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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: МОСВ ще подкрепи изграждането на пречиствателна станция „Албена”   
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4781 
 

 
 

Текст: Министерството на околната среда и водите (МОСВ) има готовност да подкрепи реализацията 
на проект за модернизация и разширение на пречиствателната станция за отпадни води "Албена", 
която обслужва курортния комплекс „Албена” и селата Оброчище, Кранево и Рогачево. Това съобщи 
министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, която се запозна със състоянието на 
станцията. 
Съоръжението е изграждано през 1986 г. и досега не е рехабилитирано. Проектът обаче може да 
бъде финансиран по ОПОС 2014-2020 г., едва след като бъде идентифициран в регионалното 
прединвестиционно проучване като приоритетен и след като приключи реформата във ВиК-сектора 
на обособената територия. 
„В момента има изготвен идеен проект, предстои още работа. В оптимистичния вариант, ако 
документите се внесат до средата на 2017 г., е възможно ремонтът на съоръжението да започне през 
2018 г.", каза министър Василева. 
Тя съобщи, че вече е одобрен проект за доизграждане на канализацията на село Оброчище. Той ще 
бъде финансиран с 1,5 млн. лева от Предприятието за управление на дейностите по опазване на 
околната среда. Дейностите предвиждат обновяване на водоснабдителната и канализационната 
мрежа по най-голямата улица в селото и на колектора, който отвежда водите към ПСОВ-Албена. 
Министър Василева посети и пречиствателната станция в Балчик, за която е необходимо да се 
доизгради дълбоководно заустване. "В съоръжението се отстраняват биологичните замърсители и 
фосфора, трябва да се пристъпи и към отстраняването на азота“, каза Василева. 
"Целенасочено и усилено се инвестира в Черноморското крайбрежие”, заяви тя и допълни: „Това е 
така, защото по време на мащабното строителство бе игнорирана политиката, свързана с 
изграждането на базисната инфраструктура и сега трябва да се изградят съоръженията”.  Повече от 
350 млн. лева са били заделени от МОСВ за изграждане на пречиствателни съоръжения и за 
разширяване на канализационната мрежа. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: МОСВ инициира разработване на Национална схема за ефективно използване на 
минералните води от общините    
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4780 
 

 
 

Текст: Министерството на околната среда и водите (МОСВ) провежда политика за подкрепа на 
общините за ефективното използване на ресурсите от минерална вода, каза зам.-министърът на 
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околната среда и водите Атанаска Николова при откриването на Третия годишен конгрес на 
Българския съюз по балнеология и СПА туризъм в к.к . „Св.св. Константин и Елена“. 
Тя съобщи, че МОСВ инициира разработването на Национална схема в подкрепа на общините за 
ефективното използване на ресурсите от минерална вода, която ще се администрира от 
Националния доверителен екофонд. 
Целта на програмата е да се преодолеят основните трудности пред общините-ползватели на 
находищата на минерални води. Проблемите им се изразяват главно в недостиг на финансови 
средства за реконструкция, рехабилитация и изграждане на инфраструктура за ефективно 
използване на минерални води. 
Новият финансов инструмент, насочен към подпомагане на общински проекти, се очаква да стартира 
още тази година, обяви Николова. Бенефициенти на програмата ще са общини с добър потенциал за 
разширяване и ефективно използване на минерални води. 
МОСВ провежда политика на диалог и сътрудничество със заинтересованите страни – общини, 
бизнес, граждански, браншови и научни организации. Целта е да се осигурят  благоприятни условия 
за използването на минералните води за стопанска дейност, като се отчитат интересите на бизнеса и 
на държавата, но преди всичко с грижа и в полза на хората, каза още пред гостите на конгреса 
заместник-министър Николова. 
 
