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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева се срещна с посланика на Кралство Нидерландия Том ван 
Оорсхот 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4628 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева се срещна с посланика на Кралство 
Нидерландия Н. Пр. Том ван Оорсхот. Той връчи доклад от Нидерландския екип за намаляване на 
рисковете (DRR- Dutch Risk Reduction Team), изготвен в резултат на осъществена у нас мисия на екипа 
в периода 30 май - 3 юни 2016 г. С изготвянето на окончателния доклад успешно приключва 
съвместната инициатива за обмен на опит и предоставяне на експертна подкрепа от DRR-екипа за 
превенцията и управлението на риска от наводнения в България. 
Нидерландия е страна с богат опит в областта на управлението на водите. Холандското правителство 
споделя своите знания и ноу-хау за решаване проблемите на водите чрез предоставяне на експертни 
съвети чрез DRR-екипа. 
Получена е експертна подкрепа за прилагането на методиката за оценка на риска от наводнения, за 
изследване и прогнозиране на поройни наводнения. Споделен е опит и в обследването на мерките 
за намаляване на риска от морски наводнения, като са отчетени  климатичните промени. 
Българските експерти са имали възможност да обменят мнения и за взаимодействието с 
Европейската комисия във връзка с разработването и приемането на Плановете за управление на 
риска от наводнения. 
Министър Василева благодари на посланик Том ван Оорсхот за споделената експертиза и за 
дългогодишното ползотворно партньорство. Двете страни потвърдиха готовността си за бъдещи 
съвместни инициативи и проекти. 
На срещата присъства и заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева подписва във Видин договор за втората фаза на проекта за 
доизграждане на пречиствателната станция за отпадъчни води 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4626 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на Видин Огнян Ценков 
ще подпишат  договор за втората фаза на проекта за доизграждане на пречиствателната станция за 
отпадъчни води (ПСОВ). 
Финансирането в размер на 17,9 млн. лева е по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 
Подписването е на 11 август от 12.00 ч., в административната сграда на община Видин - залата на 
етаж 6. 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4626
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Преди това, в 11.30 ч., министър Василева ще инспектира площадката на Пречиствателната станция 
за отпадъчни води. 
 
 

Източник: investor.bg 
 

Заглавие: ЕС отпуска 30 млн. евро за далекопровода Добруджа – Бургас  
Проектът ще позволи преноса на чиста енергия от Югоизточна Европа, коментират от 
Брюксел 
 

Линк: http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/es-otpuska-30-mln-evro-za-dalekoprovoda-dobrudja-
-burgas-222473/ 
 

 
 

Текст: Европейската комисия одобри отпускането на 29,9 млн. евро за изграждането на 
далекопровода Добруджа – Бургас, съобщават от Брюксел. Той беше включен в списъка с проекти, 
които ще бъдат финансирани по „Свързана Европа“ в средата на юли. 
Европейското финансиране ще покрие 50% от разходите за изграждането на 400-киловолтовия 
електропровод. Дължината му е 140 километра, а изпълнител е Електроенергийният системен 
оператор (ЕСО).  
Проектът е от общностен интерес, уточняват още от ЕК. "Новият български далекопровод ще увеличи 
възможностите за обмен на енергия и ще позволи преноса на нова вълна от чиста енергия от 
Югоизточна Европа. Това е напълно в съответствие със стратегията за Енергийния съюз“, коментира 
комисарят по въпросите на енергетиката Мигел Ариас Канете. 
По „Свързана Европа“ за приоритетни европейки проекти до 2020 година ще бъдат отпуснати 5,35 
млрд. евро. За да получат финансиране, проектите трябва да допринасят значителни ползи за поне 
две държави от ЕС, да повишават сигурността на доставките на енергия, за интегриране на пазара и 
за повишаване на конкуренцията, гласят правилата. 
Финансиране получават и проекти, които спомагат за намаляването на въглеродни емисии в 
атмосферата. 
В списъка на проектите, които получават финансиране през тази година, попадат също и 
проучвателните работи по разширяването на газохранилището в Чирен. За него България ще получи 
130 хил. евро. 
В областта на енергийната и газовата инфраструктура през тази година финансирането по механизма 
„Свързана Европа“ е в размер на 263 млн. евро.  
 
