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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: „Яко е да си еко 2“: Покори Мальовица и „Райското пръскало“ с Боян Петров 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4636 
 

 
 

Текст: Министерството на околната среда и водите (МОСВ) започва втора част на образователно-
информационната си кампания „Яко е да си еко“, този път насочена към по-големите. В нея ще се 
включи зоологът от Националния природонаучен музей към БАН и известен алпинист Боян Петров. 
Заедно с министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, той ще поведе два масови 
похода - до връх Мальовица в Национален парк „Рила“ и до най-високия водопад в България - 
„Райското пръскало“ в Национален парк „Централен Балкан“. 
Изкачването до връх Мальовица ще се проведе на 11 септември, като сборният пункт за желаещите 
да се включат е 9.00 ч. на поляната пред Централната планинска школа „Мальовица“. Тръгване по 
маршрута – 9. 30 ч. 
Второто изкачване - до „Райското пръскало“, ще се състои на 2 октомври. Инициативата е в рамките 
на тържествата по случай 25-та годишнина от обявяването на Национален парк „Централен Балкан“. 
Сборният пункт ще е в 9.00 ч. в местността „Паниците“ над Калофер. Тръгване по маршрута – 9. 30 ч. 
На предстоящите изкачвания са поканени всички над 6-годишна възраст, които се чувстват 
достатъчно подготвени за покоряване на набелязаните цели. Продължителността на преходите е 
между 4 и 7 часа. Пригответе си удобни туристически обувки, между 20 и 40 -  литрова раница, яке за 
вятър и дъжд, слънчеви очила, шапка за слънце и вятър, сандвичи и достатъчно течности. Подробна 
информация за маршрутите ще бъде дадена допълнително. При преходите е осигурено участието на 
планински спасители и рейнджъри от двата национални парка. Очакваме ви! 
Първата част на екокампанията „Яко е да си еко“ беше насочена към изграждане на екологично 
мислене и любов към „зелената“ идея сред подрастващите. Част от нея бяха шест екоспектакъла -  в 
Пловдив, Варна, Велико Търново, Бургас, Враца и София, в които актьорите Васил Василев-Зуека и 
Димитър Рачков представиха по атрактивен начин темите за отпадъците и чистотата на въздуха пред 
над 3200 деца от цялата страна. В хода на кампанията се състоя и „Зелена олимпиада“, в която тази 
година участваха рекорден брой ученици (над 7000)  и се състезаваха на екологични теми. 
  
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Обявени са защитени зони „Ахелой-Равда-Несебър“ и „Река Янтра“ 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4638 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева издаде заповеди, с  които бяха 
обявени защитени зони BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър“ и BG0000610 „Река Янтра“. Заповедите 
вече са обнародвани в „Държавен вестник“ и са влезли в сила. Териториалният обхват на двете 
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защитени зони е определен с координатните регистри на граничите точки, неразделна част от 
заповедите. 
Предмет на опазването в защитената зона „Ахелой-Равда-Несебър“ са постоянни морски и сухоземни 
природни местообитания, включително дюнни, както и видове бозайници, земноводни, влечуги, 
риби и безгръбначни. Сред ограниченията, които се въвеждат със заповедта, са промяна на начина 
на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на пасища, мери, 
мочурища и дюни, увреждане или унищожаване на дюни чрез разораване, разкопаване, засипване, 
утъпкване, паркиране. 
В защитената зона „Река Янтра“ се опазват сухоземни и сладководни природни местообитания, както 
и редица видове бозайници, земноводни, влечуги, риби и безгръбначни. Сред ограниченията, които 
се въвеждат със заповедта, са разораване и залесяване на поляни и други естествени открити 
пространства в горските територии, промени в хидрологичния режим на водозависими природни 
местообитания, реализиране на нови ВЕЦ, както и на нови фотоволтаици и ветрогенератори извън 
урбанизирани територии. 
Въведените със заповедите ограничения са задължителни за изпълнение, а нарушителите се 
наказват съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за биологичното 
разнообразие. 
Пълният текст на заповедите е публикуван в Информационната система за защитените зони от 
мрежата Натура 2000 на интернет адрес: http://natura2000.moew.government.bg/ 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Проект на Решение на МС за предложение до НС за ратифициране на Споразумението от 
Париж към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и одобряване на тълкувателна 
декларация по чл. 9, § 1 от Споразумението 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=178 
 

