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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева и Боян Петров заедно със служители от МОСВ изкачиха Черни връх 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4663 
 

 
 

Текст: Близо сто служители на Министерството на околната среда и водите, начело с министър 
Ивелина Василева изкачиха Черни връх в Природен парк „Витоша“. Водач бе алпинистът Боян 
Петров. Към групата се присъедини и бившият министър на околната среда и водите Нона 
Караджова, която също е запаленa планинарка. Екипът на МОСВ тръгна към върха от хижа „Алеко“. 
Алпинистът наложи добро темпо, но групата го следваше неотклонно. На върха десетки планинари 
спираха министър Василева и Боян Петров, за да си поговорят  и снимат за спомен. 
Тимбилдингът на МОСВ е  „генерална репетиция“ преди другите два големи похода в рамките на 
кампанията "Яко е да си еко 2". Първият е изкачването до връх Мальовица в  Национален парк 
„Рила“ на 11-ти септември. А вторият  е до най-високия водопад - Райското пръскало, в Национален 
парк „Централен Балкан“ на 2-ри октомври. И в двата похода са поканени да се включат всички 
желаещи. Водач отново ще е Боян Петров. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: МОСВ отпуска допълнително 2,1 млн. лв. за проекти на БАН и СУ 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4661  
 

 
 

Текст: Министерството на околната среда и водите (МОСВ) отпуска допълнително 2,1 млн. лева за 
шест проекта на Института по биологично разнообразие и екосистемни изследвания към Българската 
академия на науките (БАН), Софийския университет „Св. Св. Климент Охридски“ и техни партньори. 
Финансирането е по Програма BG03 (Биоразнообразие) на Финансовия механизъм на Европейското 
икономически пространство (ЕИП). 
С изпълнението на допълнителните дейности ще бъде завършена картата на екосистемите и 
екосистемните услуги в България. Предстои подписване на допълнителни споразумения по 
договорите с бенефициентите по шестте проекта. 
В подкрепа на управлението на чужди видове в България се отпускат допълнително 243 403 лева. По 
проекта ще се извърши анализ на пътищата на разпространение на чуждите видове, ще се 
разработят ръководства и ще се организират обучителни курсове за заинтересованите страни. 
С близо 428 138 лева ще се подобри методическата подкрепа при изпълнение на одобрените 
проекти за картиране на екосистемите и въвеждането на резултатите в националната 
информационна система към Изпълнителната агенция по околна среда. Обобщените данни ще дават 
информация коя е преобладаващата екосистема на определена територия и в какво състояние е тя. 
Така ще могат да се вземат най-добрите управленски решения за нейното поддържане или 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4661
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възстановяване. Освен това допълнително ще се финансира и разработването на актуална карта на 
защитените територии в страната, каквато не е разработвана от няколко десетилетия. 
С 144 680 лева ще се допълни реализацията на проект за оценка и картиране на състоянието на 
тревните екосистеми и техните услуги в България. 
С 487 931 лева в рамките на проекта за картиране и оценка на степно-храстовите екосистеми на 
територията на страната, извън защитените зони от мрежата НАТУРА 2000, ще се подкрепи 
картирането на един необхванат досега от процеса тип екосистеми - земеделските земи. 
Другият необхванат към момента тип екосистеми – морските, ще се финансира в рамките на проекта 
за картиране и оценка на водни екосистеми, като за него се отпускат 759 767 лева. 
С 37 912 лева ще се подпомогне реализирането и повиши информираността за ползите от проекта за 
картиране и оценка на екосистемите и екосистемните услуги в земи с рядка растителност у нас. 
Екосистемите включват живата и неживата природа, разпространена на определена територия, 
които имат различни характеристики и си взаимодействат помежду си в рамките на екосистемата. 
Екосистемните услуги, които хората ползват, са резултат от естествените процеси и функции, 
протичащи в самите екосистеми. На определена територия могат да съществуват едновременно 
няколко екосистеми, които взаимно се допълват – горска, храстова, тревна, водна и др. Картирането 
им ще покаже тяхното разпространение в страната, състояние им и потреблението на произтичащите 
от тях екосистемни услуги. Данните ще дадат информация има ли увреждане на техните естествени 
функции и какви са нуждите от тяхното възстановяване. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Норвежкият хидрогеолог Ким Рудолф-Лунд изнесе лекция в БАН  
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4658 
 

 
 

