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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: МОСВ обяви обществена поръчка за рекламно-информационни и печатни материали 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4710 
 

 
 

Текст: Министерството на околната среда и водите обяви обществена поръчка за изработка и 
доставка на рекламно-информационни и печатни материали. Повечето изделия ще бъдат 
изработени от еко материали. Срокът на изпълнение е до края на 2017 г. 
Прогнозната стойност е в размер на 289 900 лв. без ДДС. Бюджетът от 173 400 лв. без ДДС ще бъде 
осигурен по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. 
Голяма част от предвидените материали са насочени към децата – тениски, шапки, топки, раници, 
чадъри, тефтери, тетрадки и др. Те ще се използват във втората фаза на мащабната образователно-
информационна кампания на МОСВ „Яко е да си еко“, която ще се проведе най-активно през първата 
половина на 2017 г. Продуктите ще са изработени с единна визия. 
Фокус във втората фаза на кампанията „Яко е да си еко“ отново ще са две от политиките на МОСВ, 
които са и приоритетни оси на ОПОС – опазването на биоразнообразието и чистотата на водите. В 
първата част на кампанията акцентът беше върху чистотата на въздуха и управлението на 
отпадъците. Целта на „Яко е да си еко“ е изграждане на екологично съзнание сред подрастващите и 
привличане на още повече млади симпатизанти на зелената идея. Дейностите в кампанията ще 
бъдат насочени приоритетно към учениците като гаранция за устойчивост на предприеманите по 
ОПОС 2014-2020 г. мерки. 
До момента в „Зелената олимпиада“ се включиха общо над 7000 ученици, а над 3200 присъстваха на 
едноименните спектакли с актьорите Димитър Рачков и Васил Василев-Зуека. Очаква се през 
следващата година броят на участниците да се увеличи. 
Освен средствата по ОПОС, е предвиден бюджет от 116 500 лв. без ДДС, осигурен по програми на 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., Програма LIFE на 
Европейската комисия и с национални средства. Целта е информираност и публичност на проектите и 
политиките, изпълнявани от Министерство на околната среда и водите. 
Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта с 
критерий за възлагане „най-ниска цена“. 
Документите за обществената поръчка може да видите в Профила на купувача в интернет страницата 
на МОСВ тук. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: България ратифицира Протокола от Нагоя за генетични ресурси 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4698 
 

 
 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4710
http://www.moew.government.bg/?show=public_contracts&pid=187
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Текст: България депозира в секретариата на ООН документ за ратификация на Протокола от Нагоя за 
достъп до генетични ресурси и справедливо и равноправно разпределение на ползите, произтичащи 
от тяхното използване, към Конвенция за биологичното разнообразие. Протоколът ще влезе в сила за 
нашата страна на 9 ноември 2016 г., деветдесет дни след датата на депозиране на ратификационните 
документи. До момента 80 държави са страни по документа, в това число Европейския съюз и 10 от 
неговите държави членки. Протоколът е ратифициран от Народното събрание на 16 юни 2016 г., а 
Законът за ратификация е обнародван в бр. 49 на Държавен вестник от 28 юни 2016 г. с указ № 206 от 
21 юни 2016 г. на Президента на Република България. 
Протоколът от Нагоя е допълнително споразумение към Конвенцията за биологичното разнообразие 
(КБР), което предоставя правна рамка за ефективното изпълнение на една от трите цели на 
документа – справедливото и равноправно разпределение на ползите, произтичащи от използването 
на генетичните ресурси (ГР), включително чрез подходящ достъп до ГР и подходящ трансфер на 
съответни технологии, вземайки предвид всички права върху тези ресурси и технологии, и чрез 
подходящо финансиране, допринасяйки по този начин за опазването на биологичното разнообразие 
и устойчивото използване на неговите компоненти. Протоколът се прилага за генетичните ресурси, 
попадащи в обхвата на чл. 15 от КБР, както и за ползите, произтичащи от използването на тези 
ресурси. В обхвата на документа попадат и традиционните знания, свързани с използването на 
генетичните ресурси и за ползите, произтичащи от тяхното използване. 
Публикуваме поздравителното писмо от Изпълнителния секретар на КБР, д-р Браулио Фереира Де 
Суза Диас по повод депозирането на документите за ратификация на Протокола от Нагоя от страна на 
България. 
 
