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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: МОСВ дава възможност за подаване на електронни заявления по CITES 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4723 
 

 
 

Текст: Министерство на околната среда и водите (МОСВ) дава възможност за подаване на 
електронни заявления за издаване на разрешителни и сертификати по CITES за износ, внос и ре-
експорт от и към страни извън Европейския съюз. Услугата е достъпна на интернет адрес 
http://portal.moew.government.bg като за ползването й е необходим електронен подпис. Връзка с 
услугата съществува и на познатия досега адрес с форми на заявления -
  http://www3.moew.government.bg/?show=top&cid=159. 
Всички документи по износа, вноса и ре-експорта могат да се прикачват и да се изпращат чрез 
системата, независимо от формата. Изискване е при необходимост от оригинални документи, те да 
бъдат предоставени в МОСВ преди издаването на заявените разрешителни или сертификати. 
За движението на преписката или за специфични искания подателите ще бъдат уведомявани по 
електронен път. Статусът на преписката ще може да се проверява чрез специален код, генериран от 
системата, който ще се получава по електронна поща. За удобство попълненото заявление може да 
бъде свалено на компютър и да се променя многократно чрез системата. 
Плащането на таксите може да става и през системата, тъй като е свързана с еРay. 
 
 

Източник: burgas-reporter.com 
 

Заглавие: Созопол ще има Център за съхранение на опасни битови отпадъци  
 

Линк: http://burgas-reporter.com/articles/1178 
 

 
 

Текст: Община Созопол е едно от петте местата в страната, където ще бъде изграден Център за 
разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци.  
Обектът ще бъде реализиран по Българо-швейцарска програма за сътрудничество. Останалите 
четири центъра ще се намират в Разград, Шумен, Съединение, Левски. 
Възложител на проектирането, провеждането на тръжните процедури за избор на изпълнител и 
изграждането на общинските центрове ще бъде ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите 
по опазване на околната среда). След построяването им собствеността на обектите ще бъде 
предоставена на общините, които ще отговарят за експлоатирането им.  
Общинският център за разделно събиране на битови отпадъци в община Созопол, ще се намира в 
землището на Черноморец. В него ще се приемат стари лекарства, бои, лакове, разтворители, 
лепила, смоли, мастила и други опасни продукти от бита. Те ще се събират на площадки за временно 
съхранение на опасни отпадъци от домакинствата. Със специално оборудвани моторни превозни 
средства  ще се обслужват и съседните общини. 

http://portal.moew.government.bg/bg/Home/Service?admUnitServiceId=10
http://www3.moew.government.bg/?show=top&cid=159
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Предвидено е пилотната схема да обхване 360 хил. жители в цялата страна. 
Персоналът в центровете за опасни отпадъци от бита ще премине специално обучение, а поне един 
от отговорниците трябва да е с химическо  образование. 
„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. 
Събраните и съхранени отпадъци в центъра периодично ще се транспортират до площадки на други 
оператори, където ще се извършва тяхното последващо третиране. На територията на общинския 
център няма да има оползотворяване и обезвреждане на отпадъците.  
 
 
Източник: ruse.topnovini.bg 
 

Заглавие: РИОСВ откри източника на неприятните миризми в Русе 
 

Линк: http://ruse.topnovini.bg/node/728041 
 

 
 

Текст: Неприятните миризми в началото на месец септември в Русе са причинени от неорганизиран 
източник на производствената площадка на „Монтюпе“ ЕООД. Това съобщиха от Регионалната 
инспекция по околната среда и водите в крайдунавския град. 
Източникът е локализиран след извършени извънредни проверки и допълнителни обходи, 
предприети по повод на сигнали на граждани в кв. „Възраждане“, кв. „Здравец-Изток“ и централните 
части на града. 
От началото на септември са извършени извънредни проверки на „Билбобул“ ООД, „Монтюпе“ ЕООД 
и дружествата, които извършват дейност на площадата на „Найден Киров“ АД . 
Резултатите от извършените проверки, данни за качеството на атмосферния въздух и 
административно-наказателните мерки, които ще бъдат предприети спрямо нарушителя ще бъдат 
оповестени на пресконференция на 12 септември, съобщиха още от екоинспекцията. 
Припомняме, че сигналите за остра миризма на изгорял бакелит зачестиха сериозно от началото на 
този месец, като най-много са те от кварталите "Възраждане", "Здравец - Изток" и централната част 
на Русе, както и от Мартен. Недоволството доведе и до организирането на протест, който ще се 
състои на 13 септември, вторник, от 17:30 ч. на централния площад "Свобода". 
 
