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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева: Водният цикъл на Добрич е на финалната права 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4772 
 

 
 

Текст: Проектът  за водния цикъл на Добрич е на финалната права”, съобщи на празника на града 
министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. 
„Работи се изключително мобилизирано и в бързи темпове, защото проектът е важен за Добрич, 
важен е и за Министерството на околната среда и водите. Безвъзмездната стойност е 85 милиона 
лева. Той е сред най-големите проекти по Оперативната програма, но стойността му е с най-голяма 
значимост, защото се решава големият проблем на Добрич - водоснабдителната мрежа. Няма друг 
град, в който загубата на вода да е толкова голяма - от порядъка на 85 процента”, посочи 
министърът. 
Тя изрази надежда, че рехабилитацията и модернизацията на мрежата, ще се отразят на цената на 
водата, както и на качеството на ВиК услугите. 
„Работим в непрекъсната координация с община Добрич, подкрепяме усилията им в подготвянето на 
документацията, с изчистването на детайлите, финансовите анализи и техническата част. Очакваме 
община Добрич да внесе последната преработка на документацията и мога да кажа, че сме на 
финалната права. Предстои подписването на споразумението за безвъзмездно финансиране, в 
същото време общината работи по възлагане на дейностите за изпълнение, за да не се губи време, 
текат тръжните процедури и може да се пристъпи към изпълнението на проекта, чиято история вече 
е 10-годишна”, каза още Ивелина Василева. 
По време на тържествената сесия на Общинския съвет министър Василева поздрави жителите на 
Добрич  и  отбеляза , че се  радва  на успехите на града и на развитието му. - Надяваме се, че с 
инвестициите, които се реализират  Добрич ще  даде възможности на бъдещите поколения да растат 
в един красив, благоустроен град. Добруджа е съкровищницата на България”, подчерта в 
приветственото си слово министър Василева. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Нов сигнал за нарушение от МВЕЦ „Луна“ провериха експерти от РИОСВ – Враца и БДДР – 
Плевен 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4769 
 

 
 

Текст: Експерти от  РИОСВ – Враца и БДДР – Плевен извършиха днес проверка по сигнал от кмета на 
село Ботуня във връзка с МВЕЦ „Луна”, собственост на   „Ботуня Енерджи” АД.Сигналът е за затворен 
и в последствие отворен дънен савак на водохващането, от което е причинено замътняване на реката 
след централата. 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4772
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При проверката се констатира, че дънният савак е отворен и е осигурена нормална проводимост на 
цялото водно количество на рeка Ботуня през савака. 
Oт БДДР – Плевен е поставена пломба на савака в отворено положение зa осигуряване 
непрекъснатост на реката. 
Централата в момента не работи. Извършва се почистване на наносните отложения. 
Извършена е проверка и на разположената над МВЕЦ „Луна“ централа – МВЕЦ “Ботуня”, собственост 
на “Хидроенерджи Констръкшън” ЕООД. Не са констатирани нарушения. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: МОСВ набира предложения за съвместни пилотни екопроекти между България и 
Германия 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4768 
 

 
 