 

Източник: novini.bg 
 

Заглавие: Три пъти по-висока глоба и затвор за крадците на ток поиска Теменужка Петкова  
 

Линк: http://www.novini.bg/news/380399-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80-
%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-
%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%B0-
%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.html 
 

 
 

Текст: Щетите от кражби на ток са за милиони левове всяка година и за тях плащаме всички. Това 
заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова при откриването на дискусия, посветена на 
превенцията на кражбите на електроенергия и енергийни съоръжения, предаде репортер на 
Novini.bg. 
Министър Петкова заяви, че посегателствата върху енергийната система застрашават и енергийната 
ни сигурност. Тя поиска от КЕВР да увеличи цената на тока за недобросъвестните клиенти на 
електроразпределителните дружества. В момента те плащат по 6 стотинки за киловатчас, а от 
Министерството на енергетиката предлагат цената да бъде увеличена до 20 стотинки. Също така от 
енергийното министерство настояват да бъдат направени промени в законодателството с цел да има 
повече осъдени за кражба на ток и присъдите да бъдат ефективни. 
По време на дискусията представители и на трите опериращи у нас електроразпределителни 
дружества - ЧЕЗ, ЕВН и Енерго-Про, обясниха, че търпят тежки загуби, които плащаме всички, както и 
че кражбите на електроенергия застрашават живота на хората, възпрепятстват постигането на 
енергийна ефективност и вследствие на кражбите се влошава качеството на доставяне на 
електроенергията. 
Служителите на ЕРП-тата са жертви на системен тормоз, заплахи и насилие, заявиха още от 
дружествата. Оттам казаха още, че кражбата на ток е национален спорт, особено в селата на 
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Североизточна България. ЕРП-тата искат по-добър синхрон между институциите, по-сериозни 
наказания за крадците на ток, повече контрол върху търговията с черни и цветни метали, както и 
кражбата на метали да бъде криминализирана. 
 
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Бристол ще се грее с екологична топлофикационна мрежа 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/66619 
 

 
 

Текст: Новоизбраният кмет на Бристол – Марвин Рийс – е одобрил първата стъпка на града в посока 
превръщането му във въглеродно неутрална общност до 2050 г. Кметът е дал зелена светлина за 
капиталова програма на стойност 5 милиона лири за изграждане на топлофикационна мрежа с ниски 
въглеродни емисии, която да обслужва града. 
Първата фаза от изграждането на топлофикационната система, която бе одобрена по-рано тази 
седмица, ще доставя нисковъглеродна топлина към сградите в Бристол посредством мрежа от 
подземни тръби, свързани към редица енергийни центрове, включително котли, работещи с 
биомаса, и газови CHP системи (за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия). 
С течение на времето градът планира да преустанови използването на природен газ в полза на 
възобновяеми източници. 
„Едно от моите предизборни обещания беше да изведа Бристол на пътя, който ще му позволи да 
функционира изцяло с енергия от възобновяеми източници до 2050 г.,“ каза кметът Рийс в 
изявление. „Без общоградска топлофикационна мрежа тази цел няма да бъде възможна, особено в 
град с исторически център, където слънчевите и вятърните технологии не винаги са приложими по 
технически или финансови причини“. 
Топлофикационни мрежи се възприемат като един от най-ефективните начини за отопление на 
домовете в градските райони. Въпреки това по-малко от два процента от отоплителната енергия във 
Великобритания в момента се доставя чрез такива мрежи – процент, който правителството ще трябва 
да увеличи значително, ако иска да посрещне възобновяемите енергийни цели на Великобритания в 
рамките на ЕС до 2020 г. 
Топлофикационната мрежа на Бристол ще бъде изградена на етапи. В крайна сметка тя ще подава 
топлинна енергия до всички части на града. Тръбната мрежа ще бъде положена като част от текущите 
инфраструктурни проекти, като например разрастването на метро-мрежата на града. Говорител на 
градския съвет каза, че финансирането от 5 милиона лири е за първата фаза на разработка на 
проекта, но че крайната амбиция е да се свърже колкото се може по-голяма част от града към 
системата. 
Съгласно сега действащите закони за градско планиране в Бристол, всички нови сгради в рамките на 
определени „приоритетни зони за отопление“ трябва да се се свържат към топлофикационнара 
мрежа или да са в готовност за подобно свързване, освен ако това не е технически неосъществимо 
по някаква причина. 
 