 

Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Изграждат се площадки за опасни домакински отпадъци 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1604892 
 

 
 

Текст: Тази година РИОСВ - Плевен съвместно с Басейнова дирекция/БДДР/ - Плевен се включват със 
свои инициативи по повод Европейската седмица на мобилността в четири училища с екологична 
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дискусия и презентация на тема „Умно придвижване. Силна икономика".  По време на срещите на 
учениците ще бъдат раздадени светлоотразители. 
Еропейската седмица на мобилността (ЕСМ) ще се проведе в периода 16 - 22 септември и целта й е 
да насърчи местните власти да въведат и популяризират мерките за устойчив транспорт и да 
приканят обществеността да се възползва от „Ден без автомобили". 
Кампанията се организира от Европейския организационен секретариат с подкрепата на ГД „Околна 
среда" и ГД „Транспорт" на Европейската комисия, като координатор на национално ниво е 
Министерството на околната среда и водите. 
Мотото на кампанията за 2016 година - „Умно придвижване. Силна икономика", фокусира 
инициативите за ограничаване на автомобилния транспорт в градовете върху икономическите ползи 
за хората, бизнеса и обществото. 
 
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: ЕС е на път да постигне енергийните си цели за 2020 г. 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/68158 
 

 
 

Текст: Европейският съюз е на път да посрещне заложените цели за намаление на потреблението на 
енергия до 2020 г., ако продължи да върви стабилно по сегашния си път, обяви ЕК. 
“ЕС-28 е поела по пътя към постигане на целта си относно потреблението на първична енергия до 
2020 г., ако поддържа настоящото темпо на усилията си в тази посока,” заяви Анна-Каиса Итконен, 
говорител по енергийните въпроси в Европейската комисия. 
Данните, на които се основава твърдението, идват от доклад на научното звено на ЕС – Съвместния 
изследователски център. 
Констатациите сочат, че крайното потребление на енергия в момента е под целта за 2020 г. Според 
доклада на JRC, налице е постоянен спад в потреблението на енергия в периода от 2000 до 2014. 
Това е понижило крайното потребление на енергия в ЕС от 1133 Mtoe през 2000 г. до 1061 Mtoe през 
2014 г. “Това поставя потреблението под индикативните цели за 2020 г., определени на 1086 Mtoe 
съгласно Европейската директива за енергийна ефективност. Постигнатата икономия е равна на 
цялото потребление на енергия на Финландия през 2014 г”, каза JRC. 
Докладът представя и състоянието на тенденциите в потреблението на енергия в четирите основни 
сектора на потребление на енергия в ЕС – жилищата, услугите, транспорта и промишлеността – през 
периода 2000-2014. Разбивката по сектори показва, че най-голям спад на крайното енергийно 
потребление е регистрирано в промишлеността (-17,62%), следван от един забележителен спад (-
9,52%) в жилищния сектор. В транспортния бранш се наблюдава леко увеличение (+2,21%), а в 
сектора на услугите е налице увеличение (+16,48%). Тази тенденция на увеличение обаче се очаква 
да продължи, докато Европа се насочва все повече към икономика, базирана на услугите. 
 
