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Източник: ПУДООС 
 

Заглавие: Министър Василева:Общините могат да разчитат на 1,350 млрд. лв. за екологични 
проекти през 2016 г. 
 

Линк: 
http://pudoos.bg/section/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8-
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/   
 

 
 

Текст: Общините ще могат да разчитат на 1,350 млрд. лв. за екологични проекти през 2016г. по 
финансовите инструменти, които МОСВ управлява. Това съобщи в Търговище министърът на 
околната среда и водите Ивелина Василева на среща с кметовете от Североизточния район за 
планиране, който обхваща областите Търговище, Шумен, Варна и Добрич. 
Срещата поставя началото на инфотур, на който министър Василева представя пред кметове от 
цялата страна възможностите да кандидатстват за екологични проекти по Оперативна програма 
„Околна среда“,  Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 
(ПУДООС) и Националния доверителен екофонд. 
„Това е мащабен ресурс, който изисква добра подготовка и мобилизация на администрацията, 
както и добро партньорство“, подчерта Василева. Средствата ще могат да бъдат използвани за 
изграждане на устойчива водна инфраструктура, ефективно управление на отпадъците като ресурс, 
подобряване качеството на атмосферния въздух, превенция от наводнения и свлачища. 
Министърът подчерта новите моменти в Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ За 
първи път с пари по ОПОС ще се финансират проекти за превенция от свлачища. За целта са 
предвидени 56 млн. лв., които могат да се използват от Агенция „Пътна инфраструктура“ и 
общините. В момента МОСВ и МРРБ обсъждат методиката за избор на проектни предложения. 
Очаква се до края на годината процедурата да бъде обявена. 20 млн. лв. са предвидени за 
изграждане на инфраструктура, която предпазва от наводнения. Министърът призова общините да 
акцентират върху разработване на проекти, в които има по-малко бетон и повече екосистемни 
решения. 
През 2016г. по ОПОС 374 млн. лв. ще бъдат насочени към общините в сектора на отпадъците. През 
този програмен период обаче няма да могат да се изграждат депа. Средствата ще бъдат използвани 
за инсталации за предварително третиране, така че да се намали количеството на отпадъците, 
които се депонират. Ново е също, че ще се финансира строителството на съоръжения за третиране 
на утайки от пречиствателните станции. 
Общините ще могат да разчитат на финансиране и от Предприятието за управление на дейностите 
по опазване на околната среда. През 2016г. за изграждане на инфраструктура в областта на водния 
сектор, отпадъците и биоразнообразие са предвидени 61 млн. лв. 
14 млн. лв. от Националния доверителен екофонд са насочени към реализацията на мерки за 
енергийна ефективност, а 1 млн. лв. за стимулиране използването на екологични превозни 
средства. 
Това е един добър старт, който ще надгради постигнатите резултати от предходния програмен 
период,  посочи Ивелина Василева. 
Инвестициите в Североизточния район за планиране са 415 млн. лв., реализирани чрез 62 проекта, 
финансирани от инструментите на Министерството на околната среда и водите.  Проектите по 

http://pudoos.bg/2016/06/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%82-%d0%b4%d0%b0-%d1%80/
http://pudoos.bg/2016/06/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%82-%d0%b4%d0%b0-%d1%80/
http://pudoos.bg/section/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
http://pudoos.bg/section/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
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ОПОС са 42, по ПУДООС – 14, по НДЕФ – 2. Положена е близо 300 км ВиК мрежа, изградени са 
четири пречиствателни станции – Варна-Акациите, Провадия, Нови пазар,  Велики Преслав, към 
които са  присъединени над 15 000 жители. 
В процес на строителство са още две ПСОВ – Шумен и Тервел. През миналия програмен период с 
пари от ОПОС са изградени и две регионални системи за управление на отпадъците (Аксаково и 
Добрич), с общ капацитет 641 944 тона, които обслужват общо 12 общини и близо 600 000 жители. В 
област Търговище са изпълнени 6 проекта по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“ и са 
инвестирани 16,8 млн. лв.  Изградена е 57 км ВиК мрежа. 
Следващата среща ще е за кметовете на общини от Северен централен район за планиране, в който 
са областите Русе, Силистра, Разград, Габрово и Велико Търново. Тя ще е от 10,00 ч на 3 юни в 
сградата на община Велико Търново. 
 