 
 
 
 

https://greentech.bg/archives/66619
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Източник: dennews.bg 
 

Заглавие: Референдум ще определи къде да бъде регионалното депо за битови отпадъци в община 
Дупница 
 

Линк: http://www.dennews.bg/news/2016/9/27/30115-referendum-shte-opredeli-kude-da-bude-
regionalnoto-depo-za-bitovi-otpaduci-v-obshtina-dupnica 
 

 
 

Текст: Дупничани ще трябва сами да решат чрез обществено допитване къде точно да се намира 
депото за отпадъци в посочените от общината 9 терена. Това трябва да стане възможно най-бързо, 
тъй като времето притиска местната власт, въпреки, че няма достатъчно финансов ресурс за 
провеждането на допитването до населението, обяви на пресконференция днес председателят на 
местния парламент Ивайло Константинов.  
„Предстои община Дупнца да бъде беницифиент по проекта и отново на дневен ред излиза въпросът 
къде. Ще уточним ден и час и по какъв начин да се проведе допитването до гражданите къде да 
изградим клетката за депониране и къде да се разположат инсталациите за сепариране и 
компостиране. Може и да се стигне до референдум, но това ще реши председателския съвет след 
сесията на 30-и кептември”, обясни Константинов. 
Председателят на ОбС припомни отново, че проектът, който за депо в землището на селоДжерман е 
в съда, защото всички жители там бяха против изграждането на депо. Константинов изтъкна, че 
заради липсата на депо, общината към края на тази година дължи 2 млн. 500 хил. лева санкции, 
наложени ни от РИОСВ-Перник. 
„Дотук се стигна, защото ние не обяснихме добре,а те не много добре ни разбраха. Темата отново е 
на дневен ред, защото до 15-и октомври ние трябва да започнем изготвянето на проекта и да сме 
готови до 15-и март догодина, а до 15-и април вече трябва да получи ОВОС. Най-удобно е да се 
използва готовия вече проект за село Джерман, тъй като цялата проектна документация е изготвена, 
за него има и готов ОВОС, но не можем да рискуваме да чакаме решението на съда”, допълни 
Константинов. 
 
 

Източник: capital.bg 
 

Заглавие: До края на годината ще заработи депото за отпадъци на Стара Загора 
В момента тече процедура за избор на оператор на съоръжението 
 

Линк: 
http://www.capital.bg/specialni_izdaniia/regionalen_biznes/2016/09/27/2833667_do_kraia_na_godina
ta_shte_zaraboti_depoto_za_otpaduci/ 
 

 
 