Текст: МОСВ набира предложения в рамките на Споразумение между екоминистерствата на 
България и Германия за съвместно изпълнение на иновативни пилотни проекти, свързани с 
опазването на околната среда. Споразумението дава възможност за отпускане на средства в рамките 
на Програмата за иновации в околната среда на Федералното министерство на околната среда, 
опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на ФР Германия . 
Основна цел  на проектите: 
"трансфер на философия" за ефективни действия за опазване на климата 
мултиплициращ ефект чрез използването на  икономически ефективни решения за подобряване на 
състоянието на околната среда в съответната страна 
демонстрация на практическата пригодност и потенциал на нови производствени и преработващи 
технологии 
повишаване на общественото разбиране за опазването на околната среда. 
Инвестициите ще са насочени към проекти с трансгранични въздействия върху околната среда, които 
могат пряко и измеримо да доведат до намаляване на замърсяването в крайбрежни води или 
замърсяването на въздуха в граничните райони. Ще се финансират и проекти, които насърчават 
екологосъобразно и благоприятно за климата икономическо развитие. 
Финансовата подкрепа ще се осъществява чрез безвъзмездни инвестиционни грантове и/или целеви 
заем и е насочена към предприятия, общини и общински предприятия. Очаква се съ-финансиране от 
страна на инвеститора. Финансовите параметри на отпуснатата помощ  зависят от нуждите на 
конкретния проект по отношение на инвестиционните разходи, собствените ресурси и средствата от 
трети страни, като се прилага европейското законодателство за държавна помощ. 
Грантовете ще се изплащат на бенефициента от упълномощена институция, определена от 
Федералното министерство на околната среда. 
Предварителни условия за проектните предложения :  
•        Да се прилагат високи технологии, които надминават съществуващите екологични стандарти в 
страната 
•        Проектът да има моделен характер за подобни последващи проекти 
•        Научноизследователските и развойни дейности да са приключени 
Апликационната форма се подава на български и на немски език и може да се изтегли от тук . Тя се 
изпраща до: 

http://www.moew.government.bg/files/file/Press/3.1.application_form_2016-06-02_BG.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/3.2.application_form_2016-06-02_DE.3-5.pdf
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Министерството на околната среда и водите, София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза” 22, Дирекция 
„Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“  - На вниманието на: Диана 
Бакалова 
Началната дата за подаване на проектни предложения е 01.11.2016 г., а крайният срок е 31.05.2017 г. 
При разминавания между българската и немска версия на заявленията се взема предвид версията на 
немски език. 
На 27 октомври тази година ще се проведе среща на представители на Федералното министерство на 
околната среда със заинтересованите страни, на която ще бъдат представени изискванията и 
съществуващите добри практики във връзка с изпълнението на екологични пилотни проекти 
За повече информация при интерес за участие, може да се свържете с Диана Бакалова / до 14 
октомври/ на тел.: +359 (2) 940 62 80 или e-mail: dbakalova@moew.government.bg. 
Програмата за иновации в околната среда, ФМОЦОПСЯБ вижте тук: 
 
http://www.bmub.bund.de/en/topics/research-government-funding/foerderprogramme/environmental-
innovation-programme-for-projects-abroad/ 
  
 

Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: РИОСВ-Смолян: Резерватите на територията на общината са естествени местообитания на 
различни растения и животни, много от тях са защитени видове 
 

Линк: http://focus-news.net/news/2016/09/24/2303200/riosv-smolyan-rezervatite-na-teritoriyata-na-
obshtinata-sa-estestveni-mestoobitaniya-na-razlichni-rasteniya-i-zhivotni-mnogo-ot-tyah-sa-zashtiteni-
vidove.html 
 

 
 

Текст: На територията на Регионалната инспекция по околната среда и водите/РИОСВ/ – Смолян има 
четири поддържани резервата - "Сосковчето", "Казаните", "Кастракли" и "Червената стена" и 4 
резервата „Момчиловски дол”, "Амзово", "Шабаница", "Конски дол", сочи справка на сайта на 
РИОСВ-Смолян . Резерватите са естествени местообитания на различни видове растения и животни. 
Много от тях са защитени видове съгласно Закона за биологичното разнообразие. Това е и целта на 
тези защитени територии – да бъдат предпазени от изчезване срещащите се в тях защитени видове. 
Родопите са дом на голям брой лечебни растения. Най-популярни и често събирани от билкари са 
различни видове жълт и бял равнец, мащерка, риган, подбел и шипки. За някои от билките, като 
мурсалски чай и лечебна иглика е в сила специален режим на опазване и ползване. Ежегодно 
министъра на околната среда и водите издава заповед, в която се определят допустимите за 
събиране количества билки /кг сухо тегло/ от естествените находища. Ограниченията и забраните по 
заповедта не касаят количествата билки, събирани за лични нужди. Количествата са регламентирани 
в закона за лечебните растения. В последното издание на Червената книга на България е включен и 
мурсалския чай, категория рядък. 
 