 
Източник: starozagorskinovini.com 
 

Заглавие: Превърнали защитени зони в обработваеми земи  
Заради нарушенията РИОСВ - Стара Загора, образува 12 административно-наказателни 
процедури   
 

Линк: http://starozagorskinovini.com/news/index.php/mainnews/energy/9-uncategorised/7047-
prevarnali-zashtiteni-zoni-v-obrabotvaemi-zemi   
 

 
 

Текст: Дванадесет административно-наказателни процедури образува РИОСВ - Стара Загора, за 
установени нарушения на забрани в защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 
2000, съобщиха вчера за медията ни от пресцентъра на екоинспекцията. 
При извършени контролни проверки на имоти в землищата на общините Болярово и Тополовград, 
попадащи в границите на защитените зони "Западна Странджа" и "Сакар", експертите от РИОСВ - 
Стара Загора, са установили нарушения на забраните, посочени в заповедите за обявяването им. 
На място, чрез GPS-приемник, се установило, че са разорани пасища и мери и са превърнати в 
обработваеми земи. Нарушителите са физически и юридически лица, кандидатствали за 
подпомагане по мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и рамковата Директива за водите". Съгласно 
Закона за биологичното разнообразие, при установяване на подобни нарушения се налага глоба за 
физическите лица от 100 до 1000 лв. и имуществена санкция за юридически лица от 200 до 5000 лв., 
уточниха от екоинспекцията. 
 
 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Британци произвеждат енергия от сладолед 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/67353  
 

http://starozagorskinovini.com/news/index.php/mainnews/energy/9-uncategorised/7047-prevarnali-zashtiteni-zoni-v-obrabotvaemi-zemi
http://starozagorskinovini.com/news/index.php/mainnews/energy/9-uncategorised/7047-prevarnali-zashtiteni-zoni-v-obrabotvaemi-zemi
http://starozagorskinovini.com/news/index.php/mainnews/energy/9-uncategorised/7047-prevarnali-zashtiteni-zoni-v-obrabotvaemi-zemi
https://greentech.bg/archives/67353
https://greentech.bg/archives/67353
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Текст: R&R Ice Cream, Iona Capital и Veolia са се обединили за един твърде любопитен проект, при 
който ще използват страничен продукт от производството на сладолед за добиване на гориво. От 
него чрез анаеробно разлагане ще се генерира биометан, който ще произвежда електричество за 
националната мрежа на Обединеното кралство. 
Фирмите казват, че „утайката“ от фабриките на R&R в Северен Йоркшир се състоят от захари, 
мазнини и протеин, които остават след почистването на пточните линии. 
Шоколадовият сладолед осигурява 10% повече енергия от ваниловия и 20% повече от ягодовия, 
установили са фирмите. 
Ако не се използва за нещо полезно, този остатъчен продукт би се изхвърлял на депата за 
оптадъци, казват партньорите. 
“Този проект е отличен пример за използване на творческо мислене, за да се превърнат отпадъците 
в зелена енергия,”, коментира Естел Брашляноф, старши изпълнителен вицепрезидент на Veolia UK 
& Ireland 
R&R произвежда сладолед за марки като Nestle, Oreo и др. 
 
