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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: МОСВ дава на общините 3,5 млн. лева за разработване на минерални извори  
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4891 
 

 
 

Текст: Министерството на околната среда и водите (МОСВ) открива пилотна схема с бюджет 3,5 млн. 
лева, насочена към общините за разработване на минералните извори на тяхна територия. Това 
обяви на пресконференция министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. 
Източник на средствата са ранните търгове с емисии на парникови газове. Програмата ще се 
администрира от Националния доверителен екофонд, който от 1 ноември до 16 декември т.г. ще 
приема проектните предложения на местните власти и ще извършва предварителен преглед. Най-
важни критерии за подбора им са наличието на готови предпроектни проучвания, технически 
проекти, както и бизнес план, доказващ икономическата целесъобразност на проектите. 
Програмата е с характер на финансов инструмент и ще се реализира през 2017 г. Със средствата ще 
се осигуряват безвъзмездно до 50 процента от проектите на общините, като за останалата половина 
от стойността им местните власти ще трябва да използват собствени средства или кредитен ресурс. 
Освен безвъзмездното финансиране, ще има възможност да се покрият и лихвите по взетите кредити 
от общините, поясни министър Василева. 
По програмата ще се подпомага подмяна, изграждане или разширяване на инфраструктурата за 
пренос или подаване на минералните води до ползватели, резервоари, топлообменници, 
оборудване за експлоатация и водовземане и др. 
„България е богата на минерални води, има ги в цялата страна, това е природен дар, който искаме да 
оползотворяваме в максимална степен с грижа за хората“, каза министър Василева. Тя добави, че 
минералните ни води имат ценни качества - температура между 20 и 102 градуса, изключителна 
чистота заради дълбочинния произход и разнообразен минерален състав. Това дава възможност да 
се използват за питейни цели, за балнеология, за развитие на туризъм и спа центрове, за отопление 
на сгради, за оранжерийно производство, както и за развитие на спортни дейности, посочи 
министърът. 
Пилотната схема за подпомагане на общините е разработена след извършен анализ от началото на 
тази година. За целта са изпратени запитвания до 111 общини, които са посочили състоянието на 
инфраструктурните си съоръжения и нуждите от тяхното подобряване. „Резултатите показват, че 
мрежата е силно амортизирана, в повечето общини е на повече от 50 години, а в община Велинград 
функционира дървен водопровод от 30-те години на миналия век“, отбеляза министър Василева. Тя 
добави, че изграждането и реконструкцията на съоръженията ще даде възможност за захранване на 
повече ползватели, за привличането на бизнеса и осигуряване на работни места в слабо населени 
планински райони, както и за намаляване на общинските разходи за отопление. 
Находищата на минерални води у нас, изключителна държавна собственост, са 102. От 2011 г. с 
промени в Закона за водите е въведена възможността те да се предоставят безвъзмездно на 
общините за срок от 25 години. Досега от нея са се възползвали 42 общини, които стопанисват 63 
находища, както и 37 находища - общинска собственост. Данните сочат, че до момента се 
оползотворява по-малко от 20 процента от ресурса, като потенциалът е 3800 литра в секунда. 
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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева подписва договор за водния цикъл на Асеновград 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4892 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на Асеновград  Емил 
Караиванов ще подпишат договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 
изграждане на водния цикъл на града. Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна 
среда 2014-2020 г.“ и е на стойност 106 млн. лв. 
Събитието ще се състои на 26 октомври 2016 г., сряда, от 14,30 ч в зала №305 на административната 
сграда на община Асеновград. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева: Подкрепяме кандидатурата на София за зелена столица на Европа 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4890 
 

 
 

Текст: „Министерството на околната среда и водите подкрепя инициативата на Столичната община 
да се кандидатира за зелена столица на Европа и няма да пести усилия да лансира тази идея, защото 
направеното от общината за много кратко време дава добри резултати“. Това каза министър 
Ивелина Василева на международната конференция „Науката среща регионите“. 
Министърът посочи, че София е пример за последователно реализиране на зелените политики в 
партньорство с научните среди. В столицата беше изпълнен най-мащабният проект по Оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г“. – „Интегрираната система за управление на отпадъците“, в 
която бяха инвестирани 350 млн. лв. Проектът допринася не само за намаляване на вредните 
емисии, но и за ефективното използване на ресурсите. Зелените отпадъци се превръщат в компост. 
Вече работи и инсталация за екопелети, с които ще се отопляват детски градини и училища. В 
градската пречиствателна станция за отпадъчни води в Кубратово работят съоръжения за третиране 
на утайки, от които се получава енергия. Това  показва, че в София са внедрени най-съвременните 
технологии в управлението на отпадъците и водите. 
Със средства от Oперативната програма бяха извършени инвестиции и в  градския транспорт и е 
видно подобрение в качеството на атмосферния въздух. В София вече няма замърсяване с азотни 
оксиди, а фините прахови частици намаляват. 
Министър Василева изрази надежда, че и през новия програмен период София ще бъде  новатор с 
реализирането на проекта си за оползотворяване на RDF горивото, получено в Завода за отпадъци в 
село Яна .“Зелените политики са безспорен приоритет на Столичната община. Те винаги се 
реализират в партньорство с науката. И аз съм убедена, че живеем в зелен и модерен град,  който е 
едно добро място за отглеждане на нашите деца,“ заключи министърът. 
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Кметът на София Йорданка Фандъкова отбеляза, че почти целият бюджет на столицата  е насочен 
към защита на околната среда. „Намаляването на вредните емисии във въздуха е наша основна цел. 
Затова строим метро, инвестираме в подмяна на превозните средства, реконструираме улици и 
булеварди, подменяме горивните инсталации в детски градини и училища“, каза кметът на 
столицата. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: МОСВ ще отбележи Международния ден на Черно море със среща на високо ниво в 
Бургас 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4852 
 

