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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: МОСВ спира водовземането от язовир „Пчелина“ 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4496           
 

 
 

Текст: На 28.06.2016 г. експерти от Басейнова дирекция „Западнобеломорски 
район“,  Регионалната  инспекция по околна среда и води в Перник и „Напоителни системи“ ЕАД 
извършиха проверка на язовир „Пчелина“. Проверката е извършена след постъпил сигнал на 
„зеления телефон“ в министерството за ползване на големи водни количества от язовир 
„Пчелина“ и  жалба от жители и собственици на имоти и туристи в района на язовира. В жалбата 
са изразени опасения от последиците от пуснатата в експлоатация водноелектрическа централа и 
са описани възникнали проблеми от резкия спад на обема на язовира. 
Проверката констатира намаляване на нивото в язовира. МОСВ разпореди незабавно спиране  на 
водовземането от язовир „Пчелина“ с цел производство на електроенергия  от  ВЕЦ „Пчелина”. 
Предстои да бъдат предприети необходимите законосъобразни действия за изменение на 
издаденото разрешително, както и  допълнителни ограничителни условия на водовземането в 
периода  на маловодие с цел гарантиране опазването на водния обект и екосистемите в района.   
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева дава старт на втора фаза от проекта за водния цикъл на 
Шумен 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4495  
 

 
 

Текст: На 29 юни от 14,00 ч. в зала 203 на община Шумен министърът на околната среда и водите 
Ивелина Василева и кметът Любомир Христов ще подпишат договор за изграждане на втора фаза 
на интегрирания воден цикъл на града. Проектът се финансира по Оперативна програма “Околна 
среда 2014-2020г.“ 
Преди това от 12,00 ч. министър Василева ще посети градската пречиствателна станция за 
отпадъчни води и ще инспектира строителството на биологичното стъпало за отстраняване на азот 
и фосфор. От 13,00 ч. министърът ще посети кв.”Дивдядово”, където по проекта се изгражда 
помпена станция за отпадъчни води с напорен колектор. 
 
 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4496
http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4495
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Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: ГД „Оперативна програма „Околна среда“ в МОСВ е определена за управляващ орган 
на ОПОС 2014-2020 г. 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2016/06/28/2261405/gd-operativna-programa-okolna-
sreda-v-mosv-e-opredelena-za-upravlyavasht-organ-na-opos-2014-2020-g.html 
 

 
 

Текст: Правителството определи Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда” в 
Министерството на околната среда и водите за Управляващ орган на ОП „Околна среда 2014-2020 
г.”. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Със същото решение за 
Сертифициращ орган по програмата е определена дирекция „Национален фонд“ към 
Министерството на финансите. 
Ресурсът по ОПОС 2014-2020 г. е в размер на над 3 милиарда лева, включително европейско и 
национално финансиране. Програмата е свързана с изпълнение на стратегията „Европа 2020“ на 
ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Приоритетите на ОПОС 2014-2020 целят 
изграждане на икономика, основана на знания и иновации, насърчаване на по-екологична и по-
конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите и стимулиране на 
икономиката с високи нива на заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване. 
Програмата се фокусира върху изграждането на ВиК инфраструктура, управление на отпадъците, 
управление на зоните от мрежата Натура 2000, опазване на биоразнообразието, превенция и 
управление на риска от наводнения и свлачища, подобряване качеството на въздуха 
 
 
Източник: dnesbg.com 
 

Заглавие: Свищoв oтбeлязвa Дeня нa peкa Дyнaв 
 

Линк: http://www.dnesbg.com/obshtestvo/svishtov-otbelyazva-denya-na-reka-dunav.html      
 

 
 