 
Източник: 24chasa.bg 
 

Заглавие: Вдигне ли се цената на златото още, напрежението в света ще се нагнетява 
Паническо търсене на благородни метали има винаги при кризи и напрежение 
 

Линк: http://m.24chasa.bg/Article/c/5677899  
 

 
 

Текст: Някои експерти твърдят, че тройунция злато ще прескочи психологическата граница от 1500 
долара в края на годината. Други пък прогнозират, че цената му ще продължи плавно да расте. 
В момента вторите са прави в прогнозите си, но дано първите не се окажат прави за дългосрочните 
си предвиждания. Да, има нараснал интерес към злато, благородни метали, въобще към всичко, 
което си държи стойността. Този процес се наблюдава от хилядолетия винаги, когато в света 
надвисват кризисни събития - войни, размирици. 
Точно такава е ситуацията и в момента, много са огнищата на тревожност във финансовия свят и 
това води, разбира се, до увеличаване на търсенето на благородни метали, на швейцарски 
франкове. И това е характерно за швейцарския франк от векове, а златото и среброто от 
хилядолетия са служили като сигурни пристанища за стойността. 
И тъй като хората не искат да загубят, когато видят, че има такива събития, чиито край не знаят 
какъв ще е, но са достатъчно опасни да сринат сериозно част от световната икономика, те просто си 
купуват злато и сребро. С ясното съзнание, че ще загубят от тази работа, но все пак се надяват да 
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загубят нещо, а не всичко. Това е причината да се купуват благородни метали. Винаги се губи от 
тази работа. 
Брекзитът отприщи в немалка степен това усещане за несигурност. Макар че и отпреди това се 
наблюдаваха затихващи подобни симптоми. Когато избухнаха войните срещу “Ислямска държава”, 
нагнети се напрежение в света - тогава наблюдавахме предишния връх на едно такова паническо 
търсене на благородни метали. Преди това пък беше световната финансова криза, когато цената на 
златото мина 1900 долара за тройунция, дори в един момент стигна и 2000 долара. След това тези 
вълни се успокояват. 
През 2015 година търсенето на злато от централните банки стигна 5-годишен рекорд. Пита се защо. 
Ами защото централните банки все още са един сериозен държател и склад за благородни метали. 
Те нямат интерес резервите им да се обезценяват драматично и бързо, защото всяка от техните 
управи трябва да се отчита в своята страна и съответно на повечето от тях им дърпат ушите. 
Ето защо, когато цените на благородните метали падат, а периодът, за който става дума - от 2010 до 
2015 г., е точно такъв, на относително успокояване, централните банки са купували, за да държат 
цената на златото да не се срине. 
Международният валутен фонд, централните банки, общо взето, действат балансиращо на този 
пазар не заради друго, а защото ще направят грамадни загуби, ако оставят цената на златото просто 
да се срине. Действат антициклично, обратно на тенденцията. 
Но след тази предишна вълна имаме нова ескалация, особено през последните две-три седмици. 
Напускането на Великобритания на общността на ЕС също се отрази, но този процес вече беше 
отбелязал върха си и започна спадане, когато последваха терористичният акт в Ница, опитът за 
преврат в Турция, нападенията в Германия. 
Едни изключително тревожни за финансовия свят събития, тъй като става въпрос за огромни 
икономики, които могат да бъдат дестабилизирани. 
След атентата в Ница и опита за преврат в Турция определено се наблюдава повишено търсене на 
злато. 
Да не забравяме, че особено в Турция говорим за нация от 80 милиона души, при това с много 
трайни традиции в натрупването на злато 
Дълбоко насадени. Просто турците си натрупват в злато по принцип. 
 Когато икономиката им беше във възход през последните години, тогава се печелеше от акции, но 
традиционно високата инфлация на лирата и нестабилността на тази икономика, която се влияе от 
всякакви политически и прочее събития, са насадили трайно навика и в населението, и в бизнеса на 
Турция да трупат злато. 
Но да не забравяме, че тази тенденция за купуване на злато е познат процес. Нищо ново. Просто 
едни хора ще направят добри пари от това - обикновено това са банките, които така или иначе 
контролират златната търговия като маркетмейкъри, централните банки ще отчетат по-високи 
резултати. МВФ ще успее да продаде част от валутните си резерви на по-добра цена. А в края на 
краищата тези, които днес купуват, със сигурност ще загубят. Затова казвам дано не са прави онези, 
които твърдят, че се очаква ново повишение на цената на златото до края на годината, което само 
може да означава, че този вид събития, на които бяхме свидетели - и в Ница, и в Турция, и в 
Германия, ще продължат и ще стават все по-драматични. 
 
