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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Mинистър Василева покани гръцкия си колега на официално посещение 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4605 
 

 
 

Текст: Възможните трасета за пренос на газ към Европа не могат да бъдат успешни без участието на 
България и Гърция. Важно е да се стремим към партньорство, като планираме заедно бъдещето на 
газовия сектор за следващите години. Това заяви заместник министър-председателят по европейските 
фондове и икономическата политика Томислав Дончев на среща с гръцкия министър на околната 
среда и енергетиката Панос Скурлетис. В срещата, която се провежда в рамките на 
междуправителственото заседание на България и Гърция, участваха още министрите на енергетиката 
Теменужка Петкова и на околната среда и водите Ивелина Василева, а от страна на Гърция – главният 
секретар по международни икономически връзки Георгиос Ципрас и дипломатическият съветник на 
министъра на енергетиката и околната среда Николаос Йотопулос. 
Фокус на разговора беше развитието на съвместните проекти в газовия сектор и действията на 
България и Гърция за превенция от наводнения и управление на водите. 
Дончев подчерта, че България вече е декларирала политическата си воля да участва като съдружник в 
изграждането на нов терминал за втечнен природен газ до Александропулис в Гърция и изрази 
очакването към гръцката държава да участва в този проект като гаранция, че той е приоритетен и за 
двете страни. Българската страна разглежда проектите за изграждане на междусистемната връзка 
Гърция-България и на терминала за втечнен природен газ до Александропулис като свързани. „За да 
следва икономическата логика, терминалът би следвало да се изгради в близост до газопровода 
Гърция-България“, подчерта Дончев. Политическата подкрепа за проекта на двете страни дава 
категоричен знак за неговата важност. 
След успешното провеждане на първата фаза на пазарния тест по проекта за изграждане на 
интерконектора Гърция-България, предстои през следващата седмица да стартира и втората фаза – по 
подаване на обвързващи оферти за резервиране на капацитет за газопровода, обяви министър 
Петкова. По думите на вицепремиера Дончев, междусистемната газова връзка е от стратегическо 
значение не само за двете страни, а и за Балканите. 
В рамките на срещата от българска страна бе представен напредъкът по разработване на концепцията 
за изграждане на газоразпределителен център „Балкан“ у нас. 
Министър Скурлетис прие поканата на министър Ивелина Василева да направи официално посещение 
в България, на което да обсъдят съвместната работа по прилагането на рамковата директива на водите 
и директивата за наводнения по отношение на споделените речни басейни. По време на посещението 
двете страни ще обсъдят още подобряването на системата за ранно предупреждение. Министър 
Василева информира гръцката страна, че България започва подготовка на национална стратегия за 
адаптация към промените в климата до 2030 г., която ще анализира влиянието му върху различни 
сфери на икономиката с хоризонт до 2050 г. 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Морската вода край Лозенец вече е чиста 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4605
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Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4603  
 

 
 

Текст: Морето край Лозенец  е чисто в активния летен сезон след като в експлоатация вече е въведен 
задържателният резервоар, за  който МОСВ отпусна на община Царево 746 000 лв. през март т. г. 
Проектът, финансиран чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 
среда (ПУДООС)  е финализиран, а съоръжението работи успешно. То задържа част от отпадъчните 
води, които идват през най-натоварените часове на денонощието и ги пуска за пречистване между 1 и 
6 ч сутринта. 
Качеството на водата е потвърдено от проверката на РЗИ – Бургас, съобщи община Царево. 
Резултатите от взетите на 25 юли проби от морската вода на Централния плаж в Лозенец са 
категорични, че във водата няма наличие на бактерии ешерихия коли и чревни ентерококи, няма 
отклонения от допустимите норми. 
След създалия се проблем с чистотата на морската вода в Лозенец миналия сезон, община Царево и 
МОСВ предприеха незабавни мерки за отстраняването му.  Направени бяха проучвания и изчисления 
на всички обеми на отпадъчните води, които отиват към пречиствателната станция. Оказа се, че в 
активния летен сезон тя не може да пречисти едновременно цялата вода, която отива към нея. 
Решението бе изграждане за задържателен резервоар, който вече е факт. 
 
