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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева: Кръговата икономика ще е приоритет в българското председателство 
на ЕС 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4714 
 

 
 

Текст: Кръговата икономика ще е една от основните теми по време на българското председателство 
на Европейския съюз. Това каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева при 
откриването на Технологичния и иновационен център „Технофос“ в Индустриалната зона на Девня. 
„Правителството ще продължи да осигурява стабилна среда, за да може инвеститорите да планират 
спокойно бизнеса си и да градят икономика на бъдещето“, увери министърът. 
„Инвестицията в Девня е продължение на дългогодишна традиция – регионът е с развита 
промишленост и химическата индустрия е здраво стъпила тук. Във време, когато все повече се 
замисляме за ограничените природни ресурси, технологията, която се развива в Центъра напълно 
съответства към грижата за тях“,  каза в приветствието си министър Василева. Тя пожела успех на 
технологичния център към завода на „Технофос“ в България, в който са инвестирани над 10 млн. 
евро в изследователска и развойна дейност. 
Министър Василева преряза лентата на Центъра с Мохамед Таким, основател и главен изпълнителен 
директор на белгийската група „Екофос“, собственик на българската компания „Технофос“. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Боян Петров ще води зимен поход до връх Мальовица в началото на 2017 г. 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4713 
 

 
 

Текст: Министерството на околната среда и водите и алпинистът Боян Петров отлагат във времето, 
но ще реализират инициативата за масово изкачване на върхове в български планини. Походите, 
които ще са част от образователно-информационната кампания „Яко е да си еко“, ще стартират в 
началото на 2017 г. Обявеното за 11 септември изкачване на връх Мальовица се отлага за зимата в 
началото на следващата година, след като известният алпинист напълно се възстанови от травмите, 
получени при пътния инцидент в Кресненското дефиле в края на август. 
Датата за изкачване на Мальовица с водач Боян Петров ще бъде съобщена допълнително. „Дотогава 
всички желаещи имат възможност да се подготвят добре за снежното предизвикателство. Важното е 
да не се отказват – изкачване ще има“, казва алпинистът-зоолог от Националния природонаучен 
музей към БАН. 
На 2 октомври т. г. Национален парк „Централен Балкан“ ще организира поход до хижа „Рай“ в 
рамките на 25-та годишнина на парка.  Ден по-рано, на 1 октомври от 11 до 18 часа ще са 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4714


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 3  

  

тържествата за празника в местността „Бяла река“ край Калофер. В 16 ч започва официалната част с 
представяне на научно-популярната книга „Биологичното разнообразие в НП „Централен Балкан“. 
 
 

Източник: trud.bg 
 

Заглавие: МОСВ и НСОРБ със списък на рисковите места от свлачища и наводнения 
 

Линк: http://trud.bg/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B2-%D0%B8-
%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1-%D1%81%D1%8A%D1%81-
%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-
%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B5/ 
 

 
 

Текст: По ОП „Околна среда“ са предвидени  средства и за превенция и управление на риска от 
възникване на наводнения и свлачища, каза в Девня министърът на околната среда и водите 
Ивелина Василева. С проекти могат да кандидатстват общини и агенция „Пътна инфраструктура“. 
Вече има изготен списък с приоритетни обекти от МРРБ, който е съгласуван с Националното 
сдружение на общините в България, посочи министър Василева. Според нея в края на октомври или 
началото на ноември ще може да бъде обявена покана, за да кандидатстват всички потенциални 
бенефициенти. 
Надграждането на системите за управление на отпадъците е един от основните акценти в новата 
оперативна програма „Околна среда“. Скоро ще се завърти втората процедура за изграждане на 
комбинирани инсталации, компостиране и третиране на отпадъците в регионалните депа. Наличният 
ресурс е 100 млн. лева, съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. 
Изградените през миналия програмен период са 18 регионални депа, припомни тя. 
Във водния сектор вече са подписани договори с 8 бенефициенти за пречиствателни станции и 
водоснабдителни мрежи, като в момента върви оценяването на нови проекти. Очаква се изготвянето 
на регионалните прединвестиционни проучвания,които ще бъдат базата за големите проекти във 
втората фаза на ОП“Околна среда“. 
В Девня министърът на околната среда и водите беше на откриването на нов технологичен и 
иновационен център „Технофас“, който е първата у нас международна демонстрационна база за 
новаторски разработки в производството на фосфати. Инвестицията на белгийската група е 10 
млн.евро, а с откриването ще бъдат отворени близо 40 работни места за химици, инженери и други 
специалисти. 
 