Текст:  Зa пopeдeн път Свищoв ce включвa в инициaтивитe зa тъpжecтвeнo oтбeлязвaнe нa Дeня нa 
peкa Дyнaв, кoйтo ce чecтвa вcякa гoдинa нa 29 юни. Taзи гoдинa мoтoтo нa кaмпaниятa e: “Бъди 
aктивeн”. 
Съc cъдeйcтвиeтo нa мecтнoтo “ВиК” и СОУ “Н. Кaтpaнoв”, yчeници щe пoceтят нa 28 юни Гpaдcкaтa 
пpeчиcтвaтeлнa cтaнция зa oтпaдъчни вoди. Цeлтa e млaдитe хopa дa ce зaпoзнaят c дeйcтвиeтo нa 
cъopъжeниeтo, кoeтo oпaзвa вoдитe нa Дyнaв. 
Оpгaнизaтop нa cpeщaтa e РИОСВ във Вeликo Tъpнoвo, кaтo eкcпepти щe пpeдcтaвят дaнни зa 

http://www.dnesbg.com/obshtestvo/svishtov-otbelyazva-denya-na-reka-dunav.html
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cъcтoяниeтo нa peкaтa и щe бъдe извъpшeнo измepвaнe нa физикo-химичecкитe хapaктepиcтики 
нa вoдa oт peкaтa. 
Вceки гpaд пo бългapcкoтo пopeчиe нa Дyнaв пpeдлaгa paзнooбpaзни инициaтиви в Дeня нa 
peкaтa, cъoбщи Милкa Аceнoвa oт РИОСВ. Te ca нacoчeни към млaдитe хopa, кoитo тpябвa дa ce 
възпитaвaт дa oпaзвaт peкaтa и пpитoцитe ѝ. Хyдoжecтвeни и cпopтни нaдпpeвapи, плeнepи, 
диcкycии, излoжби, pиcyвaнe c цвeтeн пяcък, пoчиcтвaнe нa бpeгa, пътeшecтвиe c кopaбa 
“Рaдeцки” и пpaзник нa кaйcиятa ca caмo чacт oт инициaтивитe в чecт нa peкa Дyнaв. 
А 29 юни e избpaн тoчнo зa Дeн нa peкaтa, тъй кaтo нa тaзи дaтa e пoдпиcaнa Кoнвeнциятa зa 
oпaзвaнeтo нa вoдния бaceйн. 
 
 
Източник: money.bg 
 

Заглавие: Британският паунд "надига глава" след срива. Металите също, златото поевтинява   
 

Линк: https://money.bg/finance/britanskiyat-paund-nadiga-glava-sled-sriva-metalite-sashto-zlatoto-
poevtinyava.html  

 
 

Текст: Kypcът нa бpитaнcĸият пayнд днec ce пoĸaчвa cлeд двyднeвeн pязъĸ cпaд  c 11 нa cтo дo нaд 
30 гoдишeн минимyм. Bъпpeĸи тoвa yчacтницитe нa вaлyтнитe пaзapи, ĸaĸтo и пpeди, ocтaвaт 
oбeзпoĸoeни и мнoгo внимaтeлни зapaди пocлeдcтвиятa oт peшeниeтo нa Beлиĸoбpитaния дa 
нaпycнe Eвpoпeйcĸия cъюз.  
Cъoтнoшeниeтo нa фyнтa cтepлинг ĸъм дoлapa днec e $1,3294, ĸoeтo e нaд нивoтo пpи зaĸpивaнeтo 
нa вчepaшнaтa тъpгoвия c 0,5%. B пoнeдeлниĸ бpитaнcĸaтa вaлyтa пoeвтиня дo 31-гoдишeн 
минимyм нa нивo oт $1,3122.  
Eвpoтo, ĸoeтo вчepa cпaднa cпpямo aмepиĸaнcĸaтa вaлyтa дo ĸypc $1,0912, ce тъpгyвa днec 
cyтpинтa зa $1,1062, cъвceм мaлĸo пo-виcoĸo oт ĸpaя нa вчepaшнaтa cecия.  
Цeнaтa нa злaтoтo c нeзaбaвнa дocтaвĸa ce пoнижaвa c 0,7%, дo $1315,55.  
Ha лoндoнcĸaтa бopca зa мeтaли (LМЕ) днec ce нaблюдaвa възcтaнoвявaнe нa цeнaтa нa мeдтa, 
aлyминия и дpyгитe мeтaли. Eĸcпepти oцeнявaт, чe влияниeтo нa Бpeĸзит въpxy cypoвиннитe  cтoĸи 
e билo ĸpaтĸo и чe в бъдeщe cъщo щe бъдe нeзнaчитeлнo.  
Учacтницитe нa пaзapитe paзчитaт мoнeтapнитe влacти дa пpeдпpиeмaт cтъпĸи зa пoддpъжĸa нa 
иĸoнoмиĸитe, a cpeщaтa нa виcoĸo paвнищe нa EC дa дaдe cигнaли зa минимизиpaнe нa 
пocлeдcтвиятa oт нaпycĸaнeтo нa Beлиĸoбpитaния. Ha тoзи фoн cтoйнocттa нa „зaщитнитe” aĸтиви 
– злaтo, швeйцapcĸи фpaнĸ,  въpви нaдoлy. A пo-pиcĸoвитe aĸтиви зaпoчвaт плaxo дa възcтaнoвявaт 
зaгyбeнитe зa пocлeднитe двa дни пoзиции. 
 