 

Източник: trud.bg 
 

Заглавие: Изнесли сме цветни метали за 5,1 млрд. лв. 
 

http://www.bmub.bund.de/en/topics/research-government-funding/foerderprogramme/environmental-innovation-programme-for-projects-abroad/
http://www.bmub.bund.de/en/topics/research-government-funding/foerderprogramme/environmental-innovation-programme-for-projects-abroad/
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Линк: http://trud.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8-
%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-
%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-51-
%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%BB%D0%B2/ 
 

 
 

Текст: Износът на цветни метали и продукти от тях през 2015 г. възлиза на 5,1 млрд. лв., като най-
голям дял заемат материалите прокат от тежки цветни метали – 97% и алуминиев прокат – 96%. След 
тях са електролитната мед – 88%, цинк – 82% и олово – 78%, показват данни на Българската 
асоциация на металургичната индустрия. 
Асоциацията организира тридневен форум в София, на който ще присъстват лидерите на 
европейската и световна металургия. 
Произведената в България през 2015 г. обща промишлена продукция е за 66 млрд. лева. 
Произведените метали са на стойност 7 милиарда лева, дял от 11 %. В тази стойност черната 
металургия има относителен дял от 15%, цветната  металургия – 82%, а леенето на метали – 3%. 
 
 

Източник: fakti.bg 
 

Заглавие: Роми откриха нова мода в събиране на отпадъци 
 

Линк: http://fakti.bg/bulgaria/203579-romi-otkriha-nova-moda-v-sabirane-na-otpadaci 
 

 
 

Текст: За нова мода в събирането на отпадъци от бургаските роми, съобщиха от burgasinfo.com. 
Откакто боклуците се събират разделно, все по-голям интерес има към хартията и пластмасовите 
шишета. Съвестни граждани разделят още вкъщи различните отпадъци и ги слагат в различните по 
цвят контейнери. Малко след тях се появяват роми с колички и вместо да бъркат в старите казани, се 
насочват право към новите. 
Там в торбички са сортирани вестници, рекламни брошури, накъсани на дребно кашони, книги и 
всякакви хартиени изделия. Мургавите труженици грабват готовата плячка и я товарят на количките. 
Единственото неудобство са малките отвори на контейнерите, затова те дебнат да намерят 
препълнени. Някои са се изхитрили и пускат вътре децата си, за да овършеят цялата площ. 
Особено внимание се обръща и на специализираните за пластмасови отпадъци казани. Откакто в 
пунктовете се изкупува пластмаса, ромите товарят огромни бали с тях, като си ги взимат направо от 
боклука. 
Понякога обикалят и около училищата, където ученици хвърлят шишетата си, или в кварталните 
паркове, където кошчетата са препълнани с „плячка”. Така хем Бургас става по-чист, хем ромите са 
доволни. 
Да му мисли само фирмата, която извозва разделните отпадъци, защото често заварва контейнерите 
празни. От подобна дейност не се печерят много пари, но който ромски клан се е захванал с нея, 
винаги изкарва пари за хляб и ракия, твърдят вещи в бранша. 
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Източник: burgas.topnovini.bg 
 

Заглавие: Отпускат 600 хил. лв. за станцията за битови отпадъци в Равда 
 

Линк: http://burgas.topnovini.bg/node/730285 
 

 
 