 

Източник: blitz.bg 
 

Заглавие: РИОСВ – Пловдив глоби с 40 бона стъкларския завод в града 
Предприятието превишава и емисионни норми по показател азотен оксид, установила 
проверката 
 

Линк: http://www.blitz.bg/news/article/435458 
 

http://www.investor.bg/evropa/334/a/dva-kliuchovi-bylgarski-energiini-proekta-poluchavat-evropeisko-finansirane-220908/
http://www.investor.bg/evropa/334/a/dva-kliuchovi-bylgarski-energiini-proekta-poluchavat-evropeisko-finansirane-220908/
http://www.blitz.bg/news/article/435458
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Текст: При извършена планова проверка на „Дружба Стъкларски Заводи“ АД експерти на РИОСВ – 
Пловдив установиха нарушения по изпълнение на условията от комплексното разрешително, 
съобщават от инспекцията. Констатирано е, че предприятието извършва производствена дейност във 
ванна пещ № 1 без монтаж на пречиствателно съоръжение с керамични елементи  и без писменото 
потвърждение от екоинспекцията за изпълнение на условията и изискванията по Закона за чистотата 
на атмосферния въздух.За установеното нарушение на дружеството е издадено наказателно 
постановление от директора на РИОСВ – Пловдив. Санкцията е в размер на 40 000 лева.   
 За констатирани превишения на емисионни норми по показател азотен оксид на два точкови 
източника към две ванни пещи в завода са наложени текущи санкции от 3 860 месечно. 
 
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Безотпадъчен японски град строи уникална сграда от изоставени материали 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/67554  
 

 
 

Текст: Hiroshi Nakamura & NAP спечелиха наградата за устойчиви сгради WAN Sustainable Buildings 
Award 2016 със своята зашеметителна „Обществена къща Камикац“ – съчетание от магазин и кръчма, 
което символизира ангажимента на японския град Камикацу да живее, без да генерира отпадъци. 
Екологичната структура е хитро построена от регенерирани материали и показва как изоставените 
неща могат да се вкарат в повторна употреба по творчески и вдъхновяващи начини. 
Малкият, но амбициозен японски град Камикацу е известен с това, че е постигнал ниво на 
рециклиране от 80%. Жителите му сортират отпадъците си в 34 категории. 
„Обществена къща Камикац“ обхваща мисията за нулевите отпадъци в своя дизайн, особено с 
атрактивната си 8-метрова стена от прозорци. Тя е направена изцяло от съчетанието от прозорци, 
събрани от „боклука“ на близките изоставени къщи. 
8-метровата прозоречна стена и другите прозорци въвеждат хладните ветрове в къщата през лятото, 
докато въглеродно неутрално отопление подгрява къщата през зимата. 
Сградата е изпълнена с всевъзможни творчески образци за повторна употреба, включително 
възстановени плочки от подови настилки, полилей от бутилки, тапет от вестници. Екстериорът е 
облечен в кедрови дъски – местно производство или регенерирани, оцветени с естествено добити 
бои от райска ябълка. 
“Тя се опитва да илюстрира архитектурно една много силна идея – да живеем с нулеви отпадъци”, 
каза заседателят и управляващ директор на EPR Architects Крис Castle. “Тук е налице много силен 
ангажимент от страна на общността,… всичко това е изградено от общността!” 
 
 

Източник: gabrovo.bg 
 

Заглавие: Как вместо за скрап, оборудването от работилницата на майстор Стоян отиде в музей 

https://greentech.bg/archives/67554
https://greentech.bg/archives/67554
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Линк: http://www.gabrovo.bg/bg/news-article/5253  
 

 
 

Текст: Да съхраниш традицията, да запазиш за поколенията спомен от хората, живели преди теб по 
българските земи е нещо, което не се среща често, особено през последните години. Историята на 
Слав Марков от град Твърдица не е единичен случай, за съжаление не е и масова практика. Но може 
да бъде добър пример за всички. 
Слав купува къща в Твърдица и се оказва, че е станал собственик и на ковашката работилница на 
прочутия в района майстор от миналото Стоян Христов Кръстев. 
Вместо да продаде оборудването на работилницата за скрап, Слав решава да запази паметта на 
майстор Стоян, като направи дарение. За Слав Марков Етнографски музей на открито „Етър” е символ 
на традиционната българска занаятчийска култура и затова той се свързва с представители на 
институцията. 
По време на пренасянето на оборудването от ковашката работилница Росица Бинева от екипа на 
ЕМО „Етър” успява да се срещне и да разговарям с внука на майстор Стоян, който носи името му. 
Родът на майстора е от село Дрента, което се намира в планински район, на 22 км. западно от град 
Елена, по протежението на Стара планина. Преди повече от век и половина фамилията се преселва в 
село Запълня. 
Стоян е роден през 1915 г., учи занаята си в търновското село Килифарево, а майстор става на 30-
годишна възраст. През 60-те години, заради строителството на язовир Жребчево, жителите на 
Запълня са изселени и Стоян се установява в Твърдица, където пренася и своята работилница. 
Не му се налага да продава стоката си по пазарите, защото поръчките са толкова много, че едва 
смогва да ги изпълни. Майстор Стоян Кръстев завършва земния си път през 1995 г. 
 