 
Източник: bulgaria.aurubis.com 
 

Заглавие: Росен Плевнелиев и Йоахим Гаук на посещение в Аурубис България 
 

Линк: http://bulgaria.aurubis.com/bg/ 
 

http://bulgaria.aurubis.com/bg/novini-i-publikacii/sobshchenija-za-mediite/prezidentt-na-republika-blgarija-rosen-plevneliev-i-prezidentt-na-federalna-republika-germanija-ioakhim-gauk-na-oficialno-poseshchenie-v-aurubis-blgarija/
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Текст: На 24 юни, като част от официалното си държавно посещение в България, германският 
президент Йоахим Гаук и съпругата му посетиха завод на Аурубис в Средногорието, придружени 
от българския президент Росен Плевнелиев.  
Ервин Фаус, говорител на УС на Аурубис Груп и Тим Курт, изпълнителен директор на Аурубис 
България ги посрещнаха в производствената база на най-големия производител на медни 
продукти за Югоизточна Европа.  
След като двамата президенти бяха официално посрещнати по стар български обичай от девойки 
облечени в народни носии, те бяха поканени да заемат местата си на официалната трибуна, за да 
се запознаят с дейността на компанията.  
Президентите Росен Плевнелиев и Йоахим Гаук бяха впечатлени от специално организираната 
производствена обиколка в Металургично производство и посещението на анодно колело, където 
те се запознаха от близо как се добива червения метал и направените инвестиции до момента.  
Тези инвестиции за над 540 млн. евро са доказателство, че компанията се грижи за региона на 
Средногорието и е една от водещите в страната.  
„Успехите постигнати при намаляването на емисиите на серен диоксид от Аурубис са видими и 
природата около завода е впечатляваща“, коментира Йоахим Гаук.  
Президентът на България Росен Плевнелиев е за втори път на посещение в Аурубис, след като в 
края на миналата година посети завода на компанията в Хамбург.  
Като част от посещението си в България, президентът Гаук взе участие и в бизнес форум 
организиран от  Германо-Българска индустриално-търговска камара и отбеляза че тясното 
сътрудничество между двете страни ще продължи и призова за последователно демократична 
правова държава и по-нататъшното справяне с корупцията.  
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Във Враца разрешиха продажбата за скрап на тролеи 
 

Линк: http://bnr.bg/vidin/post/100708916/vav-vraca-razreshiha-prodajbata-za-skrap-na-trolei 
 

 
 