Текст: Община Несебър обяви поръчка за инженеринг на хидравлична компактираща инсталация за 
претоварната станция за битови отпадъци в местността Мерата, намираща се в землището на село 
Равда. Съоръжението претоварва отпадъци в 30 куб.м голям габаритен контейнер и хидравлична 
компактираща преса. 
Прогнозната стойност на поръчката е 600 хил. лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 
месеца. 
Предметът на заданието включва изработване на инвестиционен проект в работна фаза и подробни 
количествено-стойностни сметки, изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор по 
време на строителството. 
Условието за кандидат-изпълнителите е да са изпълнили услуги по изготвяне на технически и/или 
работен инвестиционен проект, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 години, 
както и да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за 
последните 5 години. Под услуги, "сходни с тези на поръчката", следва да се разбира изготвяне на 
технически и/или работен инвестиционен проект на инсталации за преработка на битови отпадъци, 
и/или претоварни станции за отпадъци. 
Оферти се приемат до 20 октомври. Цената има 60 % тежест при избора на изпълнител, срокът за 
проектиране – 20 %, срокът за строително-монтажните работи – 20 %. 
Първата копка на претоварната станция за отпадъци в местността Мерата беше направена на 21 
август 2013 г. по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион 
Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ Бенефициент е Община 
Бургас в партньорство с общините Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат, 
Сунгурларе. Общата стойност на целия проект е 43 231 121,10 лв. 

 

Източник: viaranews.com 
 

Заглавие: Кметът на Хаджидимово Людмил Терзиев отнесе глоба от 3 000 лв. заради незаконни 
сметища 
Янко М. от Кочериново олекна със 100 лв., превърнал части от ливади в обработваеми земи 
 

Линк: http://viaranews.com/2016/09/25/%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-
%D0%BD%D0%B0-
%D1%85%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE-
%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB-
%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%B5%D0%B2/ 
 

http://viaranews.com/2016/09/25/%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%B5%D0%B2/
http://viaranews.com/2016/09/25/%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%B5%D0%B2/
http://viaranews.com/2016/09/25/%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%B5%D0%B2/
http://viaranews.com/2016/09/25/%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%B5%D0%B2/
http://viaranews.com/2016/09/25/%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%B5%D0%B2/
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Текст: Кметът  на община Хаджидимово Людмил Терзиев отнесе глоба от 3 000 лв. заради незаконни 
сметища. Санкцията му e наложена от екоинспектори от РИОСВ – Благоевград. Наказанието на 
Людмил Терзиев е заради това, че в качеството му на кмет на община Хаджидимово не е предприел 
мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места. Терзиев е 
глобен и заради създаването на незаконни сметища в речни легла и прилежащи територии, 
попадащи на територията на общината. 
С 2000 лв. е глобена и фирмата ОНИКС ЕООД, Смолян, за изхвърляне на отпадъчни води в река 
Струма. 
Наказателно постановление е издадено и на Янко М. от Кочериново за превърнати от него части от 
ливади в обработваеми земи в нарушение на забрана на министъра на околната среда и водите. За 
нарушението му е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева. 
С наказателно постановление на директора на РИОСВ – Благоевград Ангел Георгиев е наложена 
текуща месечна санкция в размер на 2750 лв. на ЕТ „Меил Комерс – Илиян Тодоров“, София. Фирмата 
е глобена за констатирани наднормени замърсявания на атмосферния въздух по показател „прах“ от 
две изпускащи устройства на инсталация за производство на пелети в Кресна. 

 

Източник: news.bnt.bg 
 

Заглавие: Пътят край Ботевград отново е превърнат в сметище 
 

Линк: http://news.bnt.bg/bg/a/ptyat-kray-botevgrad-otnovo-e-prevrnat-v-smetishche 
 

 
 

Текст: Точно шест месеца след като от Агенция Пътна инфраструктура почистиха района край 
Ботевград до главен път Е-79 - картината е същата - незаконни сметища. 
Въпреки обещанията, че ще бъдат поставени контейнери, които редовно да се изхвърлят, места за 
изхвърляне на боклука няма. Контейнери има на бензиностанции и заведения, но ТИР-овете не 
спират на регламентираните паркинги, за да не плащат и предпочитат да са извън тях като просто 
изхвърлят отпадъците до камиона. Районът е изключително замърсен след отварянето на Дунав мост 
2 и увеличаването на трафика на ТИР-ове. 
 