 

Източник: shum.bg 
 

Заглавие: Глоби в размер на 48 450 лв. е наложила екоинспекцията през юли 
 

Линк: http://shum.bg/index.php?item=143513     
 

 
 

Текст:  Глоби в размер 48 450 лв. е наложила екоинспекцията в Шумен. Издадени са 13 наказателни 
постановления. Това сочат данните от отчета за дейността на РИОСВ за месец юли. 
Най-голяма парична санкция - 15 хил. лв., е наложена на шуменската фирма „Артемис“ за това, че е 
не е предоставила в РИОСВ план за управление на разтворителите за миналата година. 
Общо събраните суми от РИОСВ Шумен по наложени санкции и глоби през месеца са в размер на 18 
943,86 лв. 
5 548,91 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират 
санкционираните обекти, като общините, получили най–големи приходи от наложени санкции са: 
община Попово – 897,60 лв., община Шумен – 3 034,50 лв., община Каспичан – 282,40 лв., община 
Опака – 1 250,41 лв.  

http://www.gabrovo.bg/bg/news-article/5253
http://shum.bg/index.php?item=143513
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Акцент в дейността на екоинспекцията за изминалия месец са били проверките по сигнал на ДАНС за 
изхвърлени строителни отпадъци. 
Проверени са четири терена в кварталите на Шумен. На два от тях, намиращи се в кв. „Дивдядово“ е 
констатирано нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци. 
При проверките на нерегламентираните сметища за строителни отпадъци са съставени 7 констативни 
протокола, с които са дадени 9 задължителни за изпълнение предписания. 
В доклада за дейността на екоинспекцията е посочено, че за пожара на сметището в кв. „Дивдядово“ 
на „Титан-БКС“ е съставен акт за установено административно нарушение. 
 
 

Източник: plovdiv-online.com 
 

Заглавие: Бизнесът с опасни жици: Над и под земята 
 

Линк: http://www.plovdiv-online.com/plovdiv/item/78658-biznesaat-s-op%D0%B0sni-jitzi-n%D0%B0d-
i-pod-zemyat%D0%B0 
 

 
 