 
Източник: infrastructure.bg 
 

Заглавие: Новото депо за 33 млн. лв. край Търново заработи 
 

Линк: 
http://infrastructure.bg/news/2016/08/01/2804096_novoto_depo_za_33_mln_lv_krai_turnovo_zaraboti/ 
 

 
 

Текст: Новата Регионалната система за управление на отпадъците в регион Велико Търново бе пусната 
в експлоатация. Тя бе готова още през м. януари 2016 г., но трябваше да мине процедурата по 
приемането на обекта и първите тестове. 
Новото съоръжение се намира край с. Шереметя и е на стойност 33, 2 млн. лв. 
Изградена е със средства по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" и ще обслужва общините 
Велико Търново, Лясковец, Горна Оряховица, Елена, Златарица и Стражица. 
Изпълнител е Консорциум "Еко Бау Търново 2014", 
съставен от българските фирми "Строймонтаж", "Водстрой 98" и "Политрейд Кънстръкшън" и 
унгарските им партньори "МУТ - Унгария" и "Евроасфалт епито еш шолгалто". 
Стойността на СМР е над 23,7 млн. лв. 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4603
http://gradat.bg/news/2016/01/06/2680806_prikljuchi_izgrajdaneto_na_sistemata_za_upravlenie_na/


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 4  

  

РСУО с. Шереметя ще поема 53 000 тона е годишното битови отпадъци. 
"Направихме още една стъпка към екологосъобразното третиране на отпадъците. Новото съоръжение 
ще обслужва над 170 000 жители от шестте общини", каза министър Василева. И посочи, че по ОПОС 
2007-2013 са инвестирани над 750 млн. лв. за изграждането на 18 Регионални системи за управление 
на отпадъците.  
"В новия програмен период за общините са отделени над 560 млн. лв., с които да надградят депата си. 
Защото отпадъкът не е боклук, а ресурс и може да носи икономически ползи на общините", отбеляза 
министърът.  
Официално лентата на новото депо бе прерязана от премиера Бойко Борисов и министъра на околната 
среда и водите Ивелина Василева, в присъствието на кметовете на 6-те общини. 
 
 
Източник: еco.viaexpo.com 
 

Заглавие: "Тесла" поглъща "СоларСити" срещу 2.6 млрд. долара 
 

Линк: http://www.eco.viaexpo.com/bg/news/1578596/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8A%D1%89%D0%B0-
%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B8-
%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-26-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-
%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0 
 

 
 

Текст: Фирмата за слънчеви енергосистеми "СоларСити" (SolarCity) е приела да бъде погълната от 
сестринската компания производител на електромобили "Тесла Моторс" (Tesla Motors) в сделка за 2.6 
млрд. долара, което е с 200 млн. долара по-малко от предишна оферта и това прати надолу цената на 
акциите и на двете компании в ранната борсова търговия в понеделник. По думите на изпълнителния 
директор и основен акционер на "Тесла" Илон Мъск очакванията са да бъдат постигнати 
"забележителни" спестявания на разходи и "драматично подобряване" на производствената 
ефективност на двете компании в резултат на сливането. Мъск също така е мажоритарен собственик и 
на "СоларСити" и е председател на борда й, а съоснователи на компанията са братовчедите му Линдън 
и Питър Райв. Според споразумението за сливане в новата компания "Тесла" ще държи 93.5 на сто, а 
"СоралСити" – 6.5 процента. Очаква се сделката бъде приключена в четвъртото тримесечие на 2016 г., 
след като получи всички регулаторни одобрения. Под новия бранд компанията ще продава слънчеви 
панели, системи за съхранение на произведената от тях енергия и електромобили. Идеята е да се 
предоставят на клиентите комбинирани услуги по инсталирането на слънчеви панели по покривите на 
домовете им и съхраняването на произведената от тях енергия в батерии за захранване на техните 
електромобили в гаражите. Тъй като цената на сделката се оказа по-ниска от обявената преди около 
месец оферта за 2.8 млрд. долара акциите на "СоларСити" поевтиняха с 5.1 на сто до 25.34 долара, 
докато спадът при "Тесла" бе 1.9 процента до 230.40 долара за дял. Сливането става на фона на 
очакваното обявяване на финансовите резултати на "Тесла" за второто тримесечие, което ще стане на 
3 август. 
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Източник: slivenpress.bg 
 

