нов доклад на Организацията за икономиеско сътрудничество и 
взаимопомощ. 
Ако не се предприемат решителни политики и действия, за да се подобри качеството на въздуха 
по света, разходите за здравеопазване, свързани със замърсяването, могат да достигнат около 
един процент от световния БВП в рамките на по-малко от 35 години. 
Очакваните здравни разходи на човек, свързани с проблеми заради замърсяването на въздуха, 
могат да достигнат около 330 долара на човек, твърди ОИСР. 
Покачващите се нива на замърсяването заради нарастващата икономическа активност и 
потреблението на енергия се очаква да доведат по-специално до по-високи концентрации на 
фини прахови частици (ФПЧ 2.5), както и на приземния озон, предупреждава докладът. 
Малко по-светли са изгледите за жителите на САЩ и Западна Европа, където се очаква 
показателите за въздушното замърсяване да се стабилизират и да спаднат в резултат на усилията 
за насърчаване на чистата енергия и по-ефективния транспорт. Мрачни са обаче перспективите за 
въздушното замърсяване и за смъртността в Индия, Китай, Южна Корея и азиатски страни като 
Узбекистан, където нарастващото население и все по-задръстените градове убиват все повече 
хора. 
Докладът предвижда големи финансови загуби заради въздушното замърсяване в Китай, Русия, 
Южна Корея, Източна Европа и страните от каспийския регион. За тях ОИСР казва, че ще са жертва 
на „ниска работна продуктивност“. 
 
 
Източник: uspelite.com 
 

Заглавие: През 2015 г. продажбите зад граница достигнаха рекордните 45 млрд. лв. 
За 2015 годишното увеличение на продажбите зад граница е 5.2%. Това е за пръв път в 
историята и надхвърля 45 милиарда лева 
 

Линк: http://uspelite.com/prez-2015-g-prodajbite-zad-granica-dostignaha-rekordnite-45-mlrd-lv/ 
 

 
 

Текст: Голяма част от продажбите са към държавите, които са членки на Европейския съюз.  
Поради курса долар/евро, износът към останалите страни е с леко увеличение, но се очаква да не 
се задържи. Това се дължи на огромната разлика в икономическото развитие на европейските и 
другите пазари. Фактори като икономическото възстановяване, ръста на работните места, слабото 
евро и поевтиняването на петрола и другите суровини благоприятстват държавите от Европейския 
съюз, но влияят негативно за пазарите извън ЕС. Затова българските износители логично се 
насочиха към износ повече за Европейския съюз. 
Данни за износ на българска продукция в ЕС показва, че само при Белгия има лек спад. 
Дължи се основно на поевтиняването на суровините през изминалата година, защото голяма част 
от износа ни към Белгия е под формата на благородни и цветни метали. 
Сериозно увеличение с 9.2% на продажбите имаме в посока Германия, а ръст от над 7% има при 
Румъния и Италия. 
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С износа на България извън ЕС има проблеми с търговията с Обединените арабски емирства. 
Причината е, че загубиха голяма част от приходите си в бюджета. Това от своя страна довежда до 
свиване на разходите. Освен това се сочи спад на българския износ в посока Сингапур, която е 
дестинация за продажба на нефт и нефтопродукти за данъчни цели. С близо 40% на годишна база. 
От друга страна статистиката в Китай отчита покачване с малко над 3%, но това е едно от най-
слабите резултати през последните три години. За 2015 година стойността на експорта е над 1 
милиард лева. Това е най-високото ниво досега. 
Нараства дялът на продуктите с по-висока добавена стойност към икономиката за износа към ЕС.  
Продажбата на машини и оборудване се е увеличила с 12.5% на годишна база и надхвърля 6.3 
милиарда лева. При готовите продукти на преработващата промишленост има нарастване с над 
6% до рекордните 11.5 милиарда лева. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Закриват общинското депо за неопасни отпадъци в Левски 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1582838   
 

 
 