 
 

Текст: Със Споразумението, прието на 21-ата Конференция на страните по РКООНИК в Париж, 
Франция, през декември 2015 г., се установи цел за ограничаване на повишаването на глобалната 
средна температура значително под 2°С в сравнение с нивата от преди индустриализацията, като се 
продължат усилията нейното увеличение да не надвишава 1.5°С. 
Съгласно разпоредбите на Споразумението всяка страна по него ще подготвя, представя и поддържа 
последващи национално определени приноси, които възнамерява да постигне. За тази цел страните 
трябва да осъществяват национални мерки за смекчаване. Държавите-членки на Европейския съюз 
ще изпълняват задълженията си по новото споразумение съвместно. 
С ратификацията на Споразумението за Република България ще бъде официално приложима 
позитивната международна правна уредба относно изпълнението на задълженията на страната ни за 
намаляване на емисиите на парникови газове в периода след 2020 г. 
Крайна дата на съгласуване: 21.08.2016 г. 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на e-mail: dtodorova@moew.government.bg 
Проект на Решение на  Министерския съвет за предложение до Народното събрание за 
ратифициране на Споразумението от Париж към Рамковата конвенция на ООН по изменение на 
климата и одобряване на тълкувателна декларация по чл. 9, параграф 1 от Споразумението може да 
видите тук 

http://natura2000.moew.government.bg/
http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=178
mailto:dtodorova@moew.government.bg
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/2016/Proekt_PMS.doc
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Проект на закон за ратифициране на Споразумението от Париж към Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата и одобряване на тълкувателна декларация по чл. 9, параграф 1 от 
Споразумението може да видите тук 
Мотивите към проекта на  закон за ратифициране на Споразумението от Париж към Рамковата 
конвенция на ООН по изменение на климата и одобряване на тълкувателна декларация по чл. 9, 
параграф 1 от Споразумението може да видите тук 
Проект на доклад от министъра на околната среда и водите може да видите тук 
Споразумението от Париж може да видите тук 
 
 

Източник: standartnews.com 
 

Заглавие: МОСВ с идея за ботаническа градина в Поморие 
 

Линк: http://www.standartnews.com/balgariya-
obshtestvo/mosv_s_ideya_za_botanicheska_gradina_v_pomorie-341358.html 
 

 
 

Текст: Поморие може да се сдобие с ботаническа градина, в която да виреят различни южни сортове 
растения. Това обяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева по време на 
дискусията "Чудесата на Поморие - нови възможности за развитие на културно-исторически туризъм 
в региона". И уточни, че ще инициира среща по въпроса, на която да участват представители на 
Ботаническата градина на БАН, Община Поморие и МОСВ. 
Тук съм, защото мога да бъда гарант за община Поморие. През 2012 година се взеха много важни 
решения, с които се предостави на община Поморие правото да управлява и да се грижи за 
даденостите, каза още тя и изтъкна, че нова програма ще подпомага общините при стопанисването 
на минералните извори. 
"С решение на МС общината получи правото да управлява Поморийското езеро, което е място с 
изключително значение за опазване на биологичното разнообразие. МОСВ пък предостави на 
община Поморие правото да управлява две находища на минерална вода. Това даде възможност 
тези находища да се разработят така, че да се създаде възможност да се използва това национално 
богатство", обясни тя. 
Вярвам, че има връзка между човека и природата. Вярвам, че географското местоположение на 
Поморие е в основата на богатата му история. Тук има прекрасни природни забележителности като 
Поморийското солено езеро, което е защитена зона и защитена територия и по двете директиви за 
местообитанията и за птиците. То е на пътя на Виа Понтика и в него гнездят 260 вида птици, сред 
които и защитени видове, посочи министър Василева. "Езерото е защитено и по смисъла на 
Рамсарската конвенция, което означава, че то е място със световна значимост. Изключително важно 
е лечението и използването на базата - калта, лугата, водите от езерото - нещо, което Поморие 
развива много успешно. Кметът на града Иван Алексиев целенасочено работи в тази посока", каза 
министър Ивелина Василева. Тя посочи, още, че идеята за създаване на Ботаническа градина има 
пряко отношение към природата и МОСВ. 
Екоминистърът посочи, че реализираният наскоро в община Поморие проект за модернизация и 
разширение на ВиК-мрежата е помогнал и на археологията. "Този проект е изключително важен за 
икономиката и хората, но се оказа, че той има огромно значение и за културно-историческото 
наследство и културно-историческия туризъм. Защото по време на строежа археолозите откриха 
църква, некропол, саркофаг, късноантична сграда, различни предмети, бронзови монети, "фамилна 

