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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: До края на октомври ПСОВ и част от канализацията на Банско трябва да бъдат 
завършени 
 

 
 

Линк: 26 млн. лв. предостави МОСВ чрез ОПОС 2014-2020 на община Банско за довършване на 
водния цикъл на града. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът Георги 
Икономов подписаха договор за втора фаза на проекта. 
„С известна горчивина подписах този договор за довършване на един от най-рисковите проекти от 
първия програмен период“, каза министър Василева. „Причините за забавянето са многобройни и 
са свързани основно с недобра организация и мобилизация от строителите на терен. Проектът е 
изключително важен за региона, а добрата новина е, че успяхме да го спасим“, добави министърът. 
Кметът отбеляза, че проблемите по изграждането на водния цикъл никога не са били с 
финансирането. 
При инспекцията на строежа на пречиствателната станция строителят пое ангажимент до края на 
октомври тя да заработи и да е готова ВиК мрежата в западната част на Банско. А за ВиК системата в 
източната част на града – да е готова до края на юни 2017 г. 
Първата фаза на проекта е за 50 млн. лв. Втората е за близо 33 млн. лв., от които 26 млн. лв. са 
безвъзмездно финансиране по ОПОС. Вече са изградени и рехабилитирани канализационна мрежа 
с дължина 32, 3 км. и 6, 8 км. водопроводна мрежа. Обслужваното население от тази 
инфраструктура е над 28 000  жители. 
Ако проектът не бъде завършен, цялото финансиране от общо 83 млн. лв. трябва да бъде 
възстановено от общината, напомни министър Василева. Кметът Икономов обеща всекидневен 
контрол на строителството. 
 
 
Източник: МОСВ 
 
Заглавие: Над 3500 ученици са посетили информационно-образователния център в Банско  
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4588   
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева разгледа Посетителския 
информационно-образователен център в Банско. От откриването му миналата есен до днес през 
него са преминали повече от 3500 ученици от цялата страна.  Центърът е изграден със средства от 
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ и е на стойност около 630 000 лв. Управлява се от 
Дирекция „Национален парк Пирин“ на МОСВ. Посещенията в него са безплатни. 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4588
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В посетителския център редовно се провеждат „зелени“ уроци с деца от предучилищна възраст до 
студенти. Подрастващите получават подробна информация за значимостта на защитената 
територия и съхранената дива природа в Пирин планина. 
Прожекционната зала е оборудвана със съвременна техника и с богата видеотека от природо- 
научни  филми, пригодени за различни възрастови групи. За по-малко от година над 1000 български 
и чуждестранни туристи са информирани за туристическите маршрути, хижите, нормите за 
поведение, както и за опазваното на биоразнообразието на територията на Национален парк 
„Пирин“. Чрез интерпретативни модули – горски телефони с гласове на различни птици и животни, 
светещ макет на планината, пъзели и др., всеки ден посетителите научават интересни факти за 
геологията, горите, растенията и животните в парка, както и за важната роля на човека в опазването 
на българското природно богатство. 
На разположение на туристите в Пирин е и мобилно приложение, с което да се ориентират по-
лесно и бързо в планината. To е безплатно и работи без интернет или обхват на телефона. Чрез него 
туристите  получават информация къде се намират и какво е разстоянието до най-близките заслони, 
хижи и природни забележителности. Посочени са полезни съвети как да действаме ако сме в беда 
и как да се движим безопасно в планината. Представени са над 20 исторически забележителности – 
параклиси, църкви, крепости и антични селища. Обърнато е и специално внимание на богатата 
природа и фауна в Пирин. Приложението е разработено със средства по ОПОС 2007-2013 и може да 
се изтегли от тук: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bitmapbulgaria.pirin&hl=sv 
https://itunes.apple.com/bg/app/np-pirin/id1032376656?mt=8 
 
 
Източник: eufunds.bg 
 

Заглавие: МОСВ дава 5 млн. лв. на община Тервел за довършване на водния цикъл 
 

Линк: https://www.eufunds.bg/novini/item/15627-mosv-dava-5-mln-lv-na-obshtina-tervel-za-
dovarshvane-na-vodniya-tzikal  
 

 
 

Текст: Договор за 6,2 млн. лв. за довършване на водния цикъл на Тервел подписаха министърът на 
околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на града Живко Георгиев. Със средствата по 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ ще се реконструира пречистватeлната станция. 
Размерът на безвъзмездната финансова помощ е близо 5 млн. лв. 
Проектът беше започнат в предишния програмен период, 10,7 млн. лв. са вече инвестирани във ВиК 
мрежата на града, но изграждането на пречиствателната станция се забави заради дългите тръжни 
процедури и липсата на достатъчно мобилизация. МОСВ обаче получи разрешение от ЕК да фазира 
проекта и сега той ще бъда приключен със средства от новия програмен период, каза министър 
Ивелина Василева. Ако това не беше договорено, вече инвестираните средства трябваше да бъдат 
върнати в бюджета на ЕК, което щеше да има тежки последици за общината. Ние не делим 
общините – за нас е важно да работим в партньорство, защото тези инвестиции са насочени не 
само към опазване на околната среда, но и към подобряване на живота на хората, подчерта 
министърът. 