Текст: Регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара Загора е снабдена с 
високотехнологични съоръжения и е втората по големина в България. Тя ще обслужва над 360 хил. 
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жители от всички населени места на 12-те общини от региона. Регионалният център в Стара Загора 
ще приема за третиране неопасни твърди битови отпадъци от всички общини. От петте общини - 
Стара Загора, Опан, Братя Даскалови, Чирпан и Раднево, те ще бъдат транспортирани директно, а от 
останалите ще идват компактирани от изградените три претоварни станции. 
Регионалният център за управление на отпадъците е най-големият обект от инвестиционен проект 
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора, финансиран 
чрез оперативна програма "Околна среда 2007- 2013 г." на обща стойност 51.667 млн. лв., от които 
41.72 млн. лв. са европейско финансиране, 7.36 млн. лв. - национално съфинансиране, а останалите 
почти 2.59 млн. лв. - собствен принос на общините от региона. 
В изграждането на Регионалния център за управление на отпадъците – Стара Загора, който се намира 
в село Ракитница, са инвестирани 32.5 млн. лв. Изпълнител на строителните дейности е ДЗЗД 
"Иринополис", в което влизат свързваната с депутата от ДПС Делян Пеевски "Водстрой 98" (наскоро 
закупена от "Хидрострой"),"Инфраструктурно строителство", "Трейс груп холд" и "Енергоремонт 
строй". В момента тече процедура за избор на оператор, която е на финалната права. Всеки момент 
се очаква общината да подпише договор с класирания на първо място в търга кандидат - консорциум 
"РСУО - Стара Загора". Срокът на договора ще е пет години, а прогнозната стойност на изпълнение на 
поръчката - 17 млн. лв. без ДДС. Съоръжението се очаква да заработи до края на годината. 
Параметри 
Обектът е разположен на площ от 325 дка и включва клетка за депониране на неопасни отпадъци с 
обслужваща инфраструктура, общински център за рециклиране, инсталация за сепариране и закрито 
компостиране, система за улавяне на газовете. Изградени са четири пречиствателни съоръжения за 
пречистване на водите от експлоатацията на регионалния център. Само излишъкът от чистите води 
евентуално при проливни дъждове ще се отвежда в река Сазлийка. 
Обектът беше открит през юли. "Досега Стара Загора изхвърляше своя отпадък на Мандра баир, 
където еконормите и стандартите не се спазваха и се замърсяваше околната среда", каза тогава 
кметът на Стара Загора Живко Тодоров. "Всички граждани трябваше да плащат непосилни такси, 
защото най-близкото модерно съоръжение - в Шишманци, е на 80-90 км. Това означава в пъти да 
вдигнем таксата и да обременим гражданите", допълни той. 
Технология 
Системата на новото депо е изградена така, че да отговаря на съвременни изисквания за подобни 
съоръжения, опазвайки не само почвите и водата, но и въздуха. Реализирани са инвестиции, 
свързани с изцяло нови технологии. Отпадъците ще се преработват в компостиращата инсталация, 
преминавайки през четири биофилтъра и стружки от борови кори, така че да не се допуска 
замърсяване на въздуха. Сегашното градско сметище на Стара Загора - Мандра баир, ще бъде 
закрито. 
Чрез реализацията на проекта ще се постигне увеличаване на разделното събиране на битови 
отпадъци и тяхното рециклиране, както и въвеждане на ефективна и екосъобразна система за 
съвременно управление на отпадъците. Като краен резултат се очаква да намалее замърсяването на 
околната среда в общините от региона. В експлоатацията на обектите от регионалната система ще 
бъдат заети 64 лица, от които 32 ще обслужват Регионалния център за управление на отпадъците в 
Стара Загора. По проекта са изградени и претоварни станции за общински отпадъци в Казанлък, 
Гурково и Гълъбово. 
 
 

Източник: btvnovinite.bg 
 

Заглавие: Крадци на метали оставиха Централна гара без пейки  
Вандалите развиват металните болтове, които задържат дъските, а пътниците остават 
без елементарни удобства  
 

Линк: http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/kradci-na-metali-ostaviha-centralna-gara-bez-pejki.html 
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Текст: Крадци на метали оставиха Централна гара в София без пейки броени месеци след ремонт за 
десетки милиони. 
Вандалите отвиват металните болтове, които задържат дъските на пейките. За да не стане инцидент с 
някой разсеян пътник, от ръководството на гарата решили за приберат дъските. 
Пътници разказват, че от близо месец е трудно да намериш пейка на перона, на която да седнеш без 
да се нараниш. 
За ремонта на Централна гара бяха похарчени над 60 милиона лева. 
Въпреки големия брой охранителни камери, нарушителите не са заловени. 
Началникът на гарата Николай Камберов обясни, че камерите са така позиционирани, че улавят 
пътника, но не и неговите действия. 
От ръководството обясниха, че вече са уведомили жандармерията и охранителната фирма за новата 
мода - кражба на болтове от пейките, и са помолили да бъдат предприети конкретни мерки. 
Специфичните мерки по охраната на жп гарата обаче не се коментират, тъй като тя е обект от 
значение за националната сигурност. 
От ръководството увериха, че ще опитат възможно най-скоро да поставят нови болтове и да върнат 
дъските, така че пейките да могат да се ползват отново. Колко време ще останат здрави след ремонта 
- предстои да разберем. 

 

http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/neizvestni-izpochupiha-pejkite-na-remontiranata-centralna-gara.html
http://btvnovinite.bg/gallery/bulgaria/moderniziranata-centralna-gara-v-sofija-veche-posreshta-patnici.html