http://www.moew.government.bg/files/file/Press/2016/Zakon_ratifikacia.docx
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/2016/Motivi.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2016/Doklad-ratificationklim.docx
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/2016/paris-agreement_BG_11.03.2016.doc
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църква на Теофилакт Лагоматис", част от крепостните стени от античната и късноантичната епоха. 
Реализацията на този проект и възможностите да работим с археолози даде възможност да се 
разкрие част от историческото наследство на Анхиало. 
"Благодаря на всички за обединените усилия, защото различните типове туризъм биха могли да се 
съчетаят по един уникален начин в региона", каза министър Ивелина Василева. 
 
 

Източник: strandjanews.com 
 

Заглавие: Министър Василева провери как работи задържателния резервоар в Лозенец 
 

Линк: http://strandjanews.com/%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%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-
%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8/     
 

 
 

Текст: Както бе обещано преди три месеца от кмета Лапчев , след съвместната работа на МОСВ, ВиК 
и Община Царево, през лято 2016 туристи и местни с удоволствие могат да използват плажа на 
Лозенец, тъй като морската вода там е чиста. Министърът на околната среда и водите Ивелина 
Василева посети днес курортно селище Лозенец, за да се убеди лично как функционира 
пречиствателната станция след пускането в експлоатация на задържателния резервоар. На 
посещението присъстваха бившият министър на МОСВ Нона Караджова и директорът на ВиК- Бургас. 
През март 2016 г. МОСВ чрез ПУДООС отпусна на община Царево 746 000 лв. за изграждането на 
резервоара. Под постоянното наблюдение на кмета на община Царево инж. Георги Лапчев, проектът 
вече е финализиран, а резервоарът е пуснат в експлоатация за активния летен сезон. Резервоарът 
задържа отпадните води, които идват към Пречиствателната станция през най- натоварените часове 
на денонощието и ги отпуска за пречистване , когато притокът на вода спадне. Това не позволява 
непречистени води да се вливат в морето, а доказателство са отличните резултати от проверките на 
РЗИ- Бургас. 
 
 

Източник: fermer.bg 
 

Заглавие: ДВ обнародва Постановление за приемане на Наредба за утайките в земеделието 
Държавен вестник обнародва днес (брой: 63, от дата 12 август 2016 г.) Постановление от 4 
август за приемане на Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от 
пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието  
 

Линк: http://www.fermer.bg/%D0%B4%D0%B2-
%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B
8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5-
%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-
%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-
news18004.html  
 