 

Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Коментарите от представители на Фед доведоха до нов спад за златото 
 

Линк: http://bnr.bg/finance/post/100735808 
 

https://greentech.bg/archives/68158
https://greentech.bg/archives/68158
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Текст: Златото поевтиня за трети пореден ден в петък след коментари от представители на Фед за 
възможното повишение на лихвите преди края на годината. Това доведе до ръст за щатската валута, 
а брагородния метал загуби позиции. 
Спот цената на златото се понижи с 0.7 на сто до 1329.02 долара за тройунция. Фючърсите върху 
злато със срок на доставка през месец декември отстъпиха със 7.10 долара или половин процент до 
1334.50. 
Активите на борсово търгувания фонд за злато SPDR Gold Shares се понижиха с 0.13 на сто до 950.62 
тона по време на търговията в четвъртък. 
Сред останалите благородни метали среброто спадна с 2.11% до 19.18 долара, докато платината 
отстъпи с 2% до 1061.35 долара за тройунция. Паладият загуби 1.17% от стойността си, понижавайки 
се до 674.50 долара. 
Петролът също завърши търговията на червена територия. Черното злато отстъпи с около 3% до 
малко над 46 долара за барел. 
 
 

Източник: marica.bg 
 

Заглавие: Обирджиите на "Ламартин" застават пред съда 
 

Линк: 
http://www.marica.bg/%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B8%D1%82%
D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD-
%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B0-news636045.html   
 

 
 

Текст: Двама крадци, задигнали медни улуци от къща "Ламартин" в Стария Пловдив, отиват на съд, 
съобщиха от прокуратурата. Галин Симеонов /34 г./ и Янко Ангелов /24 г./ търсили плячка в Стария 
град през октомври миналата година. Харесали улуците на красивата къща. Свалили ги от покрива. 
Разбили входната врата и задигнали 36 метални аплици, 6 полилея, метални пръчки на стълбите, 
както и 2 витрини от метал и стъкло. Демонтирали дори батериите в санитарните помещения.  
Занесли плячката в метална борса в "Изгрев". Обяснили, че им ги дал собственик на къща, в която 
работили. Кражбата е разкрита на 31 март 2016 г. 
 
 

Източник: zetramedia.com 
 

Заглавие: Нагла кражба на кабел остави без ток над 200 клиента на ЧЕЗ 
 

Линк: http://zetramedia.com/?p=55308    
 

http://www.marica.bg/%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B0-news636045.html
http://www.marica.bg/%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B0-news636045.html
http://www.marica.bg/%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B0-news636045.html
http://www.marica.bg/%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B0-news636045.html
http://zetramedia.com/?p=55308
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Текст: Поредна кражба на медни кабели от трафопост в района на кв. „Лозенец“ остави без 
електрозахранване за около 3 часа над 200 клиента на ЧЕЗ в района на бул. „Никола Вапцаров“ на 
10.09.2016 г. и нанесе щети на дружеството за около 3000 лева. 
Сигналът за липса на електричество в блок 38 е регистриран в 04:45 часа. При посещението на 
аварийния екип е установено, че в трафопоста, от който се захранва блокът, са откраднати 10 метра 
меден кабел 10 кV и 14 метра меден кабел ниско напрежение. Подаден е сигнал в МВР и кражбата е 
регистрирана по надлежния ред. Около 07:50 часа след приключване на огледа от служителите на 
МВР е подадено електрозахранване на всички абонати. Екипи на ЧЕЗ работят за възстановяване на 
откраднатите кабели и на нормалната схема на захранване в района. 
„Материалните щети са 3000 лева, но тук не се включват извънредния труд, положен от нашите 
служители през нощта r неудобствата за клиентите. Подобни нагли кражби ощетяват всички. Те 
нарушават нормалния ритъм на живот и спокойствието на клиентите, което не може да се 
компенсира по никакъв начин. За отстраняване на щетите се влагат средства, които в противен 
случаи биха могли да се използват за модернизиране на мрежата“, каза Виктор Станчев, директор 
„Експлоатация и поддържане“ в ЧЕЗ Разпределение България. 
Дружеството противодейства според възможностите си на посегателствата. Компанията отделя 
милиони левове годишно за охрана, извършва обходи на съоръженията, прилага нова технология 
кабели с алуминиево покритие, както и сухи трансформатори. Въпреки предприетите мерки през 
миналата година са откраднати 53 000 метра кабели и проводници, а щетите от кражби на 
съоръжения възлизат на 3,2 млн. лева. С цел по-ефективното справяне с проблема ЧЕЗ не спира да 
призовава за по-голяма обществена нетърпимост и за по-строги и ефективни наказателни мерки за 
крадците на елементи от електроенергийната инфраструктура на България. 
 
 