 
Източник: plovdiv24.bg 
 

Заглавие: Има ли читав пловдивски чиновник, който да спре това безумие? 
 

Линк: https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Ima-li-chitav-plovdivski-chinovnik-koito-da-spre-
tova-bezumie-658829     

https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Ima-li-chitav-plovdivski-chinovnik-koito-da-spre-tova-bezumie-658829
https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Ima-li-chitav-plovdivski-chinovnik-koito-da-spre-tova-bezumie-658829
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Текст: Отново поредното обгазяване на Пловдив от посока кв. "Изгрев". Случва се в 19:34 ч. снощи. 
Едва само 2 седмици по-рано от същата посока имаше огромен тъмен и гъст облак дим, за който 
тогава също изпратих снимков материал.  
Само едва 5 минути след първия пожар от 19:34 ч. възникна втори в 19:39 ч. в същата посока, но от 
друго място, недалеч от първото.  
От снимките ясно се виждат двете огнища. Това се случва редовно и систематично в посока на този 
квартал, което неизбежно ме навежда на мисълта, че "пожарите" там не са случайни и се дължат на 
изгаряния на кабели, гуми и други с цел извличане на съдържащите се в тях метали.  
Благоприятен фактор за това е както намиращият се в непосредствена близост пункт за изкупуване 
на метали, така и безхаберието на иначе толкова "активните" псевдоекологични организации и 
бездарни, и безполезни бюрократи в общината. 
Надявам се да се намери читав чиновник, който да предприеме съответните действия, за да бъде 
пресечена тази порочна практика на обгазяване на иначе толкова красивия Пловдив. До тогава - не 
дишай, Пловдив!  
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Пловдив: Пожар е горял в склад за изкупуване на отпадъци на ул. „Владая” 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2016/07/28/2275244/plovdiv-pozhar-e-goryal-v-sklad-za-
izkupuvane-na-otpadatsi-na-ul-vladaya.html  
 

 
 

Текст: Пловдив. Пожар е горял в склад за изкупуване на отпадъци на 27 юли на ул. „Владая” в 
Пловдив. Това съобщиха от ОД на МВР - Пловдив. Сигналът е подаден в 19.25 часа, чрез телефон 
112. Огънят унищожил две дървени бараки и стъклен амбалаж. Образувано е досъдебно 
производство. Причините за запалването се изясняват от служители на Шесто РУ. 
 
 
Източник: 24chasa.bg 
 

Заглавие: ЧЕЗ инвестира 195 000 лева в подмяна на увредени при кражба кабели в София  
Аварийни екипи ще бъдат в денонощна готовност, за да гарантират сигурността на 
електрозахранването в района 
 

http://www.focus-news.net/news/2016/07/28/2275244/plovdiv-pozhar-e-goryal-v-sklad-za-izkupuvane-na-otpadatsi-na-ul-vladaya.html
http://www.focus-news.net/news/2016/07/28/2275244/plovdiv-pozhar-e-goryal-v-sklad-za-izkupuvane-na-otpadatsi-na-ul-vladaya.html
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Линк: 
https://www.24chasa.bg/novini/article/5676016?utm_source=newspaper.bg&utm_medium=freetraffi
c&utm_campaign=nopriority  
 

 
 