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Топ-производител на кенове залага „научно обосновани“ еко-цели 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/68062 
 

 

https://greentech.bg/archives/68062
https://greentech.bg/archives/68062
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Текст: Ball Corporation, най-големият производител на кенове в света, заяви, че ще си постави 
„научно обосновани“ цели за намаляване на въглеродните емисии като част от новия си пакет от еко-
цели за периода до 2020 г. 
Глобалната кампания, която призовава повече фирми да дефинират еко-цели, обосновани с научни 
аргументи, набира скорост. 
Ангажиментът на Ball бе направен в края на миналата седмица в нейния доклад за устойчивостта 
през 2016 г., където фирмата излага своите цели за 2020 г. заедно с отчет за изпълнението на 
предишния набор от цели, които е трябвало да се реализират през 2015. 
От 22 цели на Ball, определени за завършване през 2015 г., фирмата е осъществила две трети. Сред 
тях е и ангажиментът за намаляване на въглеродната интензивност на производството с 10 на сто 
спрямо изходното ниво от 2010 г. и намаляване на използването на алуминий за кеновете с 30 000 
метрични тона. През миналата година Ball е инсталирала първата си система за добив на чиста 
енергия – 1,5-мегаватова вятърна ферма в Охайо. 
Все пак има и неща, които фирмата не е успяла да постигне. Това са главно цели, свързни с 
преработка на отпадъци, енергийна ефективност, рециклиране и опазване на водите. Фирмата 
признава, че в случая с целта за подобряване на водната ефективност с 3,2 на сто напредъкът се е 
оказал „в грешна посока”. 
Сега фирмата си е поставила 10 нови цели за 2020 г., включително планове за намаляване на 
въглеродния отпечатък на кутиите с 25 на сто до 2018 г. спрямо 2015 г. Целите включват и 
увеличаване на нивото на рециклиране в съответствие с целите на промишлеността. 
 
 

Източник: ruse.topnovini.bg 
 

Заглавие: Разглобен за скрап кораб пламна в Русе 
 

Линк: http://ruse.topnovini.bg/node/727596 
 

 
 

Текст: През денонощието екипи на РД "Пожарна безопасност и защита на населението" са реагирали 
на 5 сигнала за произшествия. 
В 14:41 часа екип от РСПБЗН-Две Могили е изпратен по сигнал за запалване в суха трева и храсти, на 
главния път при разклона за с. Обретеник. При пристигане на посоченото място запалване не е 
установено. В 17:16 часа екип от РСПБЗН-Ветово е насочен към улица Трети март във Ветово, след 
обаждане за възникнало горене в суха трева и храсти. Пожарът е бил ликвидирано на площ около 50 
кв.м. В 16:36 часа два екипа от Първа и Втора РСПБЗН в Русе са се отзовали в района на главен път І-2, 
до неизползваемо напоително съоръжение при разклона за с. Щръклево, откъдето са се обадили за 
възникнало горене в суха трева и отпадъци на нерегламентирано сметище. Горенето е ликвидирано 
на площ около 600 кв. м. 
Тази нощ в 01:13 часа екип от Първа РСПБЗН-Русе е реагирал на още един фалшив сигнал за 
запалване. Обаждането е било за пожар в суха трева и храсти в с. Щръклево. При извършено 
разузнаване на място пожар или признаци за такъв не са открити. Екипът е пренасочен към друго 
произшествие, за което се е получил сигнал в 01:41 часа. 
Обаждането е било за възникнало горене на ул. Матей Стойков в Русе в кораб, рязан за скрап. За 
гасене са изпратени общо 4 противопожарни автомобила от Първа и Втора РСПБЗН в Русе. 
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На място е установено, че гори кораб на сух док, който се разглобява за скрап. Изяснено е, че през 
деня работници са извършвали огневи работи по корпуса на кораба. В близост до произшествието е 
имало бутилки с газ, които са били преместени. 
Не е имало опасност за разпространение на горенето към съседни обекти. Огнеборците са гасили 
пожара до 04:30 часа тази сутрин.  
 