 
 

Текст: Високопоставени представители на страните по Конвенцията за опазване на Черно море от 
замърсяване (Букурещката конвенция) – България, Грузия, Румъния, Руската федерация, Турция и 
Украйна, ще се съберат по повод  Международния ден на Черно море – 31 октомври. С конференция 
в Бургас те ще отбележат 20-годишнината от подписването на Стратегическия план за действие за 
Черно море. С участието си във форума, организиран от Министерството на околната среда и водите 
на Република България, съвместно с община Бургас и Басейновата дирекция „Черноморски район“, 
представителите на шестте черноморски държави ще потвърдят ангажимента на правителствата си 
за съвместни действия при постигането на  реални резултати по възстановяването и опазването на 
Черно море. Целта на дискусията е да инициира диалог по партньорството в интегрираната политика 
и в сътрудничество за развитие на морския сектор. 
Участниците ще обсъждат перспективите за обмен на знания и капацитет в подобряване състоянието 
на морската среда в дългосрочен аспект и бъдещи инициативи за сътрудничество на регионално 
ниво чрез Черноморската комисия. Те ще разгледат възможностите за координирана регионална 
политика за устойчиво управление на природните ресурси и биологичното разнообразие на Черно 
море, ще споделят добри практики за усъвършенстването на  научните познания за екосистемата. 
Във форума ще участват представители на Черноморската комисия, ЕС, Международната комисия за 
опазване на река Дунав, академичните среди, дипломати, българското правителство, бизнеса и 
неправителствения сектор. 
Срещата на високо ниво в Бургас е от 10 часа на 31 октомври 2016 г. в Експо център „Флора“. 
 
 

Източник: gabrovonews.bg 
 

Заглавие: РСУО Севлиево – бенефициент по проект за третиране на битови отпадъци 
 

Линк: http://www.gabrovonews.bg/news/108170/ 
 

 
 

http://www.gabrovonews.bg/news/108170/
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Текст: Регионалното сдружение за управление на отпадъците на общините Севлиево, Сухиндол и 
Дряново получава възможност да защити проект пред Министерството на околната среда и водите 
по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020. 
Процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Комбинирана 
процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за 
предварително третиране на битови отпадъци“ стартира от 21 октомври 2016 г. 
Конкретните бенефициенти по процедурата са общо 118 общини от 26-те регионални сдружения за 
управление на отпадъците (РСУО). 
Целта на процедурата е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване 
на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за 
разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци. 
Безвъзмездна финансова помощ по процедурата ще бъде предоставяна за проектни предложения, 
всяко от които задължително трябва да включва най-малко 1 бр. инсталация за компостиране на 
разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци с капацитет между 2 000 и 20 000 
т/год. включително, както и 1 бр. инсталация за предварително третиране на смесено събрани 
битови отпадъци с капацитет до 80 000 т/год. 
Максималният срок за изпълнение на всеки проект, е 35 месеца, от които 30 месеца са за 
физическото изпълнение на дейностите по проекта. 
Крайният срок за представяне на проектно предложение е до 21.04.2017 г. (петък), 16.00 часа. 
 
 

Източник: fakti.bg 
 

Заглавие: Рекултивират депото за битови отпадъци в Радомир 
 

Линк: https://fakti.bg/bulgaria/207699-rekultivirat-depoto-za-bitovi-otpadaci-v-radomir 
 

 
 

Текст: Общинският съвет прие решение община Радомир да кандидатства за финансиране в размер 
на 9,9 млн. лв. пред МОСВ за закриване и рекултивация на депото за битови отпадъци в землището 
на с. Кошарите. 
Общинският съвет в Радомир прие решение община Радомир да кандидатства за финансиране  за 
закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за битови отпадъци в землището на с. 
Кошарите. Исканата сума ще бъде в размер на 9,9 млн. лв., а финансиращият орган ще бъде МОСВ. 
Със заповед на директора на РИОСВ от месец февруари тази година бе преустановена 
експлоатацията на депото за неопасни отпадъци в Радомир. 
Отпадъците, генерирани на територията на Радомир и околните села, се извозват до Регионалното 
депо в Перник. Съгласно Закона за управление на отпадъците общината е длъжна да започне 
дейностите по закриване на депото.  Изготвен е работен проект за рекултивация на депото с обща 
площ над 192 дка. 
Предстои комплектоването на всички решения, становища и съгласувателни писма от съответните 
институции и внасянето на проекта. 
На днешната си сесия ОбС в Радомир прие отчет за резултатите в бизнес програмата за дейността и 
развитието на "Медицински център - Радомир" ЕООД и отчет за финансово-икономическото 
състояние на "Байкал 1" ЕООД. 
Съветниците дадоха съгласието си общината да подаде проектно предложение по процедура за 
безвъзмездно финансиране "Активно включване" по ОП "Развитие на човешките ресурси". 