http://strandjanews.com/%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%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8/
http://strandjanews.com/%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%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8/
http://strandjanews.com/%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%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8/
http://strandjanews.com/%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%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8/
http://www.fermer.bg/%D0%B4%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-news18004.html
http://www.fermer.bg/%D0%B4%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-news18004.html
http://www.fermer.bg/%D0%B4%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-news18004.html
http://www.fermer.bg/%D0%B4%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-news18004.html
http://www.fermer.bg/%D0%B4%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-news18004.html
http://www.fermer.bg/%D0%B4%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-news18004.html
http://www.fermer.bg/%D0%B4%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-news18004.html
http://www.fermer.bg/%D0%B4%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-news18004.html
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Текст: Държавен вестник обнародва днес (брой: 63, от дата 12 август 2016 г.) Постановление от 4 
август за приемане на Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на 
отпадъчни води чрез употребата им в земеделието. 
 С Наредбата се определят както редът и начинът за оползотворяване на утайките от пречиствателни 
станции и пречиствателни съоръжения за отпадъчни води чрез употребата им в земеделието, така и 
изискванията, на които трябва да отговарят утайките, а също така и редът за отчитане.  
 Утайките от пречиствателните станции могат да се използват от земеделските стопани, само след 
предварителното им третиране. Утайките от пречиствателните станции съдържат ценни хранителни 
вещества, които могат да се използват за подобряване на почвите. Те обаче трябва да отговарят на 
строго определени изисквания, за да не бъдат заплаха за човешкото здраве и околната среда. 
 Не се допуска оползотворяване на утайки чрез употребата им в земеделието, когато: 
 1. утайките представляват или притежават свойства на опасни отпадъци; 
2. концентрациите на един или повече тежки метали и арсен в почвата както преди влагането на 
утайки, така и след това надвишават максимално допустимите концентрации (МДК) съгласно 
приложение № 1; 
3. утайките не са предварително третирани; 
4. съществува опасност от замърсяване на прилежащите повърхностни и подземни водни обекти 
5. не отговарят на микробиологичните и паразитологични изисквания, посочени в приложение №  
 Не се допуска оползотворяване на утайки върху: 
 1. ливади, пасища или площи, засети с фуражни култури, когато се използват за паша или фуражите 
се прибират в срок, по-кратък от 45 дни след употребата на утайките; 
2. почви, върху които се отглеждат плодове и зеленчуци, с изключение на овощни дървета и лозя; 
3. почви, предназначени за отглеждане на овощни, зеленчукови и други култури, които са в директен 
контакт с почвата и се консумират в сурово състояние, за период 10 месеца преди и по време на 
събиране на реколтата; 
4. крайбрежни заливаеми ивици, речни русла и защитни диги; 
5. пояс I и пояс II на санитарно-охранителни зони на водоизточниците и съоръженията за питейно-
битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 
профилактични, питейни и хигиенни нужди; 
6. земеделски земи в защитени територии, обявени по смисъла на Закона за защитените територии. 
 В защитените зони по НАТУРА 2000 се допуска използването на утайки от отпадъчни води, когато 
концентрацията на тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители в утайките не 
превишава фоновите концентрации съгласно приложение № 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите 
за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.). 
  
 

Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Община Бургас изгражда 240 подземни контейнера 

Линк: 

http://www.dnevnik.bg/zelen/otpaduci_i_reciklirane/2016/08/13/2810675_obshtina_burgas_izgrajda_

240_podzemni_konteinera/ 
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Текст:  Община Бургас ще изгради 240 подземни контейнери, разположени на около 70 места в 
града в следващите 5 години. Във всяка точка ще има контейнер за отделно събиране на метали и 
пластмаса, на хартия и картон, на биоразградими отпадъци и на смесени отпадъци. 
Това съобщи Павлин Михов, директор на дирекция "Околна среда" в община Бургас пред агенция 
"Фокус". Стойността на проекта за разширяване на системата от подземни контейнери за разделно 
събиране на отпадъци възлиза на около 3,6 млн. лв. 
Мотиви  
Поставянето на контейнери под земята не е лесно решение, обяснява Михов, свързано е с проучване 
на земната инфраструктура, строителна работа за поставянето на бетонните кутии, в които ще бъдат 
контейнерите и едва след това се извършва доставката на съдове и монтажът им под земята.  
Идеята е така да бъдат заместени голям брой еднокубикови съдове. Надземните контейнери заемат 
много място, създават проблеми при уличното движение, паркирането на автомобилите, при 
движението на гражданите. Не изглеждат особено добре, имат и неприятна миризма, особено лятно 
време. 
Опитът с пилотните 4 точки в Бургас, изградени преди една година показал, че си струва и общината 
решава да променим начина на сметосъбиране генерално в териториите, в които извършва 
конструкция на тротоари и улици, които и без това се налага да бъдат тотално реконструирани, казва 
Михов. 
Предвидено е това да стане през следващите 5 години, в района на квартал "Възраждане" и на 
местата, на които се предвижда реконструкция на улици и тротоари и междублокови пространства. 
Според организациите по оползотворяване на отпадъците, които работят с общината, през 
последните 5-6 години гражданите на Бургас са започнали да изхвърлят много повече разделно. 
Преди 7-8 години количеството на чисти продукти в контейнери, възлиза на не повече от 38 % чист 
материал, но сега тази чистота е над 70 %. 
Екстри по контейнерите 
Новите подземни контейнери ще бъдат оборудвани с интелигентни решения, обясни Михов и даде 
за пример датчик за следене обема на запълване на контейнерите. При определено запълване това 
устройство изпраща сигнал до обслужващата фирма и става ясно, че този контейнер трябва да бъде 
изпразнен.  
Съдовете ще бъдат снабдени и с температурен датчик, който в случай на пожар също изпраща 
сигнал. Контейнерите ще бъдат с електронен идентификатор, т.е. обслужващата фирма няма да 
може да мине и да подмине даден съд, защото това ще бъде отчетено. Всяко вдигане на съда и 
разтоварване ще бъде отчитано. И ще стане ясно на контролните органи дали съответните съдове са 
били обслужени определен брой пъти, колкото е зададено по договор.  
Предвижда се на особено възловите места, на които има по-голямо натоварване с отпадъци, да 
бъдат поставени камери, за да се следи дали контейнерите се ползват по предназначение и въобще 
начина на ползване. 
 