Текст: Известният норвежки хидрогеолог Ким Рудолф-Лунд изнесе лекция пред специалисти в 
Геологическия институт на Българската академия на науките. Посещението му в България е по проект 
„Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция (BG-GR GWB)“. 
Проектът се финансира по Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните 
води“ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Програмен оператор 
е Министерството на околната среда и водите. 
Целта на проекта е да подпомогне интегрираното управление на трансграничните подземни водни 
тела между България и Гърция, които са слабо проучени в хидрогеоложки аспект. Постигането на 
целта е свързано с оценка на количественото и химичното състояние на подземните водни тела, 
оценка на антропогенния натиск върху тях, определяне и прогнозиране на възможен трансграничен 
пренос на прясна вода и на замърсители през държавната граница. 
Норвежкият учен ще участва в работни срещи и теренни дейности, ще даде методически и експертни 
консултации. 
 
 

Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Жителите на Монреал ще плащат солени глоби, ако не изхвърлят отпадъците си разделно 
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Линк: 
http://www.dnevnik.bg/zelen/otpaduci_i_reciklirane/2016/08/19/2813503_jitelite_na_monreal_shte_p
lashtat_soleni_globi_ako_ne/?ref=rss 
 

 
 

Текст: Изхвърлянето на рециклируеми и хранителни отпадъци в контейнерите за общ боклук скоро 
ще бъде забранено навсякъде в Монреал, а нарушителите ще трябва да заплащат солени глоби, 
съобщават местните медии. 
Жителите на втория по големина град в Канада ще бъдат задължени да сортират правилно 
отпадъците си след нова наредба, която Общинският съвет трябва да приеме следващия 
понеделник. Всички рециклируеми материали трябва да отидат в зелените контейнери, а 
хранителните отпадъци – в кафявите кофи. 
Всеки, който наруши забраната ще трябва на заплати глоба от $ 200 до $ 1000, или $ 300 до $ 2000, 
при повторно нарушение, гласят новите местни правила. От общината на Монреал обещават, че 
контролиращите органи ще спазят и "период за приспособяване" след влизането в сила на новия 
регламент от следващия понеделник. 
В момента всеки район има свои собствени наредби за събиране на боклука. Някои от тях вече 
забраняват изхвърляне на рециклируеми материали в общия боклук, но не всички. Намеренията на 
местната власт в Монреал са да се стандартизират тези наредби и да създаде общи строги правила за 
изхвърляне на отпадъците. 
Целта е да се увеличат шансовете за постигане на заложените цели за рециклиране и компостиране, 
наложени от правителството. През 2015 г., Монреал рециклира 58% от общия отпадък и само 13% от 
органичните са изхвърляни в компостиращи инсталации. 
"Усилията, вложени в информационни и разяснителни кампании, както и за образование, със 
сигурност дават възможност за постигане на много неща в управлението на отпадъците в Монреал, 
но те не са достатъчни, за да се гарантира постигането на заложените от правителството цели," пише 
в мотивите на местната власт за приемане на забраната. 
 
 
Източник: profit.bg 
 

Заглавие: 21 интересни факта за Финландия 

 

Линк: http://m.profit.bg/news.php?id=153593  
 

 
 