 

Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Как се събират 5 тона боклуци в чували в Пирин 
 

Линк: 
http://www.dnevnik.bg/zelen/otpaduci_i_reciklirane/2016/09/09/2823818_fotogaleriia_kak_se_subirat
_5_tona_bokluci_v_chuvali_v/ 
 

 
 

Текст: Този вторник (6 септември) приключи 19 традиционно почистване на защитени територии, 
организирано от екологично сдружение "За Земята", което тази година се проведе в Национален 
парк Пирин. 
След едноседмичните задружни усилия на доброволци, планината "олекна" с поне 5 тона отпадъци. 
Само за първия ден от почистването се събра 1 камион боклук около хижа Безбог - там 
туристопотокът е огромен, заради наличието на лифт и на път. 
Акцията събра над 60 участници от цялата страна на различна възраст – между 7 и 67 години, 
обединени от любовта към планината. Някои от тях идват на традиционното чистене всяка година, а 
други бяха за първи път. 
На тазгодишното чистене се събраха за 7 дни над 600 чувала с боклук от района между х. Безбог, 
заслон Тевно езеро, х. Каменица и х. Пирин, разказват организаторите за "Дневник". 
 
 

Източник: blagoevgrad.topnovini.bg 
 

Заглавие: Държавата ще финансира благоевградското депо за отпадъци 
 

Линк: http://blagoevgrad.topnovini.bg/node/727539  
 

 
 

Текст: Общинските съветници в  Благоевград приеха внесеното от кмета Атанас Камбитов решение 
за кандидатстване пред Министерството на околната среда и водите за безвъзмездно финансиране 
на депото за депониране на отпадъци край село Бучино.  
 Новото съоръжение ще сепарира отпадъците на общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново 
и Бобошево. 
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е в размер на 
16 000 000 лева.  

http://blagoevgrad.topnovini.bg/node/727539
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Инсталацията за преработка на отпадъците ще е на площадката на съществуващото в момента 
сметище между селата Бучино и Българчево. Предвидена е площ от 106 декара. 
Депото трябваше да бъде изградено вече, но съдебни дела спряха процедурите по финансиране и 
избор на фирми-изпълнители. 
Делото бе заведено преди повече от три години от екологичното сдружение "Еко Струма 2000"- 
Петрич. 
Съдебното решение на ВАС е в полза на Община Благоевград, обявиха от кабинета на кмета Атаонас 
Камбитов. 
Депото ще се финансира от централния държавен бюджет.  
 
 

Източник: jivotatdnes.bg 
 

Заглавие: Нова система ще предупреждава за риск от наводнения 
Системата разполага и със специална програма, която да онагледява при какви кризисни 
условия могат да се случат наводнения 
 

Линк: http://www.jivotatdnes.bg/news/burgas/nova-sistema-shte-preduprezhdava-za-risk-ot-
navodneniya   
 

 
 

Текст: Съвременна информационна система ще предупреждава жителите на Бургас за опасност от 
наводнения. Тя ще следи морските, речните и язовирните нива, като получава информация в реално 
време от 17 точки за мониторинг, оборудвани с камери за видеонаблюдение и захранвани от 
соларни панели.  
„Целта на новата система, която очакваме да бъде внедрена до края на годината, е превантивно да 
се установят кризисните точки с най-голям риск от наводнения и властите да успеят да реагират 
навреме“ – обясни пред в. „Животът днес“ Галина Байчева, началник-отдел „Управление при кризи“ 
в Община Бургас. Системата се разработва по проект, финансиран от Министерството на околната 
среда и водите (МОСВ) с 548 641 евро. Средствата идват по програма „Интегрирано управление на 
морските и вътрешните води“ към Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство. 
Сред 17-те точки за мониторинг са критични места, където вече е имало наводнения или се смятат за 
рискови – като общинските язовири, пострадалите от наводнения квартали на Бургас – „Лозово“ и 
„Долно Езерово“, както и селата Маринка, Извор, Равнец и други. „Непочистените канали и дерета 
невинаги са основните причини за наводненията. Макар че деретата бяха почистени около квартал 
„Долно Езерово“ в началото на миналата година, тежко наводнение причини щети на десетки 
къщи.  Проблемът идваше от землището в близост до квартала и деретата, които трудно поемаха 
водата от местно езеро“, обясни Галина Байчева. Затова от Община Бургас са задействали редица 
програми за предотвратяване на наводненията – изградени са десетки дъждоприемни шахти по 
улиците на населените места, извършва се мониторинг на най-проблемните участъци, където след 
обилен валеж се събират много вода и наноси. Регулярно се почистват деретата, канавките и 
каналите  - ръчно и машинно. 
„Обновяваме и плана за действия при наводнения с нанесени нови критични места“ – обобщи 
началникът на отдел „Управление при кризи“. На електронната страница на новата информационна 
система гражданите ще могат да следят нивата на морето, язовирите и реките, да подават сигнали за 
запушени дерета, нерегламентирани сметища и т.н. Данните от системата ще се използват от 