 

Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: С близо 200 хил. лв. екоминистерството рекламира инициативата "Яко е да си еко"  
 

Линк: 
http://www.dnevnik.bg/zelen/stil_na_jivot/2016/09/07/2823142_s_blizo_200_hil_lv_ekoministerstvoto
_reklamira/ 
 

 
 

Текст: Министерството на околната среда и водите обяви обществена поръчка за изработка и 
доставка на рекламно-информационни и печатни материали на стойност 289 900 лв. без ДДС. Това 
става ясно от съобщение от пресцентъра във вторник. 
Голяма част от материалите ще са тениски, шапки, топки, раници, чадъри, тефтери, тетрадки. Те ще 
са насочени към децата като част от втора фаза на кампанията "Яко е да си еко". 
За тях заделената сума е 173 400 лв. ще бъде осигурена по оперативна програма "Околна среда 2014-
2020 г. Останалата част от 116 500 лв. ще е за реклама на други дейности на МОСВ, а средствата 
идват от програми на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-
2014 г., програма LIFE на Европейската комисия и с национални средства. 
Обществената поръчка се възлага на база икономически най-изгодна оферта с критерий "най-ниска 
цена", уточняват от МОСВ. 
"Целта на "Яко е да си еко" е изграждане на екологично съзнание сред подрастващите и привличане 
на още повече млади симпатизанти на зелената идея. Дейностите ще са насочени основно към 
учениците,' обясняват от ековедомството. 
Повечето от материалите ще са изработени от еко материали и ще са с една визия, пишат още от 

http://www.moew.government.bg/?show=public_contracts&pid=187
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МОСВ. Срокът на изпълнение на поръчката е края на следващата 2017 година. 
Фокус в "Яко е да си еко" ще са опазването на биоразнообразието и чистотата на водите. В първата 
част на кампанията акцентът беше върху чистотата на въздуха и управлението на отпадъците. 
 
 

Източник: vidinvest.com 
 

Заглавие: Няма замърсяване на въздуха в района на с. Горни Лом след направени контролирани 
взривове в завод „Миджур“ 
 

Линк: http://vidinvest.com/2016/09/07/nqma-zamyrsqvane-na-vyzduha-v-raiona-n/ 
 

 
 

Текст: В периода 30 август – 1 септември в завод „Миджур“ край с. Горни Лом е извършено 
унищожаване на взривни вещества чрез контролиран взривен способ, съгласно постановление на 
Окръжна прокуратура – Видин от 13.06.2016 г. Уведомени са Районно управление – Белоградчик, 
Община Чупрене и Кметството на с. Горни Лом. Дейностите са приключили на 1 септември, а при 
самото унищожаване са присъствали служители на отдел КОС („Контрол на общоопасните средства“) 
при РУ на МВР – Белоградчик. За унищожаването на взривни вещества обаче не е била уведомена 
екоинспекцията, става ясно от съобщение, публикувано на интернет страницата на Регионалната 
инспекция по опазване на околната среда и водите – Монтана (РИОСВ). 
Експерти от РИОСВ – Монтана, съвместно с представители на РУ на МВР –Белоградчик и ОД на МВР – 
Видин, са проверили на 2 септември работната площадка за унищожаване на отпадъци от опаковки, 
взривни вещества и средства за взривяване в завод „Миджур“, собственост на „Видекс“ АД, София. 
Успоредно с проверката е извършено замерване на чистотата на атмосферния въздух от Регионална 
лаборатория – Монтана към Изпълнителната агенция по околна среда с полеви газанализатор. 
Съгласно получените полеви резултати не е констатирано замърсяване на въздуха с остатъчни 
емисии от извършените дейности. 
За извършеното унищожаване без да бъде уведомена РИОСВ – Монтана в законоустановения срок, 
спрямо „Видекс“ АД, София ще бъдат предприети съответните административно-наказателни мерки. 
 
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Плановете за въглищни електроцентрали по света намалели с 14% 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/68113 
 

 
 

Текст: Електроцентралите за производство на електроенергия чрез изгаряне на въглища, които са в 
процес на изграждане в световен мащаб, са намалели с 14% през тази година. Водещ фактор в тази 
тенденция е Китай, която се бори със свръхпредлагането и се опитва да насърчи развитието на по-
чиста енергия. 