Текст: Общинските съветници от Враца разрешиха на управителя на "Тролейбусен транспорт" 
Николай Вълков да бракува и предаде за скрап негодни за употреба мотриси и други превозни 
средства, собственост на фирмата. 25 членове на местния парламент одобриха предложението, а 
седмина се въздържаха. 
По време на дискусията сенаторите задаваха различни въпроси на Вълков. Диляна Давидкова от 
НС попита "Колко пари очаква от продажбата?" За Борислав Джунов от ВМРО по-важно беше 

http://bnr.bg/vidin/post/100708916/vav-vraca-razreshiha-prodajbata-za-skrap-na-trolei
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колко превозни средства в момента се движат в града, а Стефка Кузманова от БСП попита дали 
няма възможност част от предлаганите возила да идат на търг, за да се съберат повече пари. 
Отговорите на Вълков: 
"Между 6 и 12 000 лева може да бъдат събрани от продажбата на скрап... В момента градската 
транспортна схема се реализира от 14-16 машини... Част от возилата са толкова амортизирани и 
опоскани, че трудно биха се продали за нещо друго, освен за старо желязо." 
Утвърдена комисия след оглед и преценка е констатирала негодността на три тролейбуса "ЗИУ", 
два тролейбуса "Икарус", микробус "Форд Транзит" и два леки автомобила - "Лада Самара" и 
Опел "Астра". 
Мотивът на Вълков да се "отърве" от старите превозни средства е, че към 31 март повереното му 
дружество има натрупани задължения в размер на 182 000 лв., от които 136 000 лв. са към фирма 
"Кати – Прес" ЕООД – основен доставчик на резервни части за поддръжка на тролейбусите и 
въздушно-контактната мрежа. 
 
 
Източник: actualno.com 
 

Заглавие: В Пловдив сметище се превръща във футболно игрище 
 

Линк: https://www.actualno.com/plovdiv/v-plovdiv-smetishte-se-prevryshta-vyv-futbolno-igrishte-
news_547433.html 
 

 
 

Текст: Нерегламентираното сметище в Шекер махала в Пловдив, което се намира непосредствено 
до КАТ, ще бъде превърнато във футболно игрище. Това съобщи кметът на район „Северен” Ральо 
Ралев. Идеята е дългосрочно да се реши проблема с изхвърлянето на отпадъци от циганското 
население, което живее там, информира "Фокус". „Много ми се иска да направя игрище, но как 
ще го опазим, не знам”, каза Ралев. Предвижда се игрището да има врати, но райграс не може да 
се засади, тъй като няма възможност за поливна система. Според Ралев, когато се играе, тревата 
сама ще поникне. В момента сметището при КАТ е изчистено и заравнено, след поредната акция 
там. „Глоби налагаме често, но ромите казват, че нямат лични карти и не им пука”, каза кметът. 
„Друга, малко по-респектираща мярка е да му напишеш акт и да го прибереш за ден в Районното 
управление на полицията”, добави районният кмет. Борбата с незаконните сметища е 
непрестанна, районната администрация провежда акции, но по-късно отново се натрупват 
отпадъци на четири –пет места в махалата. Най-често се изхвърлят отпадъци около КАТ, пред 
училище „Панайот Волов” и при бившето обръщало на автобусите. По думите на районния кмет, в 
момента няма новообразувани сметища. Идеята за патрули от самите роми е добра, но на този 
етап е трудно осъществима, смята още Ралев. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Продължава премахването на незаконните кабели от уличните стълбове в Шумен 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1587424 
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Текст: Община Шумен продължава с премахването на незаконни кабели от стълбовете за улично 
осветление. От 5 до 8 юли ще бъде премахната незаконната въздушна оптична кабелна мрежа на 
ул. „Родопи" в шуменския квартал „Тракия". Отстраняването на кабелите е в изпълнение на 
заповедта на кмета Любомир Христов от 8 февруари тази година и ще започне от началото на 
улицата от №1. 
Изпратени са уведомления и са разлепени съобщения на място. В тях са посочени улицата, денят 
и часът за премахване. Информацията е публикувана на сайта на община Шумен. Текстът е 
поставен и на информационното табло в сградата на общинската администрация. 
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