Заглавие: Сливенска фирма съобщава за инвестиционно намерение 
 

Линк: http://www.slivenpress.bg/novini-sliven/20341-
%D0%A1%D0%9B%D0%98%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90-
%D0%A4%D0%98%D0%A0%D0%9C%D0%90-
%D0%A1%D0%AA%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%90%D0%92%D0%90-
%D0%98%D0%9D%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D
%D0%9E-%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95 
 

 
 

Текст: „БИО РЕК" ЕООД, ЕИК: 200834367  гр. Сливен, ж.к. „Дружба",  бл.№  9, вх. Г, ет. 8, ап. 40, с 
управител  Доника Радостинова Русева, съобщава на всички заинтересовани страни, че има следното 
инвестиционно намерение: 
"ИЗГРАЖДАНЕ  НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕРАБОТКА НА БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ", С.ТОПОЛЧАНЕ, ОБЩ. 
СЛИВЕН 
Подробна информация за характеристиките на инвестиционното предложение е предоставена на 
кметство с. Тополчане и Община Сливен. 
Всички, които желаят да изразят мнение и становища могат да го направят писмено в Община Сливен, 
в РИОСВ гр. Стара Загора, 6000, ул. Стара планина №2 п.к.143, и/или към Доника Радостинова Русева 
на адрес: гр. Сливен, ж.к. „Дружба", бл.№  9, вх. Г, ет. 8, ап. 40, моб.тел. 0894499610. 
 
 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Тестват рециклируеми хартиени чашки за кафе 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/67488 
 

 
 

Текст: Хартиените чашки за кафе се славят като по-екологични от пластмасовите, но този плюс е доста 
относителен – те се използват веднъж и отиват на боклука. Сега голямата верига Starbucks се е заела 
да си партнира с Frugalpac – производител на рециклируеми чаши, направени изцяло от рециклирана 
хартия – за да помогне за справянето с това разточителство. Експериментът стартира миналата 
седмица. Възможно е той да доведе до използването на рециклируеми хартиени чашки навсякъде по 
света. 
Frugalpac е основана от инженер на име Мартин Майерскоф. Фирмата има за цел да осигури по-добра 
алтернатива на традиционните хартиени чаши за кафе. Всяка година около 58 милиарда хартиени 

https://greentech.bg/archives/67488
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чаши се озовават в депата за боклук или се изгарят по целия свят. Повечето чаши са от хартия, 
третирана с хидроизолационни химикали. Това ги прави трудни за рециклиране. Frugalpac прилага 
тънък пластмасов слой, леко залепен отвътре на всяка чашка, която иначе е хартиена и 100 процента 
рециклируема. От фирмата твърдят, че центровете за рециклиране могат лесно да отделят 
материалите и да рециклират и двата. 
“Ние много се интересуваме от това да узнаем повече за чашите на Frugalpac и ще ги тестваме, за да 
видим дали отговарят на нашите стандарти за безопасност и качество, с оглед изпробване тяхната 
способност да се рециклират,“ заяви говорител на Starbucks, цитиран от The Guardian. 
 
 
Източник: varnautre.bg 
 

Заглавие: Пожарът до Генерал Кантарджиево тръгнал от запалени отпадъци 
Огънят вдигна на крак 12 противопожарни екипа и служителите на 3 горски стопанства 
 

Линк: 
http://varnautre.bg/2016/08/01/27399/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%82-
%D0%B4%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-
%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-
%D1%82%D1%80%D1%8A%D0%B3 
 

 
 