Текст: Финландия е страната с най-висок стандарт на живот в света. Намираща се в Североизточна 
Европа, тя граничи с Швеция, Норвегия и Русия. Вижте 21 интересни факта за мразовитата държава: 
Населението на Финландия е около 5.5 млн. души. Плътността му е 18 жители на кв. км - най-ниската 
в ЕС. На другия полюс се намира Малта, в която 1274 души живеят на един квадратен километър.  
Във Финландия има повече сауни, отколкото автомобили. В страната се намират и някои от най-
странните подобни съоръжения, разположени на невероятни места – като например в кабинков лифт 
или на кораб. 
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Финландия е част от Феноскандия, не Скандинавия. Това е географска област, която обхваща 
териториите на Скандинавския и Колския полуостров, Финландия и части от Карелия. 
Едно от най-странните състезания в света се провежда във Финландия. То е за двойки и се състои в 
това съпругът да премине трасето, носейки жена си. Наградата – теглото й, но в бира. 
На границата на Швеция и Финландия се намира голф клуб: половината от дупките му са в едната 
държава, а другата половина - в другата. 
Във Финландия 9 от 10 пластмасови бутилки се връщат за рециклиране. Почти 100% от стъклените 
бутилки също се рециклират. 
Единствената цел на круизен кораб, който се движи между Стокхолм, Швеция, и Хелзинки, 
Финландия, е да си купите евтин алкохол. 
В страната, когато някой получава докторска степен, се сдобива и с шапка и меч. 
Премахването на ноктите на домашни котки е законно в повечето американски щати, но е забранено 
в най-малко 22 страни, сред които Германия, Финландия, Швейцария, Австралия, Нова Зеландия и 
Япония. 
През 2010 г. Финландия стана първата страна в света, която постанови, че достъпът до интернет е 
законно право на жителите й. 
Всяка година Финландия увеличава площта си с около 7 кв. км. Това се дължи на топенето на 
ледниците. 
Шведският мебелен гигант ИКЕА кръщава меката мебел, холните маси и лавиците на места в 
Швеция, леглата, гардеробите и мебелите за антре на забележителности в Норвегия; килимите на 
места в Дания, а масите за хранене и столовете – на дестинации във Финландия. 
В страната има курорт, в който спите в стъклено иглу, за да наблюдавате Северното сияние. 
Хвърлянето на мобилни телефони е официален спорт във Финландия. 
В държавата има повече хеви метъл банди на глава от населението, отколкото във всяка друга страна 
по света. 
Средно около 1 на всеки 10 затворници във Финландия е успял да избяга от затвора през 2013 г. Това 
нарежда страната на първо място в Европа по бягства от затвора. 
В страната слот машини се управляват от дружество с нестопанска цел, което дава всички свои 
приходи за благотворителност. 
В Burger King във Филнадия има сауна. 
Праисторическите финландци, подобно на повечето сибирски народи, считат мечката за духа на 
предците си. 
Финландия празнува "национален ден на поскаланковците“, когато последният събудил се човек в 
къщата е хвърлян във водата от ранобудните. 
Паспортите, издадени от Великобритания, Швеция и Финландия, предлагат безвизово пътуване до 
повече страни, отколкото всички останали паспорти по света. 
 
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Великобритания одобри 1,8GW вятърна ферма, отложи АЕЦ 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/67833 
 

 
 

Текст: Великобритания даде зелена светлина за изграждането на най-голямата офшорна 
ветроенергийна ферма в страната и света. Проектът „Хорнсий“ предвижда 1800 мегавата нови 

https://greentech.bg/archives/67833
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вятърни мощности. Плановете за фермата получиха одобрението на отговорните британски 
министерства тази седмица. 
Одобрението за проекта „Хорнсий“ съвпадна с отлагането на плановете за изграждането на „Хинкли“ 
– нова атомна електроцентрала. Лидерите на Великобритания изразиха своята увереност за 
бъдещето на чистата енергия в страната и подкрепиха инициативата със 730 милиона лири. 
Датската DONG Energy е амбициозната компания, която ще изгради офшорната вятърна ферма. 
Плановете за „Хорнсий“ предвиждат локация на 88 километра от бреговете на Гримсби. Вятърният 
парк ще се състои от 300 турбини. Общата му стойност витае около 6 милиарда лири. Тази сума обаче 
няма да натоватри данъкоплатците много, защото от хазната идват 950 милиона. В сравнение с 
проекта за ядрената електроцентрала, вятърният парк е направо „без пари“: електроцентралата 
Хинкли ще струва повече от 18 милиарда лири, а общата цена, която данъкоплатците ще трябва да 
поемат, е около 37 милиарда лири. 
 
 

Източник: bloombergtv.bg 
 

Заглавие: Графика на деня: Дефицит на промишлени метали през 2016 
Световното търсене превишава предлагането за всички шест промишлени метали от януари 
до юни 
 

Линк: http://www.bloombergtv.bg/grafika-na-denya/2016-08-18/grafika-na-denya-defitsit-na-
promishleni-metali-prez-2016     
 

 
 

Текст:  Всички шест промишлени метали (медта, алуминият, никелът, цинкът, оловото и 
калаят) записват дефицити през първото полугодие на 2016. Това сочат данни от Световното бюро по 
статистиките за металите.  
Индексът на лондонската метална борса LMEX проследява тяхното представяне в един единствен 
измерител. Той нараства с 9,5% до този момент през 2016, възстановявайки се от три поредни години 
на загуби.  
Цинкът води в ралито с повишение от повече от 40%. Същевременно медта и оловото изостават.  
 