https://greentech.bg/archives/68113
https://greentech.bg/archives/68113
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Данните дойдоха от инициативата „Глобален тракер на въглищните централи“ на 
неправителствената група за борба с въглищата CoalSwarm. Индия също има съществен принос за 
промяната, отчитат от организацията благодарение на въведените от нея ограничителни политики 
през първата половина на 2016 г. 
Като цяло въглищните мощности, които са на етап предварително планиране или строителство, са 
намалели с 14 процента до около 932 гигавата (GW) през юли в сравнение с 1090 GW в началото на 
годината. 
Общият спад е равен на 158 GW. Това е почти колкото капацитета за генериране на енергия от 
въглища на целия Европейски съюз. 
Причината е „комбинация от проблемите с околната среда, включително изменението на климата и 
щетите за здравето, заедно с влошените икономически показатели на въглищата,” коментира Тед 
Нейс, директор на CoalSwarm, пред Ройтерс. 
Китай отичта най-големия спад на своите предварителни проекти: отменени са планове за въглищни 
електроцентрали с мощност общо 114 GW. Индия, Филипините и Индонезия също са намалили 
проектите от този вид. За сметка на това страни като Египет и Монголия са увеличили планираните 
въглищни мощности. 
 
 

Източник: moreto.net 
 

Заглавие: Варненските данъчни продават конски каручки и метални отпадъци 
 

Линк: http://www.moreto.net/novini.php?n=330504 
 

 
 

Текст: Две каруци и конска шейна са едни от най-новите предложения за публична продан, обявени 
от Националната агенция по приходите във Варна, научи Moreto.net. Движените с животинска тяга 
товарни средства се съхраняват на склад в Тервел и могат за бъдат огледани между 26 и 28 
септември. Общата им начална цена е 48,75 лева. 
В списъка с предложените за продан вещи има още резервни части за кроячни машини, газови 
бутилки, печки тип "духалка", стари мобилни телефони, видеокамери и фотоапарати, телевизори, 
лаптопи и компютърни конфигурации. Срещу начална цена от 20,72 лева се предлагат 196 килограма 
желязо, 4 килограма алуминий и един малък кантар. Металните отпадъци се съхраняват в склада на 
Районното управление в Шабла. В подобна обява, но срещу стартова цена от 9 лева се предлагат 462 
килограма оградна мрежа, бодлива тел и черни метали. Стоката се съхранява в полицията в Балчик. 
В друго обявление срещу 217,5 лева се предлагат 4 тенис ракети и два дамски часовника от евтина 
дизайнерска марка. За 151 лева за продан са обявени четири алуминиеви джанти, две резервни 
гуми, авторадио и авто СД. 
Сред по-нестандартните стоки за продан в сайта на НАП е прежда, произведена в Китай и Бразилия 
за 3150 лева. От 780 лева пък ще започне наддаването за 5500 квадратни метра нетъкан синтетичен 
плат. 
 
 

Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: В центровете за опасни отпадъци ще е забранено да се яде, пие и пуши 
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Линк: 
http://www.dnevnik.bg/zelen/otpaduci_i_reciklirane/2016/09/05/2822444_v_centrovete_za_opasni_ot
paduci_shte_e_zabraneno_da_se/   
 

 
 

Текст: Поне един работещите в центровете за опасни отпадъци, които предстои да бъдат изградени 
в Разград, Шумен, Съединение, Левски и Созопол, трябва да бъде химик по образование. В същото 
време персоналът трябва да премине специално обучение, съобщиха от пресцентъра на 
Министерството на околната среда и водите. 
"Хората ще работят с опасни вещества и трябва да имат познания как да ги опаковат, етикетират и 
съхраняват", обясни швейцарският консултант на проекта Бригите Фишер. Той допълва, че 
пунктовете трябва да се спазват стриктни правила за противопожарна и аварийна безопасност и са 
места, на които не се пие, яде и пуши. 
Центровете за опасни отпадъци, които ще бъдат изградени в пет български града, са част от Българо-
швейцарската програма за сътрудничество, припомнят от министерството. 
В Швейцария битовата смет се изхвърля в торби, които се купуват от магазина. 1.5 франка струва 
един чувал от 35 литра. Тези, които си изхвърлят боклука в собствена торбичка, са подлагани на 
критики от общността, а и получават предупреждение и глоба от 200-300 франка. 
Хората се стимулират да изхвърлят разделно материалите, които подлежат на рециклиране. 
Причината е да не пълнят торбите си бързо и да плащат по-малко. Те носят опасните отпадъци в 
специализираните центрове или мобилните пунктове. Ако те са до 20 тона годишно, в кантон Цюрих 
това е безплатно. Ако количеството е по-голямо, се заплаща такса. 
 