Текст: Със заповед на Директора на РИОСВ- Плевен,  от 1 юли се преустановява експлоатацията на 
общинското депо за неопасни отпадъци в град Левски. 
Да се преустанови окончателно експлоатацията на общинско депо за неопасни отпадъци в 
местността „Арабаджица" в землище Левски от 1 юли, нарежда със заповед от 10 юни 2016 г. 
кметът на Община Левски Любка Александрова. 
Съгласно тази заповед на общинското депо не се допуска депонирането на отпадъци от 
сметосъбиращите автомобили, фирми, юридически и физически лица. 
Закриването на депото да бъде обозначено ясно с информационни табели, като за забраната за 
изхвърляне на всякакви отпадъци и за санкциите при нарушения бъде информирана 
обществеността, се казва още в заповедта. 
Регулярната доставка на смесени битови отпадъци до новото регионално депо в село Санадиново 
започна на 7 юни. Първият транспортиран отпадък до новото регионално депо от община Левски 
е събраният от селата Козар Белене, Трънчовица и Изгрев. 
Всички общини от Региона - Никопол, Белене, Свищов, Левски и Павликени са задължени да 
транспортират битовите отпадъци по предварително определен график. 
  
 
Източник: e-burgas.com 
 

Заглавие: Община Бургас ще продава боклук 
 

Линк: http://e-burgas.com/post/obshtina-burgas-prodava-bokluk-7139 
 

https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1582838
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Текст: Община Бургас обяви интересен търг с явно наддаване, на който ще бъдат продавани 
"движими вещи" или иначе казано - боклук. Става дума за отпадъците, събрани от общинското 
предприятие "Чистота-еко", които са суровина за рециклиращите фирми и могат да генерират 
приход за общината. В съответствие със законовите изисквания, е изготвена пазарна оценка на 
движими вещи – сепариран боклук.  
Цените са поставени на базата на извършен оглед и проучване на състоянието на пазара. Сметките 
показали, че община Бургас има актив от над 50 хил. лв. под формата на стотици тонове отпадъци. 
Най-голямо количество има натрупано от Полиетилен терафтелат ПЕТ-прозрачен, което на 
практика са пластмасовите бутилки от минерална вода и безалкохолни напитки. От него има 
натрупани близо 40 тона, оценени за близо 16 хил. лв. Следват различните цветове пластмаса, 
алуминий и картон, с които сметката набъбва до 55 хил. лв. за общо 150 тона отпадъци.  
Разрешение за търга ще бъде дадено на следващата сесия на Общински съвет - Бургас.   
 
 
Източник: konkurent.bg 
 

Заглавие: Четирима крали кабел във Враца 
 

Линк: http://konkurent.bg/article/74718/chetirima-krali-kabel-vuv-vraca 
 

 
 

Текст: Четирима жители на Враца и Мездра са установени като извършители на кражба, 
извършена на 6 юни в града под Околчица. Обяснено е, че за времето от 20:30 ч. на 4 юни до 8 ч. 
на 6 юни, неизвестно лице е  омъкнало 65 метра електрически кабел на бул. „Втори юни”. 
След издирване, униформените са установили, че извършители на деянието са криминално 
проявените и осъждани лица врачаните К.М. на 23 г., И.К. на 34 г., М.Д. на 46г. и 16-годишният 
Н.М. от Мездра.  
  
 
Източник: moreto.net 
 

Заглавие: 20-годишен краде кабели от къща в Каменар 
 

Линк: http://www.moreto.net/novini.php?n=323419&c=01 
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Текст: 20-годишен от Каменар е хванат от полицаи след кражба на 30 метра кабели от къща в 
същото село. Това съобщиха за Moreto.net от пресцентъра на ОД на МВР-Варна. 
Извършителят е задържан за 24 часа. Той е с криминално минало. По случая е образувано 
досъдебно производство, материалите са докладвани на прокурор от Районна прокуратура – 
Варна. 
 
 


	Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4458
	Заглавие: Замърсяването на въздуха коства на икономиките 2,6 трилиона долара на година
	Линк: https://greentech.bg/archives/66624
	Заглавие: През 2015 г. продажбите зад граница достигнаха рекордните 45 млрд. лв.
	За 2015 годишното увеличение на продажбите зад граница е 5.2%. Това е за пръв път в историята и надхвърля 45 милиарда лева


	Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1582838
	Заглавие: Четирима крали кабел във Враца
	Линк: http://konkurent.bg/article/74718/chetirima-krali-kabel-vuv-vraca
	Заглавие: 20-годишен краде кабели от къща в Каменар
	Линк: http://www.moreto.net/novini.php?n=323419&c=01