 

Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Задържаха 17-годишен крадец 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1600523      
 

 
 

Текст:  17-годишен младеж от Казанлък е задържан за срок до 24 часа заради кражби, които 
извършил само за един ден. 

http://www.bloombergtv.bg/grafika-na-denya/2016-08-18/grafika-na-denya-defitsit-na-promishleni-metali-prez-2016
http://www.bloombergtv.bg/grafika-na-denya/2016-08-18/grafika-na-denya-defitsit-na-promishleni-metali-prez-2016
https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1600523
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Казанлъчанин сигнализирал в полицията, че автомобилът му е отнет противозаконно. Малко по-
късно колата е намерена в землището на град Шипка. Установено е, че тизвършител на 
престъплението е 17-годишен младеж, който същия ден е извършил и взломна кражба от хижа, при 
която задигнал телевизори, ютия, ъглошлайф, кабели, нивелир, фазомер. 
Отнетите вещи са намерени. В РУ - Казанлък са образувани досъдебни производства по чл. 346 и по 
чл.195 от НК, а извършителят е задържан за срок до 24 часа. 
 
 

Източник: capital.bg 
 

Заглавие: "ЧЕЗ Разпределение" ще вложи 2.3 млн. лв. в подмяна на кабели в София 
Проектът е част от 10-годишна програма, в която ще бъдат вложе ни 130 млн. лв. 
  

Линк: 
http://www.capital.bg/biznes/2016/08/21/2814849_chez_razpredelenie_shte_vloji_23_mln_lv_v_podm
iana_na/?ref=rss        
 

 
 

Текст:  "ЧЕЗ Разпределение България" ще инвестира 2.3 млн. лв. в подмяна на кабели 110 киловата и 
частична реконструкция на две подстанци в София. Проектът е част от 10-годишната програма на 
компанията за модернизиране на електроразпределителната мрежа в столицата, която стартира 
през 2013 г., в която трябва да бъдат вложени общо 130 млн. лв. Необходимостта от модернизацията 
е наложителна заради физически и морално остаряла инфраструктура високо напрежение, която е 
проектирана през 70-те години на миналия век. 
Какво ще ремонтира ЧЕЗ 
Най-голямото електроразпределително дружество в страната, което захранва с ток цяла Западна 
България, ще подмени 2250 метра кабел, който осигурява захранването на 75 хил. клиенти в 
районите "Люлин", "Надежда", "Илинден", "Красна поляна", "Възраждане", "Сердика" и "Връбница". 
Сред тях са държавни институции, болници, производствени и офис сгради, трамвайната и 
тролейбусната мрежа на градския транспорт. В резултат на подмяната на кабелите и реконструкцията 
в двете подстанции ще бъде повишена сигурността и надеждността на захранването, ще бъде 
намален броят на авариите и ще се съкрати значително срокът за тяхното отстраняване. 
Строително-ремонтните дейности ще продължат до края на октомври 2016 г. Предвид сложността и 
мащаба на проекта по време на ремонтните дейности са възможни временни прекъсвания и 
смущения на електрозахранването в същите райони, съобщиха от компанията. 
Как ще се финансират инвестициите 
Намеренията на ЧЕЗ са да вземе синдикиран заем от 116 млн. eвро от Европейската банка за 
възстановяване и развитие (ЕБВР), без за целта да учредява особени залози върху имуществото си, 
както "Капитал Daily" писа. Това стана ясно в края на юли от публикувана в Търговския регистър 
покана за свикване на общо събрание на акционерите на дружеството, които трябва да одобрят 
кредита. То ще се проведе на 8 септември. 
Целта на кредита е финансирането на инвестиционната програма на дружеството за 2016-2017 г. във 
връзка с подобряването на качеството на разпределителната мрежа. 
От ЧЕЗ тогава коментираха за "Капитал Daily", че ако компанията получи кредит от ЕБВР, ще използва 
средствата за инвестиции за развитие на мрежа средно и ниско напрежение и подобряване 
сигурността на електрозахранването, за изнасяне на електромерни табла и присъединяване на нови 
клиенти и др., част от които е и обявеният проект. 

http://www.capital.bg/biznes/2016/08/21/2814849_chez_razpredelenie_shte_vloji_23_mln_lv_v_podmiana_na/?ref=rss
http://www.capital.bg/biznes/2016/08/21/2814849_chez_razpredelenie_shte_vloji_23_mln_lv_v_podmiana_na/?ref=rss
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"ЧЕЗ Разпределение" е 67% собственост на чешката CEZ Group, а останалите 33% са разпределени 
между частни акционери след листването на компанията на Българската фондова борса през 2012 г. 
 
 


