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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева ще открие кампанията „Европейска седмица на мобилността ‘2016“ 

 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4736 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие кампанията 
„Европейска седмица на мобилността ‘2016“ в Националната спортна академия. Събитието ще е на 
16 септември от 12 часа. Там министър Василева символично ще приеме от заместник-министъра на 
младежта и спорта Асен Марков жълтата фланелка от приключващата Европейската седмица на 
спорта #BeActive. Ученици от район „Студентски“ ще пристигнат на церемонията с доставените 
наскоро автобуси на „Столичен автотранспорт“ ЕАД. На официалното откриване ще стартира 
велосипеден поход от НСА до район „Студентски“ и „Изгрев“ и обратно. 
България се включва всяка година в „Европейската седмица на мобилността“ – кампанията за 
устойчива градска мобилност на Европейската комисия, която продължава от 16 до 22 септември. 
Целта й е да провокира местните власти в Европа да въведат и насърчат мерки за устойчив 
транспорт, да информират какво въздействие върху околната среда имат различните начини на 
транспорт, които хората използват. 
Министерството на околната среда и водите е национален координатор на кампанията. Тази година 
за участие в Европейската седмица на мобилността засега са се регистрирали 22 общини. 
Мотото на кампанията за 2016 г. „Умно придвижване. Силна икономика“ фокусира инициативите за 
ограничаване на автомобилния транспорт в градовете върху икономическите ползи за хората, 
бизнеса и обществото. И тази година Европейската комисия насърчава популяризирането на темата 
за устойчива градска мобилност не само сред местните власти, но и сред НПО-сектора, академичните 
институции, бизнеса, училищата, публичните институции, които да организират инициативи, 
поощряващи екологосъобразни модели на придвижване. 
Регионалните инспекции на околната среда и водите ще се включат в Европейската седмица на 
мобилността с интересни инициативи, които можете да видите на: 
http://www.moew.government.bg/?show=campaigns&cid=78 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Проект на Постановление на МС за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета 
на Министерство на околната среда и водите за 2016 г. 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=180 
 

 
 

Текст: С предложения проект на постановление се предвижда увеличение на предоставените 
трансфери по бюджета на МОСВ за 2016 г. за предоставяне на Предприятието за управление на 
дейностите по опазване на околната среда. 

http://www.moew.government.bg/?show=campaigns&cid=78


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 3  

  

МОСВ администрира приходи от такси, глоби и санкции, които  на основание чл. 196, ал.2 от Закона 
за водите се предоставят като трансфер на Предприятието за управление на дейностите по опазване 
на околната среда, като със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. 
утвърденият трансфер формиран от тези приходи е на стойност 40 млн. лева. Към 31 юли 2016 г. 
реализираните приходи надхвърлят утвърдените, като се очаква преизпълнението до края на 
годината да бъде на стойност до 15 000 000 лв. Увеличението на трансферите по бюджета на МОСВ 
за 2016 г. е за сметка на разчетените приходи и разходи по централния бюджет за 2016 г. 
Крайна дата за съгласуване: 23.09.2016 г. 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на e-mail: dstankulova@moew.government.bg 
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери по 
бюджета на Министерство на околната среда и водите за 2016 г. може да видите тук: 
 
 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Нова, красива ВЕЦ в Норвегия става туристическа дестинация 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/68255 
 

 
 

Текст: Въпреки че Норвегия вече се захранва почти изцяло от възобновяеми източници, страната 
продължава да гради още и още централи за по-нататъшно увеличаване на производството на чиста 
енергия. Някои от тези нови попълнения са от голяма полза не само за енергийния баланс в страната. 
Те повишават и атрактивността й като туристическа дестинация. Електроцентралата в Йовре 
Форсланд е един пример за това как могат да се съчетаят невероятно атрактивна архитектура с чисти, 
зелени енергийни централи в полза и на местните жители и техните наследници, и на посетителите. 
Повечето от електричеството в Норвегия идва от водноелектрически централи, геотермална и 
вятърна енергия. Сега властите се стараят да използват същите тези източници, за да генерират 
допълнителен туристически трафик. Водноелектрическата електроцентрала Йовре Форсланд в 
гористите планини Хелгеланд – норвежка провинция близо до Арктическия кръг – е една от тези 
дестинации. 30-гигаватовата електроцентрала, проектирана от Щайн Хамре, сякаш по-скоро допълва 
заобикалящата природна среда, отколкото да стои като принадена в района. 
“Електроцентралата е проектирана така, че да отразява характеристиките на ландшафта… мястото се 
намира на голяма поляна в края на смърчова гора”, казват архитектите. “Основното вдъхновение за 
дизайна дойде от вертикалността и неравномерността на смърчовите дървета в гората“. Местната 
власт сега се надява, че туристите ще посещават красивата електроцентрала и ще искат да научат 
повече за водноелектрическата енергия. Кой не би искал да посети тази идилична планинска сцена? 
 