 

Източник: fakti.bg 
 

Заглавие: Глоба от €10 млн. за Гърция заради опасните отпадъци 
Още през 2009 г. балканската страна беше задължена да изработи и приложи система 
 

Линк: http://fakti.bg/bulgaria/201196-globa-ot-10-mln-za-garcia-zaradi-opasnite-otpadaci  
 

 
 

Текст: Гърция трябва да плати €10 млн. заради неправилно управление на опасните отпадъци. Това 
реши Съдът на Европейския съюз. 
Още през 2009 г. балканската страна беше задължена да изработи и приложи система за управление 
на опасните отпадъци.  
Освен глобата от €10 млн. Атина ще трябва да плаща и €30 000 дневно за всеки ден просрочие от 
днес до въвеждането на системата за управление на опасни отпадъци.  
 
 

Източник: capital.bg 
 

Заглавие: ЧЕЗ подменя стари медни кабели с алуминиеви и се надява на по-малко кражби 

http://www.dnevnik.bg/zelen/otpaduci_i_reciklirane/2016/09/05/2822444_v_centrovete_za_opasni_otpaduci_shte_e_zabraneno_da_se/
http://www.dnevnik.bg/zelen/otpaduci_i_reciklirane/2016/09/05/2822444_v_centrovete_za_opasni_otpaduci_shte_e_zabraneno_da_se/
http://www.dnevnik.bg/zelen/otpaduci_i_reciklirane/2016/07/11/2793241_bulgarski_kmetove_shte_uchat_v_shveicariia_kak_da/
http://www.dnevnik.bg/zelen/otpaduci_i_reciklirane/2016/07/19/2797521_v_22_obshtini_shte_subirat_razdelno_opasni_otpaduci_po/
http://fakti.bg/bulgaria/201196-globa-ot-10-mln-za-garcia-zaradi-opasnite-otpadaci
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Линк: 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/09/07/2823308_chez_podmenia_stari_med

ni_kabeli_s_aluminievi_i_se/  

 
 

Текст:  ЧЕЗ приключи подмяната на 1000-метров кабел високо напрежение, който осигурява 
електрозахранването на част от северните квартали на София. Това е част от по-мащабен проект, 
който предвижда смяната на общо 2250 метра кабел под земята, който ще намали до минимум 
прекъсванията на тока в 29 квартала, в които живеят 75 хил. абонати. Това са районите "Люлин", 
"Надежда", "Илинден", Красна поляна, "Възраждане", "Сердика" и Връбница. Стойността на проекта 
е 2.3 млн. лв. и е част от 10-годишната инвестиционна програма на дружеството. Подмяната на 
кабела започна в средата на август и трябва да бъде завършена до края на октомври. Само за тази 
година от компанията са предвидили инвестиции в подмяна на мрежата на стойност 95 млн. лв., 
които са одобрени от енергийния регулатор. До момента една трета от електоразпределителната 
мрежа на София вече е подменена, коментираха от ЧЕЗ. 
Защо се сменят кабелите 
Една от причините за подмяната на кабела е дългият срок на експлоатацията му, коментира Петър 
Холаковски, изпълнителен директор на "ЧЕЗ Разпределение България", по време на официалното 
приключване на първата фаза на проекта. По думите му електрическата инфраструктура на София е 
изградена преди 40 години и е на границата на своя живот. 
Томаш Пецка, главен директор "Управление на активите" в компанията, обаче призна, че подмяната 
се прави, за да бъдат намалени и кражбите на кабели, които са сериозен проблем за компанията. От 
там се надяват, че новият кабел няма да представлява интерес за крадците, тъй като е алуминиев 
вместо меден, както досегашните. Освен това той е с двойно по-голям диаметър и изолация. 
Последният случай на кражба беше през юни и заради него без ток останаха 20 хил. клиенти, а за 
отстраняването на самата авария бяха изхарчени 40 хил. лв. 
Подготовка за зимата 
ЧЕЗ ще посрещне подготвен есенно-зимния сезон и може да гарантира, че няма да има аварии в 
района на Северна България, който обслужва. Това коментира Цветомир Ралчев, директор на 
дирекция "Стратегическо планиране и развитие на мрежата" в компанията. Той обясни, че в момента 
се прави профилактика на мрежата чрез термо- и ултразвукова диагностика, която може да открие 
слабите места, където могат да възникнат проблеми. 
Инвестиционният план на компанията предвижда и подмяната на електропроводи, които захранват 
туристическите центрове, обясниха от дружеството. 