https://www.eufunds.bg/novini/item/15627-mosv-dava-5-mln-lv-na-obshtina-tervel-za-dovarshvane-na-vodniya-tzikal
https://www.eufunds.bg/novini/item/15627-mosv-dava-5-mln-lv-na-obshtina-tervel-za-dovarshvane-na-vodniya-tzikal
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Кметът на Тервел Живко Георгиев благодари за помощта и обеща всеки лев да бъде изхарчен по 
предназначение. 
Проектът за реконструкция на пречиствателната станция и ВиК мрежа на Тервел започна в края на 
2011 г. Общият размер на инвестицията за целия проект е 16,9 млн. лв.  До момента е изградена 
и  рехабилитирана близо 17 км ВиК мрежа. Ефектът от новите водопроводи е вече на лице.  В 
обновените участъци с дължина 7,6 км има рязък спад на авариите и намаляване на загубите на 
питейна вода. Модернизираната пречиствателна станция ще обслужва 10 846 души. 
Седем са проектите, изпълнени успешно по ОПОС 2007-2013 в област Добрич. Инвестициите се 
изчисляват на 64 млн.лв. 
 
 
Източник: 24chasa.bg 
 

Заглавие: РИОСВ - Русе протестира пред Гюргево заради замърсявания на въздуха 
Румънското законодателство не забранявало горене на стърнища 
 

Линк: https://www.24chasa.bg/novini/article/5672408  
 

 
 

Текст: Проблемът с изгарянето на следжътвените остатъци натериторията на Румъния и 
трансгранничното замърсяване от това на въздуха в Русе дискутираха директорът на РИОСВ-Русе 
инж. Лилия Атанасова и колежката й от Гюргево, събщиха от екоинспекцията в дунавския ни град. 
Повод за това бе последният случай от 17 юли, за който „24 часа” писа. 
Тогава, в обедните часове крайбрежните и централните части на град Русе бяха покрити от гъста 
пелена и неприятни, сладникави миризми, за което русенци подадоха многобройни сигнали до 
инспекцията и тел. 112. 
Българското законодателство категорично забранява третирането на обработваеми земи чрез 
горене, но в Румъния изгарянето на стърнищата и сламата подлежи на разрешителен режим само в 
случаите, когато става въпрос за засегнати от заболяване култури. Шефката на Агенцията за околна 
среда в Гюргево обяснила, че издаването на разрешителен документ става след съгласувателни 
процедури с няколко държавни институции. Йоана Попеску поела и ангажимента да информира 
РИОСВ-Русе за издаваните разрешителни, както и да бъде включено условие в документите за 
контролирано изгаряне, съобразено с климатичните условия. Секретарят на Окръжен съвет на 
Гюргево Розван Кук пък обещал да информира областния управител в румънския град за 
обсъжданите проблеми, за да се упражни контрол върху местните институции, имащи отношение 
към замърсяването. 
 
 
Източник: investor.bg 
 

Заглавие: България е втора в света по износ на анодна мед и нефтени масла  
На трето място сме по износ на маслодаен слънчоглед и тръбопроводи от каучук, на шесто - 
по износ на резистори, а на 10-то - по износ на велосипеди 
 

https://www.24chasa.bg/novini/article/5672408
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Линк: http://www.investor.bg/analizi/85/a/bylgariia-e-vtora-v-sveta-po-iznos-na-anodna-med-i-
nefteni-masla-221078/   

 
 

Текст: В класацията на световния износ през 2015 г. България отново е на 64-та позиция, според 
анализ на БСК с автори  Веселин Илиев и Милена Стоева. 
За периода 2011-2015 г. българският износ, измерен в щатски долари, намалява средногодишно с 
1%. Негативната тенденция се дължи на спад от 5% през 2014 г. и още по-голям спад от 12% през 
2015 г. 
За петте години световният внос се е свил с 2% средногодишно, а само за 2015 г. спрямо 2014 г. 
спадът е с 13%, т. е. България се представя малко по-добре от повечето основни търговски 
партньори. 
През 2015 г. стойността на еврото към щатския долар спада с 20% спрямо 2014 г. Това се отразява 
на всички икономики, обвързани с еврото. 
Например, въпреки че българският износ в долари спада с 12%, България се изкачва в световната 
ранглиста на износителите от 65-то на 64-то място.  
Други причини за спада могат да се търсят в колебанията на цените на суровините. В световен план 
количеството на търгуваните суровини не се променя драстично, но в стойностно изражение има 
спад – и поради цените, и поради курса на долара. 
Сред водещите 20 стоки в износа ни, само четири имат ръст в единичните цени, а с най-голям спад 
в цените отбелязват метали, горива, пшеница и електрическа енергия. Например водещият продукт 
в експортната ни листа – катодна мед, макар да има 6% ръст в количеството, поради спад с близо 
19% на цената бележи стойностно намаление през 2015 г. спрямо 2014 г. с почти 14%. 
На повечето от водещите пазари също бележим спад, като спад над средния от 12% има при износа 
за Турция, Гърция, Франция, Белгия, Китай, Русия. Значителен ръст има на пазарите на Египет, 
Словения, Кипър, Иран, Саудитска Арабия. 
Българският износ се оценява на 25,779 млрд. долара. Както и досега, България е лидер в износа на 
някои нишови продукти. Наблюдава се ръст в износа на стоки с по-висока добавена стойност като 
медикаменти, електрически и електронни изделия, машини, детайли и възли за автомобили. 
Износ по стокови групи 
Въпреки големия спад в цените и оттам – общата стойност, износът на горива и електричество 
отново оглавяват класацията. Пробивът идва от групата на електроника и електротехника, която за 
първи път заема второ място. Следват медните изделия, машини и части, зърно, конфекция, 
фармация, пластмасови продукти, автомобили и части за тях. Пластмасовите изделия и 
автомобилите и части се изкачват с по три места нагоре, измествайки трикотажа и маслодайните 
семена. 
По експертна оценка износът на суровини и продукти с много ниска степен на преработка е около 
30%. 
Групите стоки с ръст са: електроника и електротехника, торове, етерични масла и козметика, 
играчки, какаови изделия (24% ръст). 
Групи стоки, които имат спад в износа, по-малък от спада на световния внос, са: машини, 
пластмасови изделия, автомобили и части, мебели, изделия от стомана, стъкло, алуминий, 
оптическа и медицинска апаратура, изотопи, гума, хартия, мелничарски продукти. 