 

Източник: econ.bg 
 

Заглавие: Ценните метали поскъпват, златото удари 1322.94 долара за тройунция 
Активите на най-големия фонд за търговия със злато са на най-ниски нива след юни 2014, тъй 
като инвеститорите изчакват решението на Фед за лихвите през следващата седмицa 
 

Линк: 
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B
D%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-

mailto:dstankulova@moew.government.bg
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2016/PMS_2.doc
https://greentech.bg/archives/68255
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%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%8A%D0%BF%D0%B2%D0%B0%D1%82-
%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE-
%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8-1322-94-
%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_l.a_i.728921_at.1.html 
 

 
 

Текст: Ценните метали поскъпнаха по време на борсовата търговия отвъд океана. Златото добави 
0.29% към стойността си до 1322.94 долара за тройунция. Среброто поскъпна с 0.52 на сто до 18.96 
долара, платината поскъпна с 0.09 процента до 1037.00 долара за тройунция, а медта - - 2.55% до 
215.50 долара.  
Активите на най-големия фонд за търговия със злато са на най-ниски нива след юни 2014, тъй като 
инвеститорите изчакват решението на Фед за лихвите през следващата седмица.  
Медта отчете най-голямо повишение за последните три месеца. Подкрепа оказа новината за 
кредитите в Китай, които надминаха очакванията.  
 
 

Източник: bta.bg 
 

Заглавие: Кметът на Разград подписа договор за сметосъбиране и сметоизвозване 
 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1417519  
 

 
 

Текст: Кметът на Разград д-р Валентин Василев подписа днес договор с фирмата-изпълнител за 
сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци от града и населените места на общината. 
Срокът на договора с "А.С.А България" ООД е две години, а стойността за изпълнение на дейностите е 
3 500 000 лева, съобщават от общинската администрация.  
Годишният обем и стойност на услугите по договора ще се одобрява в края на всяка предходна 
година от Общинския съвет с план-сметките за разходите за третиране на битовите отпадъци и 
поддържане чистотата на населените места на територията на общината. 
Предвидено е при възникване на нужда изпълнителят да достави допълнителни до 200 броя 
контейнери тип "Бобър" от 1,1 куб. м и до 40 броя улични кошчета към наличните в населените места 
съдове за отпадъци. За изпълнение на услугите по договора е предвидена съвременна техника, която 
ще бъде с минимален европейски екологичен стандарт ЕВРО 5 или еквивалент. 
"А.С.А България" ЕООД ще изгради за своя сметка GPS система за събиране и обработка на данни от 
сметосъбиращите автомобили, които пряко ще изпълняват дейностите по договора, информират 
още от общинската администрация. Данните от нея за движение, скорост, посока, както и изминат 
маршрут се записват и архивират с възможност за възстановяване на пълната история на събитията. 
Те ще се използват за осъществяване на контрол за качеството на извършваните услуги и за 
уточняване на количеството и обема на извършената работа. Достъп до системата ще бъде осигурена 
и на община Разград, уточняват от общината. 
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Източник: dcnews.bg 
 

Заглавие: Строителни отпадъци зариват „Родопи“, кметът нехае 

 

Линк: 
https://dcnews.bg/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%
B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-
%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82-
%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF/  
 

 
 

Текст: Огромни количества нерегламентиран строителен отпадък зарива най-големите села в 
община „Родопи“, алармират общински съветници от ГЕРБ. Според тях, при наличие на лицензирано 
строително сметище край Първенец, което притежава валиден лиценз, кметът на „Родопи“ Пламен 
Спасов преди два месеца е издал цитирам: „неадекватна заповед за изземване и запечатване на 
сметището“.  
„Мотивите му са меко казано странни и осланящи се на недоказани по неговите мотиви злоупотреби. 
Строителното сметище се управлява от СО „Спектър“ с принципал Общинския съвет, който веднага 
след заповедта на кмета се събира и взема решение за отмяна на същата“, пишат в писмо до 
медиите от ГЕРБ. Според изпратеното от тях писмо, придружено със снимки, на 
заседанието неколкократно е било обяснено на кмета, колко голяма е опасността от еко катастрофа. 
Посочено му е било и това, че фирма „Спектър“ има сключени договори с фирми, които изпълняват 
ремонтни дейности в Пловдив за депониране на огромни количества отпадъци – близо 20 000 тона. 
Това са приходи за общината, посочват съветниците. Въпреки това кметът бил непреклонен в 
намерението си да бъде затворено депото, при все че има риск от последващи дела за неустойки от 
страна на строителните фирми. 
„Вече два месеца кмета Пламен Спасов не се съобразява нито с общинския съвет, нито с опасността 
от еко катастрофа, която цъка…“, подчертават от ГЕРБ. Оттам допълват, че в момента сметището се 
охранява от фирма за 3 000 лв. месечно и подчертават, че скоро цялата територия на 
община „Родопи“, ще се превърне в едно огромно сметище. 
 
 

Източник: dimitrovgrad.bgvesti.net 
 

Заглавие: Над 260 метра кабели откраднаха от трафопостове в Смолян 
 

Линк: http://www.dimitrovgrad.bgvesti.net/news/402551/Nad-260-metra-kabeli-otkradnaha-ot-
trafopostove-v-Smolyan 
 

 
 

Текст: Само на 14 септември в РУ-Смолян са постъпили три жалби за кражба на кабел, извършени са 
проверки и са образувани три досъдебни производства 

https://dcnews.bg/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF/
https://dcnews.bg/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF/
https://dcnews.bg/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF/
https://dcnews.bg/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF/
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Първият удар на апашите е бил на разклона на улиците „Бяло море“ и „Д-р Петър Берон“. Там от 
трафопост са задигнати 144 метра меден проводник. От друг трафопост на разклона на ул. "Коста 
Аврамиков" и ул. "Превала" е извършена кражба на около 27 метра меден многожилен проводник. 
Третата кражба е станала от трафопост на кръстовището между ул. "Кольо Фичето" и ул. "Дичо 
Петров“, където са откраднати около 96 метра различен по вид кабел, а щетите са в размер на около 
1600 лв.  
 
 