Текст: Срещу парична гаранция от ареста е пуснат току-що Димитър Тодоров Ламбов (41), който на 
30.07.2016 г. беше заловен заедно със Стефан Андреев Хаджиев (43) при опит за кражба на 
електрически кабели от шахта край блок в Тракия. 
Бизнесът с кабели и опасността от тях - надземни и подземни, кой отговаря и кой е виновен за 
безстопанствеността? 
Потърсихме отговори на въпросите, като тръгнахме от конкретен случай. 
Случаят 
След полунощ на 30 юли т.г., по предложение на Стефан Хаджиев и след солидна почерпка в дома на 
Димитър Ламбов, двамата пловдивчани решават да откраднат електрически кабел от безнадзорна 
шахта. 
„Единствено сме виновни и двамата, че сме влезли във въпросната шахта, но не сме правили нищо. 
След 4–5 минути дойдоха полицаите. Просто минавахме оттам и решихме да влезем и да проверим 
какво е положението. Не сме решили до последния момент нещо да правим". Това твърди пред 
Районния съд за среднощното си изкушение Стефан Хаджиев. 
Обаче бдителен съсед излязъл заради жегите посред нощ на балкона, забелязал вмъкването на 
двамата в шахтата. 
Святкането на запалката, която Стефан Хаджиев използвал, бързо убедило наблюдателният съсед, че 
се крадат кабели. 
Телефонното обаждане от негова страна и последвалата бързата поява на автопатрула с 
полицейските служители от Пето РУ прекъсват във фазата на опита започнатото престъпление. 
Старши разследващият полицай от Пето РУ Стайко Колев констатира при огледа, че 15-метра 
многожилен електрически кабел е приготвен за изнасяне. Точността на измерването му е улеснена от 
откритата метална ножовка, наполовина забита в един от кабелите. Ножовката е иззета като важна 
улика за разследването. 
Оказа се, че Ламбов и Хаджиев са стари познайници на полицията – и двамата имат присъди, като на 
Хаджиев е повдигнато обвинение и затова, че е извършил деянието при опасен рецидив. 
Той даже не е обжалвал и взетата му мярка за неотклонение „Задържане под стража" от Районния 
съд и за него тя вече се явява постоянна. 
Темида 
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Състав на Пловдивския окръжен съд с председател съдия Нина Кузманова и с участието на прокурора 
Галина Андреева-Минчева разгледа жалбата на Димитър Ламбов срещу определената му от 
Районния съд мярка за неотклонение „Задържане под стража". 
Пред Окръжния съд защитника на Димитър Ламбов - адвокат Красимир Елдъров, изтъкна проявеното 
от клиента му разкаяние и това, че шест години след последното му осъждане не е извършвал 
престъпления, няма противообществени прояви и се грижи за три малолетни деца. 
Важен аргумент на защитната теза беше и това, че все още не е определена от вещо лице стойността 
на 15-те метра кабел и, че тепърва ще се изяснява чия собственост са кабелите. 
Засега в документите по делото като владелец на тези кабели е посочена охранителната фирма „СОТ 
Дайкс" – заяви адвокат Красимир Елдъров и поиска от съда по-лека мярка за неотклонение за 
Димитър Ламбов. 
След съвещание тричленният състав на Пловдивския окръжен съд се произнесе с определение, с 
което уважи жалбата и определи мярка за неотклонение за Димитър Ламбов „Парична гаранция" от 
400 лева. 
Опасните жици - над главите ни, но и под земята 
Потърсихме за коментар по сагата с тролейбусните жици в Пловдив, причинили смъртта на жена, и 
случаите с кабелите под земята адвокат Красимир Елдъров. 
Ето коментарът му пред Plovdiv-online: 
„От юридическа гледна точка този случай не се отличава нито с фактическа, нито с правна сложност. 
Освен споменаването му в бюлетина за произшествията на ОД на МВР-Пловдив, казусът остана извън 
медийното внимание. Използвам проявения от Plovdiv-online интерес за да отбележа нещо, което - 
по мое мнение, е важно и представлява обществен проблем за Пловдив. 
Разследването е в активна фаза, но доколкото разбрах от събраните до момента по делото 
материали, въпросните електрически кабели са придатък към станалата печално известна в 
последните години „въздушна тролейбусна електропреносна мрежа". 
Трагичният инцидент със загиналата пловдивчанка, който все още е на ниво решаване от Върховен 
касационен съд, падналите миналата година тролейбусни жици върху лек автомобил, разминали се 
по чудо без нови пострадали, които съм коментирал пред Plovdiv-online, фокусираха общественото 
внимание от образно казано към „опасността отгоре" – опасността от скъсване на провесените 
тролейбусни жици. По тях не протича електрически ток, но както за съжаление се случва, и без него 
опасността на живота и здравето на хората е съвсем реална. 
От съдебните спорове между общината и съответните търговски субекти – предишни, настоящи, 
реални и нереални, които се водят относно това, вече явно нежелано от никой „наследство", 
наречено „въздушна тролейбусна електропреносна мрежа", все още няма видим за гражданите и 
гостите на Пловдив резултат. Провисналите жици, амортизираните контактни връзки, наклонените 
стълбове и какво ли не още, „висят отгоре" - казано в преносен смисъл „със страшна сила"! Въпросът 
е до кога? 
А сега за опасността, идваща „отдолу". 
Безнадзорната шахта с безстопанствените електрически кабели, изкушили веднъж любителите на 
придобиване по незаконен начин на доходи от предаване на цветни метали под формата на 
вторични суровини, може да привлече вниманието и малолетни. 
Често детското любопитство вкарва невръстните в такива необезопасени места, като въпросната 
шахта. От тях по правило излизането е по-трудно от влизането и опасността от сериозни инциденти, 
застрашаващи здравето и живота, е съвсем реална. За съжаление такива шахти не са една и две. 
Много от тях подобно на тази от споменатия криминален казус, са необезопасени, без заключване и 
с напълно свободен достъп. Причината – неясен собственик или собственик, който не полага 
необходимите грижи не само да обезопасява, но и периодично да контролира степента на 
обезопасеност на подобни шахти, намиращи се на общодостъпни места. 
Не трябва да се забравя, че нерядко злополуките стават и по невнимание, а не единствено заради 
преднамереност. В тази връзка съответните администрации в кметствата, а в общината, имат какво 
да предприемат. И то предварително – преди да има инциденти." 
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Текст: За кражба на около 40 метра проводник от трафопост е сигнализирано вчера в полицията в 
Смолян. 
Апашите са задигнали жиците от трафопоста в сградата на Планетариума в Смолян. 
Щетите са в процес на установяване, а след извършен оглед е образувано досъдебно производство. 
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