http://www.investor.bg/analizi/85/a/bylgariia-e-vtora-v-sveta-po-iznos-na-anodna-med-i-nefteni-masla-221078/
http://www.investor.bg/analizi/85/a/bylgariia-e-vtora-v-sveta-po-iznos-na-anodna-med-i-nefteni-masla-221078/
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Групите стоки, които регистрират спад в износа, по-голям от спада на световния внос (т. е. загуба на 
пазарни позиции), са: горива, мед, зърно, конфекция, трикотаж, маслодайни семена, руди, шлаки и 
пепели, желязо и стомана. 
Износ на стоки 
Листата се оглавява от катодна мед, следвана от леки горива, анодна мед, други петролни 
деривати. При всички тях има отстъпление в пазарните позиции, тъй като спадът в износа е по-
голям от спада на световния внос. При леките горива спадът е 29%, въпреки че изнесеното 
количество е най-голямото, откакто има статистика за тази позиция. При другите петролни деривати 
спадът е 49% при спад в количеството 28%. 
Медикаментите в дози бележат средногодишен ръст от 12% за последните 5 години въпреки спада 
от 18% за 2015/2014. 
Износът на пшеница спада със 7%. 
Износът на електричество расте с 14%, въпреки че световният внос намалява с 8%. Това нарежда 
България на 14-то място в света по износ на електроенергия. 
Нефтените масла присъстват по-забележимо в експортната ни листа едва от 2014 г., но вече са на 8-
мо място в нея, а България се е изкачила до втори доставчик на световните пазари след САЩ. От 
гледна точка на пазара притеснения буди фактът, че нефтените масла се изнасят почти единствено 
за Сингапур, а Сингапур не отчита внос от България, дори целият внос на Сингапур на тази стока е 15 
пъти по-малко от декларирания от България износ. 
Износът на маслодаен слънчоглед, който в последните години редовно е сред водещите стоки, 
намалява с 19%, но все пак сме на трето място в света. 
Следват две стоки с все по-впечатляващо представяне – комплекти проводници за автомобили и 
електротехническа апаратура с ръст за миналата година съответно с 8% и с 23%, което нарежда 
България на 20-то място в света за всяка от двете стоки. 
България продължава да бъде единствената държава в региона, която изнася руди и концентрати 
от благородни метали, като застава на четвърто място сред световните износители. Според 
българската статистика единственият пазар е Германия, но в немската статистика няма внос от 
България. Самата Германия от години декларира нулев износ на тази стока, което значи, че рудите 
и концентратите се преработват в последваща стока в самата Германия, а не се реекспортират в 
държави с по-ниски екологични стандарти. 
На 13-то място в експортната листа са медни концентрати с основен пазар – Намибия, като износът 
спада с 19%. 
Износът на цигари намалява с 24%, на царевица – с 44%, на калцинирана сода – със 17%: 
Основен пазар за цигарите ни продължават да са арабските държави, като ОАЕ държат 72%. 
Интересно е да се отбележи, че ОАЕ декларират доста по-голям внос от България, отколкото е 
декларираният български износ, и в стойностно, и в количествено изражение. 
Сред селскостопанския ни износ най-голям спад има при царевицата – цели 44%, при спад на 
световния внос с 3%. 
Спад има и в износа на калцинирана сода със 17%, докато вносът расте с 2%. 
Все по-голяма част от слънчогледа се преработва до сурово олио, което извежда страната ни до 
пето място сред световните износители на олио. 
Ръстът на електронната промишленост в България се отразява и в износа на резистори – 19% и 
заемаме 6-та позиция в света. 
Износът на велосипеди продължава възходящия тренд, за 5 години се е удвоил и сме на 10-то 
място в света. 
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