 

Източник: economic.bg 
 

Заглавие: ЧЕЗ отчете 4230 кражби на ток само за 8 месеца 
Щетите от кражби възлизат на 745 хил. лева 
 

Линк: http://www.economic.bg/bg/news/7/krazhbi-na-tok-samo-za-8-mesetsa.html 
 

http://www.economic.bg/bg/news/7/krazhbi-na-tok-samo-za-8-mesetsa.html
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Текст: 142 прекъсвания на електрозахранването вследствие на  посегателства над 
електроразпределителната мрежа отчита ЧЕЗ за периода януари-август 2016 г. 266 000 клиенти на 
компанията са били без ток в продължение на общо 305 часа за първите 8 месеца на годината. 4230 
кражби на електроенергия установи дружеството и отчете 745 000 лева щети от кражби на елементи 
от електроенергийната инфраструктура за същия период. През август компанията регистрира и 
пореден смъртен случай в резултат на посегателство над свое съоръжение. 
“Средно по 1150 домакинства на ден са били без ток и са търпели неудобства в резултат на кражби 
от елементи на електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ от началото на годината. Това са данни 
само за една трета от територията на България“, каза Ясен Тодоров, директор „Управление на 
мрежата“ в ЧЕЗ Разпределение България. 
Посегателствата върху енергийната инфраструктура са посегателства не само върху дружествата, но и 
върху националната сигурност. Ето защо квалификациите на тези противоправни деяния и 
респективно наказанията и санкциите следва да бъдат адекватни на преките и потенциални щети от 
тези деяния. Санкциите за нерегламентирано консумиране на електроенергия също нямат възпиращ 
ефект върху нарушителите. 
„Крадците на електроенергия се „санкционират“ по привилегирована цена. Съществуващата 
нормативна уредба не само, че няма възпиращ ефект за тези, които са решили да крадат, а и действа 
демотивиращо върху коректните клиенти. Необходима е генерална промяна на системата за 
начисляване на електроенергия при кражба – формирането на цена и сроковете за дотаксуване“, 
каза Филип Йорданов, ръководител „Нетехнически загуби“ в ЧЕЗ Разпределение България. 
ЧЕЗ призовава институциите да помогнат за защитата на обществото. Необходимо е санкциите да 
бъдат основани на принципа на справедливост и равнопоставеност и да се защитят коректните 
клиенти, които плащат за услугата, която ползват. 
 
 

Източник: 24chasa.bg 
 

Заглавие: По 1150 домакинства на ден без ток заради кражби  

 

Линк: https://www.24chasa.bg/novini/article/5779194 
 

 
 

Текст: Средно по 1150 домакинства са били без ток и са търпели неудобства в резултат на кражби от 
електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ от началото на годината. Това показват последните данни 
на дружеството. 266 000 клиенти са били без ток в продължение на общо 305 часа.От компанията 
отчитат 4230 кражби на ток за осемте месеца на 2016-а. Щетите от посегателства на съоръжения са 
745 000 лева. През август имало и пореден смъртен случай при кражба. Това са посегателства и върху 
националната сигурност и квалификациите на тези деяния и санкциите следва да бъдат адекватни на 
преките и потенциалните щети, посочват от ЧЕЗ. Според компанията в момента санкциите за 
нерегламентирано ползване на ток също нямат възпиращ ефект върху нарушителите.“ Крадците на 
електроенергия се санкционират по привилегирована цена. Съществуващата нормативна уредба не 
само че няма възпиращ ефект за тези, които са решили да крадат, а и действа демотивиращо върху 
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коректните клиенти. Необходима е генерална промяна на системата за начисляване на 
електроенергия при кражба - формирането на цена и сроковете за дотаксуване”, смята Филип 
Йорданов, ръководител “Нетехнически загуби” в “ЧЕЗ Разпределение България”. Компанията 
призовава институциите да помогнат за защитата на обществото. Според дружеството е необходимо 
санкциите да бъдат основани на принципа на справедливост и равнопоставеност и да се защитят 
коректните клиенти. Какви мерки може да вземе държавата, за да се противодейства на кражбите на 
ток и да бъдат стимулирани коректните клиенти - тези и други въпроси ще са темата на голям дебат, 
който вестник "24 часа" организира на 27 септември, вторник.  
 
 

 