Текст: Запалени отпадъци са предизвикали пожара, който погълна близо 400 дка борова гора и 1000 
дка храсти вчера между селата Генерал Кантарджиево и Рогачево. Това съобщават от Североизточно 
държавно предприятие, което отговаря за горските стопанства в района. 
Освен 12 противопожарни екипа 45 служители на три горски стопанства участваха в гасенето на 
пожара. 25 горски стражари от ДГС „Варна”, 16 от ДЛС „Балчик” и 4 от ДГС „Добрич” се бориха с 
пламъците заедно със служители на „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна, Добрич 
и Албена, на РДГ-Варна, както и доброволци. Три специализирани автомобила от ДГС „Добрич”, ДЛС 
„Балчик” и ДЛС „Шерба” също се включиха в гасенето на пожара, тръгнал от запалени отпадъци в 
землището на с. Генерал Кантарджиево. Пламъците бързо обхванали тревните площи, а после се 
разраснали до горските масиви от черен бор, келяв габър и мъждрян. 
Пожар горя на широк фронт вчера между селата Генерал Кантарджиево и Рогачево. 
Два трактора – единият на ДЛС „Балчик”, а другият – осигурен от кмета на селото, бяха използвани за 
изораването на минерализовани ивици, за да не се допусне площта на пожара да се разрасне. 
Ивиците достигат до с. Рогачево, за да се гарантира сигурността на жителите, въпреки че няма пряка 
опасност за селата. 
Огънят, предизвикан от човешка дейност, е горял на площ от 341 дка. 120 дка от тях са държавни гори 
в обхвата на ДГС „Варна”, като 70 дка от тази територия са засегнати от върхов пожар. Върхов пожар е 
обхванал и 56 дка общински гори, а низов – 150 дка частни гори и 15 дка горска територия на 
общински организации. 
За да се предотврати възобновяването на пожара, горските служители ще обхождат района и ще 
продължават да го обливат с вода. На мястото ще има и денонощни дежурства. 
От СИДП напомнят, че паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-
малко от 100 метра от границите на горските територии, е забранено. При констатиране на нарушения 
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се налага глоба до 500 лв., а предвидената имуществена санкция е до 1000 лв. Законът за горите 
предвижда същото наказание и за нарушителите, които палят огън в горски територии извън 
определените зони от държавните горски и ловни стопанства. 
По силата на Наказателния кодекс нарушенията на наредбите за пожарна и аварийна безопасност, 
които водят до възникването на пожар, се считат за престъпление. В този случай наказанията могат да 
стигнат до 8 години затвор за пожар в гората и до 10 години за огнен инцидент, причинил щети в 
защитени територии. 
 
 
Източник: viaranews.com 
 

Заглавие: 13 тона отпадъци ометоха от връх Мусала, извозват до сметището в Самоков 500-те чувала 
 

Линк: http://viaranews.com/2016/08/01/13-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-
%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B0-%D0%BE%D1%82-
%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%85-%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0/ 
 

 
 

Текст: Повече от 13 тона отпадъци са изчистени от връх Мусала при акцията „Почистване на връх 
Мусала и концерт над облаците“. Чувалите със строителни материали са натоварени на специална 
въжена линия, построена за нуждите на Българската академия на науките. 
500 чувала ще бъдат извозени до сметището в Самоков в следващите няколко дни. Близо 400 души са 
се включили в акцията на Тангра мега рок, която завърши с концерт на 2925 метра надморска 
височина с участието на D2 и ODD CREW. 
 
 
Източник: bgonair.bg 
 

Заглавие: Събирачите на боклук чакат с нетърпение Олимпийските игри в Рио 
В Бразилия има 600 организации на хората, събиращи отпадъци 
 

Линк: http://www.bgonair.bg/world/2016-07-31/sabirachite-na-bokluk-chakat-s-netarpenie-
olimpiyskite-igri-v-rio 
 

 
 

Текст: Не само в България има хора, които се ровят в контейнерите за боклук с надеждата да попаднат 
на хартия или метален отпадък, за да го продадат за преработка. Събирачите на боклук чакат с 
нетърпение Олимпийските игри в Бразилия, разказа за "Хоризонт" Елизабет Гримър от 

http://www.bgonair.bg/world/2016-07-31/sabirachite-na-bokluk-chakat-s-netarpenie-olimpiyskite-igri-v-rio
http://www.bgonair.bg/world/2016-07-31/sabirachite-na-bokluk-chakat-s-netarpenie-olimpiyskite-igri-v-rio
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неправителствена организация, която се опитва да решава проблемите на тези хора, най-често 
безработни и бездомни. 
В Бразилия има 600 организации на събирачите на боклук, в тях членуват над 40 000 души, обясни 
Гримбър 
В момента правят организация, за да стигнат до Рио. Там ще има много метал. За събирачите на 
отпадъци, най-важната суровина е алуминият, защото в Бразилия за него се плаща изключително 
добре. 
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