Текст: ЧЕЗ Разпределение България ще инвестира 195 000 лева в подмяната на увредени при 
кражба кабели в София. Чрез проекта компанията ще обезпечи сигурността на електрозахранването 
в районите Подуяне, Слатина, Сердика, Оборище и Средец. Най-засегнати от кражбата бяха 
кварталите Суха река, Левски, Подуяне, Хаджи Димитър, Редута, Христо Ботев и Орландовци. 
Работата по подмяна на кабелите стартира на 30.07.2016 г. и ще продължи 40 дни. По време на 
изпълнението на проекта ще има кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване 
на съоръженията за работа и захранване на районите в обсега на ремонта по алтернативен начин. 
По този начин ще бъдат сведени до минимум безтоковите паузи. 
“С подмяната на кабелите ще се обезпечи сигурността на електрозахранването на близо 15 000 
клиенти на компанията в София. Взели сме всички необходими мерки, за да осигурим 
непрекъснатостта на алтернативното захранване и се надяваме, че извънредни обстоятелства няма 
да оставят без ток потребителите в района. Но уверявам, че каквото и да се случи, ще реагираме по 
най-бързия възможен начин. Мобилизирали сме аварийни екипи, които да бъдат в денонощна 
готовност“, каза Виктор Станчев, директор „Експлоатация и поддържане“ в ЧЕЗ Разпределение 
България. 
През 2015 г. година ЧЕЗ вложи 3,2 млн. лв. за възстановяване на съоръжения, увредени при опити 
за кражби и кражби или това са 3,2 млн. лв. по-малко за подобряване и развитие на мрежата и 
услугите. Общо 33 600 клиенти на ЧЕЗ изтърпяха 183 броя прекъсвания в продължение на 3750 
часа. ЧЕЗ призовава гражданското общество и институциите за тотална непримиримост към 
посегателствата върху елементи от електроенергийната инфраструктура на България. 
 
 
Източник: ruse.topnovini.bg 
 

Заглавие: Крадци на кабели отиват в затвора 
 

Линк: http://ruse.topnovini.bg/node/720876 
 

 
 

Текст: Двама крадци на кабели отиват в затвора, а третият им съучастник е осъден условно. Това е 
така, защото първите двама били рецидивисти, а третият – с чисто съдебно минало. 
Мъжете с начално образование извършили престъплението на 21 юли. Тогава те откраднали жици 
и муфи на обща стойност 1099 лева. 

https://www.24chasa.bg/novini/article/5676016?utm_source=newspaper.bg&utm_medium=freetraffic&utm_campaign=nopriority
https://www.24chasa.bg/novini/article/5676016?utm_source=newspaper.bg&utm_medium=freetraffic&utm_campaign=nopriority
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Бързо били заловени и изправени пред съда да отговарят за деянието си. Те се признали за 
виновни, върнали част от откраднатото, а друго заплатили и сключили споразумение с 
прокуратурата. 
В него било договорено и наказанието им – по 1 година и 3 месеца ефективно получили 
рецидивистите, които ще трябва да ги изтърпят при първоначален строг режим. 
Този, който се сдобил с първата си присъда, пък е осъден на същият период, но услвно, с 
изпитателен срок от 3 години. 
От наказанията и на тримата е приспаднато времето, през което са били задържани. 
Тримата ще трябва да си поделят разноските, направени от разследващите по време на 
досъдебното производство. 
Одобреното от съда споразумение има последиците на влязла в сила присъда.  
 
 
Източник: novinata.bg 
 

Заглавие: Задигнаха кабел от къщата на възрастен мъж 
 

Линк: http://novinata.bg/?p=54399  
 

 
 

Текст: На тел.112 в РУ-Раднево е получен сигнал от мъж на 84 години от гр. Раднево, за това ,че за 
времето от 25 юли до 09.00ч. на 27 юли неизвестен извършител е отнел 25 метра кабел-удължител 
със сечение 4х2,5кв.мм на стойност 100 лв. 
от навес в дворното му място, в гр. Раднево, кв. ”Гипсово”. С протокол за разпит на свидетел е 
образувано досъдебно производство . По случая работят служители от РУ-Раднево. 
 
 

http://novinata.bg/?p=54399
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