 

Източник: news.bg 
 

Заглавие: Продължават масовите кражби на детайли от жп линиите 
 

Линк: https://news.bg/crime/prodalzhavat-masovite-krazhbi-na-detayli-ot-zhp-liniite.html 
 

https://news.bg/crime/prodalzhavat-masovite-krazhbi-na-detayli-ot-zhp-liniite.html
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Текст: От началото на годината до края на юли кражбите от железопътната инфраструктура са на 
стойност 1 096 043 лв., като в това число влизат 9 411 м кабели на стойност 635 507 лв., 29 642 бр. жп 
скрепления на стойност 145 366 лв., жп релси на стойност 182 443 лв. и други елементи на 
железопътната инфраструктура. 
Това съобщават от НКЖИ по повод продължаващите опасни кражби. 
Масово се крадат действащи съоръжения от осигурителната и телекомуникационна техника, 
съоръженията за електрозахранване и енергетика, железопътни релси, стрелкови части, скрепителни 
елементи и всякакви метални части, които могат да бъдат предадени за вторични суровини. 
Посегателствата върху елементите на железопътната инфраструктура нарушават нейната 
съвместимост и гарантираното ниво на безопасност, за която се поддържа. 
Изтъква се, че щетите за възстановяване са многократно по-големи от стойността на откраднатите 
материали. Точният размер не може да бъде изчислен. 
НКЖИ подчертава, че кражбите на елементи от железния път и неговите съоръжения създават 
предпоставки за дерайлиране на преминаващите влакове, поради нарушения на целостта и 
здравината на конструкцията на пътя, мостовете, съоръженията и др. 
Всяко дерайлиране на пътнически влак пък носи в себе си риска за живота на пътниците, пътуващи в 
него или в други преминаващи влакове, или за разрушения на самите влакове и превозваните стоки 
в товарните влакове. Освен това кражбите могат да доведат до огромно закъснение в графика или 
промяна на маршрутите на движещите се влакове, което води до загуба на време и създава 
неудобство на пътуващите. 
Конкретизира се, че кражбите са съсредоточени в няколко проблемни района на страната: 
• За района на град София са: Подуяне - Подуяне разпределителна – Искър - Биримирци, Искър - 
Казичeне, гара Илиянци 
• За района на град Перник са: Перник - Перник разпределителна - Радомир 
• За района на град Плевен са: Плевен - Плевен запад – Ясен - Долна Митрополия - Сомовит 
• За района на град Ямбол са: Ямбол - Елхово, Ямбол – Завой - Зимница; 
• За района на град Хасково са: Димитровград – Симеоновград – Любимец - Свиленград 
• За района на град Варна са: Комунари – Величково - Юнак-Варна. 
 
 

Източник: bulnews.bg 
 

Заглавие: Апаш задигна ВиК части, предаде ги в пункт за метали 

Линк: http://www.bulnews.bg/article/270020 

 
 

Текст: Апаш открадна ВиК части от къща във Враца, за да ги предаде в пункт за метали, съобщиха от 
областната дирекция на МВР.  
Потърпевшите са се оплакали в полицията, че някой е откраднал от дома им  3 месингови батерии, 1 
душ и други ВиК части на стойност 80лв. След проведено разследване по случая станало ясно, че 
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крадецът е 53-годишният М. Й. от същия град. Вещите, предмет на кражба са предадени в пункт за 
черни и цветни метали. 
Преписката ще бъде изпратена на Врачанската районна прокуратура  с мнение за образуване на 
досъдебно производство. 
 