https://fakti.bg/bulgaria/207699-rekultivirat-depoto-za-bitovi-otpadaci-v-radomir
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Източник: ruse24.bg 
 

Заглавие: Забраняват горенето на строителни отпадъци 
 

Линк: https://www.ruse24.bg/novini/Bylgaria/Zabranyavat-goreneto-na-stroitelni-otpaduci-678719 
 

 
 

Текст: Изхвърлянето в кофите и горенето на стари мивки, плочи или каквито и да е строителни 
отпадъци ще е забранено. Това гласи нова наредба за управлението на строителните отпадъци и за 
влагането на рециклирани строителни материали, публикувана на сайта на МОСВ.  
Според новите правила преди началото на строително-монтажни работи строителят трябва да 
изготви план за управление на строителните отпадъци. Освен това те трябва се сортират по вид и да 
се предадат за "последващо материално оползотворяване на лица", пише още в документа. 
Целта на новата разпоредба е отпадъците, които ще се генерират от обектите, за които няма да се 
изисква такъв план, да се управляват съгласно реда, поставен в съответните общински наредби. 
Промяната ще облекчи бизнеса и ще е в полза на местните власти, защото дава по-голяма яснота за 
генерираното количество строителни отпадъци на тяхна територия. 
В Наредбата са разписани условията за издаване на документи при дейности със строителни 
отпадъци на повече от една площадка от един и същ оператор на територията на една РИОСВ. 
В момента документи се издават за всяка конкретна площадка - с промяната ще се издава само един 
документ за работа на територията на една Регионална инспекция по околната среда и водите. За 
всяка площадка обаче възложителят ще уведомява РИОСВ преди започване и приключване на 
дейността, свързана с третиране на строителни отпадъци. 
Промяната улеснява бизнеса, защото вече няма да е необходимо да се издава документ за всяка 
конкретна площадка и да се минава през цялата процедура по издаване на такъв вид документи. 
 
 

Източник: pzdnes.com 
 

Заглавие: Годишно: Мантинели и пътни знаци за 10 000 лв. „изчезват“ в областта 
 

Линк: http://pzdnes.com/2016/10/25/%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE-
%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-
%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8-
%D0%B7%D0%B0-10-000-%D0%BB%D0%B2/ 
 

 
 

Текст: Пътни знаци, табели и мантинели на тойност десет хиляди лева биват откраднати в областта, 
съобщиха от Областно пътно управление. Апашите не подбират местата, от където задигат 
указателните знаци или предпазни съоръжения. Те липсват както от извънградски пътища, така и от 
сърцевината на населени места и градове. 
Повечето от тях биват смачквани и предавани за скрап, като цената за изкупуване рядко надхвърля 
два лева за килограм. Обичайната кражба е не само на самия знак, а и на металния прът, на който 
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той е побит. В миналото ромски бригади крадяха кръглите знаци, за да ги превръщат в тави. 
Материалът от който днес се изработват знаците е коренно различен и не става за подобна дейност, 
но все пак е метал, кзват специалистите. 
Повредата или кражбата на пътен знак или съоръжение са подсъдни, но това не спира крадците. 
Най-често те задигат „стоката“ в ранните часове на деня или през нощта. Металните табели и пътни 
огради са предпочитани от крадците, защото освен за връщане в пунктовете за скрап, ги използват за 
колове на дворни огради, за подпиране на асми и дори за печене на чушки и варене на лютеница. 
През 2015 г. в страната 
2100 пътни знака и 33,8 километра предпазни мантинели за поне 1,5 млн. лева са откраднати и 
повредени от вандали за година по републиканските шосета. Това сочат данни от Агенция „Пътна 
инфраструктура” (АПИ). Пътните знаци струват от 154,40 лв./кв. м за най-евтините пластмасови до 
465,87 лв./кв. м за железните, а цената на мантинелите тръгва от 47,22 лв./м и стига до 273,90 лв./м. 
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Текст: В периода от 17 до 24 октомври на територията на РУ -Луковит и РУ- Тетевен са проведени 
полицейски операции за противодействие на престъпността в малките населени места. Луковитските 
полицаи са проверили 138 лица и 118 МПС,  съставени са 23 акта и 58 глоби с фиш, проверени са 15 
обекта с частна охрана, 2 пункта за изкупуване на черни и цветни метали,  образувани са 2 досъдебни 
производства и 2 бързи производства и са задържани 3 лица.   Тетевенските служители на реда  са 
проверили 235 лица и  190  МПС. Проверени са 4 търговски обекта, като за установени нарушения са 
съставени 29 акта и 61 глоби с фиш. 