http://www.jivotatdnes.bg/news/burgas/nova-sistema-shte-preduprezhdava-za-risk-ot-navodneniya
http://www.jivotatdnes.bg/news/burgas/nova-sistema-shte-preduprezhdava-za-risk-ot-navodneniya
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Областната управа на Бургас, Регионалната инспекция по околната среда и водите, Басейнова 
дирекция „Черноморски район“, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на 
населението“, Национален институт по метеорология и хидрология - клон Бургас, „Напоителни 
системи“ ЕАД и представителите на научните среди.  
Системата разполага и със специална програма, която да онагледява при какви кризисни условия 
могат да се случат наводнения. Въз основа на обработените данни и на база на събрана информация 
от минали наводнения ще се представят 10 симулационни модела, показващи как би изглеждало 
наводнение според обема на валежите, релефа и др. Целта е превантивно да се онагледи накъде би 
тръгнала водата, за да могат местните власти да вземат мерки и да се избегнат щети и жертви. 
„Приветстваме подобни иновации, ако ще помогнат на хората да се предпазят от бедствия. За 
съжаление обаче не се правят много по-обикновени и прости неща, за да предотвратим наводнения, 
което става  най-често поради липса на средства“, коментира кметът на бургаското село Ливада 
Ангел Радев. Над 20 къщи от селото пострадаха сериозно при наводнения в началото на годината. 
Ангел Радев обясни, че на хората още не са им изплатили обезщетенията. „По-лошото е, че се задава 
есента и съответно нови валежи, а все още не е изчистено голямото дере извън селото, което отива 
към руслото на река Русокастренска. С два багера почистихме само коритото на канала до края на 
селото, а не до реката, защото няма пари за такова машинно почистване. Притеснени сме от нови 
наводнения, защото водата ще отиде извън селото, но там е като тапа, като бент, и ще се върне в 
селото, като може да залее къщите“, сподели Ангел Радев. Водени са разговори с областния 
управител за отпускане на средства за наемане на два багера, които да почистят дерето, но засега 
резултати няма. 
 
 

Източник: novavest.bg 
 

Заглавие: Спец акция на група „Кобра“ приклещи издирван краден автомобил  

Линк: http://novavest.bg/2016/09/08/%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0-

%D0%BC%D1%8A%D0%B6%D0%B5-%D1%81%D0%B0-

%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8-

%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BB%D0%B0/  

 
 

Текст:  В съвместните полицейски действия, предприети рано тази сутрин, са участвали полицаи от 
СДВР, специализираната група „Кобра“, групата за специални операции на ГД „Национална полиция“ 
и служители на ОДМВР-Пловдив, съобщи МВР за „Нова Вест“. 
Двамата 40-годишни мъже от Перник са задържани в момент на транспортиране на противозаконно 
отнет от тях автомобил „Ауди“. Единият шофирал, вторият бил в ролята на „отцепка“. И двамата са с 
многобройни криминални регистрации и много добре подготвени, включително и за акцията тази 
нощ – знаели кога предстои смяна на патрулите и се опитали да използват краткия промеждутък, за 
да минат по трасето необезпокоявани. 
От около седмица обаче екипите денонощно били в готовност и тази нощ, след около три месеца 
предварителна работа и полицейско наблюдение, служителите на реда предприели действия по 
задържането им. Двамата са оказали яростна съпротива, като опитали да изблъскат с автомобилите 
си служебните коли. При съвместната операция полицейските екипи са организирали изкуствени 
„тапи“, за да се намали скоростта на движение и да не бъде осуетено задържането. 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 8  

  

В процеса на предварителната работа по разследването е изяснено, че в престъпната дейност 
участват още хора – помагачи в различно качество, и логистици, които предстои да бъдат установени. 
„По-голямата част от работата тепърва започва. Предстоят мащабни процесуално-следствени 
действия на територията на Перник, Дупница, Радомир, Кюстендил, Пловдив, за да бъдат събрани 
доказателства за престъпната дейност“, съобщи директорът на СДВР старши комисар Младен 
Маринов. 
Той поясни, че групата се специализирала в кражби на леки автомобили немско производство – 
„Мерцедес“, „Ауди“, „БМВ“, от среден клас, произведени основно в периода 2008 – 2012 г., които са 
много ползвани в страната и за тях има голямо търсене на части. За разглобяването им са ползвани 
бази в района на Перник, а в последствие – мрежа от автоморги и сервизи за дистрибуция на частите, 
като легална част от бизнеса. 
Продължава работата по случая за документиране на цялостната престъпна дейност на участвалите в 
схемата за кражби и разчленяване на автомобили.  
 