 

Източник: actualno.com 
 

Заглавие: Полицията в Нова Загора разкри кражба и нелегално производство на цигари 
 

Линк: https://www.actualno.com/sliven/policijata-v-nova-zagora-razkri-krajba-i-nelegalno-
proizvodstvo-na-cigari-news_556260.html 
 

 
 

Текст: Две мащабни операции по пресичане на незаконната търговия с тютюневи изделия, 
противодействие на битовата престъпност и опазването на селскостопанската продукция са 
проведени през последните два дни на територията на РУ-Нова Загора. В хода на полицейските 
операции е разкрита кражбата на жп елементи от 9 август, разкрито е нелегално производство на 
цигари в частни домове в селата Сокол и Караново. За 24 часа в РУ-Нова Загора е задържан 54-
годишният С. К. за кражба на 6 броя маломаслени прекъсвачи от база до ЖП гара- Нова Загора. 
Елементите са намерени и иззети от пункт за изкупуване на черни и цветни метали. Снети са 
подробни сведения от лица, съпричастни към случая.  
Работата по досъдебното производство продължава. 
От частни домове в селата Сокол и Караново са иззети общо около 1500 кг тютюн, без акцизен 
бандерол, картонена кутия с празни заготовки за цигари, найлонови пликчета и машинки за пълнене 
на цигари, като и 139 готови цигари. Започнати са производства срещу момиче на 20 години и мъж на 
52 години. По време на операцията са проверени 57 автомобила и превозни средства с животинска 
тяга и 86 лица. Констатирани са 17 нарушения на ЗДвП, ЗБЛД, ЗГР, Наредбата на общината, ЗМВР, 
пише Тopnovini.bg. 
 
 

Източник: frognews.bg 
 

Заглавие: ЧЕЗ инвестира 667 000 лв. в мрежите след поредица от кражби 
 

Линк: http://frognews.bg/news_117445/CHEZ-investira-667-000-lv-v-mrejite-sled-poreditsa-ot-krajbi/  
 

 
 

Текст: ЧЕЗ Разпределение започва през август подмяна на обелени кабели в столичния район 
„Подуяне“. В проекта ще бъдат вложени 180 хиляди лева с цел да се подобри електрозахранването 
на 20 000 клиенти на дружеството. То бе изложено на риск след поредната кражба на медния екран 
на кабели средно напрежение през април тази година. 

https://www.actualno.com/sliven/policijata-v-nova-zagora-razkri-krajba-i-nelegalno-proizvodstvo-na-cigari-news_556260.html
https://www.actualno.com/sliven/policijata-v-nova-zagora-razkri-krajba-i-nelegalno-proizvodstvo-na-cigari-news_556260.html
http://frognews.bg/news_117445/CHEZ-investira-667-000-lv-v-mrejite-sled-poreditsa-ot-krajbi/
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„Все по-често ставаме свидетели на повреждане на съоръжения за хиляди левове, което създава 
предпоставка за инцидентни и мащабни аварии, засягащи голям брой потребители. ЧЕЗ 
противодейства според възможностите си на посегателствата. Въпреки предприетите мерки преките 
и непреките щети от кражби на съоръжения за изминалата година надхвърлят 3.2 млн. лв.“, каза 
Димо Петров,  директор „Реализация на инвестициите“ в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. 
Инвестицията в район „Подуяне“ е най-големият проект, започнат от ЧЕЗ Разпределение през август. 
Компанията стартира общо 32 инвестиционни обекта в Западна България на обща стойност 676 
хиляди лева, като в района на столицата ще бъдат вложени 388 хил. лева, а в извън София – 288 хил. 
лева. В Софийска област 72 хил. лева са предвидени за реконструкция на мрежа и изнасяне на 
електромерни табла в Ботевград и Костинброд. В област Монтана ще бъдат вложени 33 хил. лева, в 
Плевен 25 хил. лева, а в областите Видин и Враца по 20 хил. лева, основно в присъединяване на нови 
клиенти . 
От стъпването си на българския пазар преди 11 години ЧЕЗ е инвестирала близо 943 млн. лв. в 
модернизиране и разширяване на мрежите, в подобряване на обслужването и в производство. 
Отделно 1,6 млрд. лева са постъпили в бюджета под формата на данъци, преки инвестиции и 
дивиденти, което превръща ЧЕЗ в един от най-големите участници в българската енергетика. 
 
 


