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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: МОСВ спасява водния цикъл на Враца с 80 млн. лв.   
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4909 
 

 
 

Текст: Договор за безвъзмездна финансова помощ за довършване на водния цикъл на Враца беше 
подписан днес между министъра на околната среда и водите Ивелина Василева и кмета на града 
Калин Каменов. 
„80 млн. лв. предоставя МОСВ чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за 
довършването на този изстрадал и изстрадан от гражданите на Враца проект - най-големият в сектор 
„Води“, каза министър Василева. 
„Толкова години след старта му още не е завършен нито един компонент. Фазирането е голям успех 
на Министерския съвет - така спасихме от фалит община Враца, която или трябваше да осигури 80 
млн.лв. за приключването му,  или да върне вече усвоените милиони“, подчерта министърът. Тя 
обаче предупреди, че проектът продължава да е рисков. Той трябва да бъде приключен в рамките на 
26 месеца, затова мобилизацията трябва да е на 100%. 
Министър Василева благодари на гражданите на Враца за търпението. 
„Проектът е изключително важен, защото ще се пречиства водата на целия град. Ще се подобри 
качеството на живот. Сега има рекордни аварии във ВиК мрежата, което създава неудобства на 
жителите. Загубите по тръбите са над 70%“, отбеляза министър Василева. 
В рамките на втората фаза ще бъде изградена и рехабилитирана още 36 км ВиК мрежа в градската 
част. Ще се извърши и реконструкцията на два магистрални водопровода, които доставят вода на 
Враца от яз. „Среченска бара“. В първата фаза от проекта работата по тях беше блокирана, защото 
азбестоциментовият нямаше законноустановен сервитут.  Сега подробният устройствен план е готов 
и са осигурени средства за обезщетения на собствениците. Ще се извърши и пълното обновяване на 
ПСОВ с ново механично и електрооборудване, изграждане на нови и обновяване на стари сгради и 
съоръжения. 
Проектът за изграждане на интегрирания воден цикъл на Враца попада в категорията на „големите“ 
и е одобрен с решение на Европейската комисия от 17 декември 2009 г. Първоначалната му стойност 
е 136 373 288 лв., а размерът на безвъзмездната финансова помощ - близо 124 млн. лв. 
Липсата на добра организация при изпълнението доведе до голямо забавяне и превръщането му в 
един от рисковите. Някои от дейностите бяха изпълнени на 50%, а други – като рехабилитацията и 
реконструкцията на довеждащите водопроводи от яз. "Среченска бара" до града, не бяха стартирали. 
Спасителният вариант беше проектът да бъде фазиран, т.е. изпълнението и въвеждането в 
експлоатация на мощностите да се реализира в новия програмен период. На 5 август 2016 г. 
Европейската комисия даде зелена светлина за довършване на водния цикъл на града. 
 „Днес вече трябваше са сме забравили за водния цикъл. Проектът беше провален. Сега за кратък 
период трябва да завършим дейности, проспани през годините,“ каза кметът на Враца Калин 
Каменов. 
 
 

Източник: telekabeltv.bg 
 

Заглавие: МОСВ ще осигури 3.5 млн. лв. помощ за общините с минерални извори   
 

Линк: http://www.telekabeltv.bg/bg/news/22143.html 
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Текст: До 50% от стойността на общинските проекти за изграждане на инфраструктура към 
находищата на минерална вода на тяхна територия ще бъде покрита от Националния доверителен 
фонд. За останалите 50% от необходимите средства кметовете ще трябва да намерят общински 
ресурс или да кандидатстват за кредити. В този случай Националният доверителен екофонд ще им 
покрие лихвите по заемите. Това каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, 
която на пресконференция представи пилотната инвестиционна програма в помощ на общините с 
минерални извори. Тя уточни, че от 1 ноември до 16 декември общините могат да кандидатстват 
пред МОСВ с проекти. Няма горна граница за стойността на проектите, с които общините ще 
кандидатстват, стана ясно на пресконференцията. При оценката на кандидатстващите проекти най-
важният фактор ще бъде техническата готовност, наличието на финансова обосновка и бизнес план, 
които да доказват, че проектът ще вкара приходи в общинския бюджет. Ивелина Василева припомни, 
че след 2011 г. на местните власти бе дадена възможност да ползват извори държавна собственост. 
След заявки от кметовете общините получиха за стопанисване 63 минерални извора. Отделно те 
трябва да се грижат и за 37 находища на минерална вода, които са общинска собственост. Министър 
Василев посочи, че анализ за състоянието на инфраструктурата е показал, че инвестиционните 
разходи за поддържане на мрежата не са големи, а и самата мрежа не е в добро състояние. 
Например във Велинград още работи дървен водопровод от 30-те години на 20-ти век, а повечето 
мрежи с минерална вода са на 50 и повече години. От предоставените на общините 63 извора 
повечето се използват, но не в пълна степен, обясни зам.-министър Атанаска Николова. Като пример 
за успешно използване на минералната вода Ивелина Василева посочи община Бургас, където 
находището захранва плувен басейн. Инвестиционната програма за минералните извори ще бъде 
реализирана през 2017 г. Според МОСВ, тя трябва да продължи и след това. 
 
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Пестенето на енергия и сигурността са водещи в стремежа към умния дом 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/68534 
 

 
 

Текст: Днес интелигентният свързан дом може да прави повече неща, отколкото повечето хора 
смятат за възможно. Може да се приеме, че технологиите за „умния дом“ все още са силно 
подценени. Това е изводът от ново изследване, проведено от компаниите Bosch и Twitter в Германия, 
Франция, Великобритания, Австрия, Испания и САЩ. 
Много Туитър потребители не са осведомени за това на какво е способен умният дом, показват 
анализите от анкетата. Например, докато две трети от участниците знаят, че при интелигентния дом 
светлините се изключват автоматично, когато те напуснат къщата, то само 22% могат да си 
представят, че фурната може да предлага перфектната рецепта за деня. Сравнено по държави, 
французите имат повече доверие в технологиите на умния дом, отколкото британците, американците 
или австрийците. 

https://greentech.bg/archives/68534
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Особено интересно е, че хората между 25 и 34 години са най-близо до реалността в преценката си за 
умния дом. Изненадващ е фактът, че мнозина младежи от „интернет поколението“ не знаят на какво 
е способен умният дом. Особено при младежите на възраст между 16 и 24 години, които не могат да 
си представят света без интернет, интелигентният дом е все още изненадващо непознат. Навярно 
това е така, защото на тази възраст все още малцина се интересуват от технологии за домакинството. 
Само 50% от запитаните в изследването са убедени, че днешните смарт-системи дават възможност 
на различни уреди да могат да комуникират помежду си без значение дали са от един и същ 
производител. 
Пестенето на енергия е важен аргумент по целия свят 
Умният дом се грижи автоматично за досадни рутинни задължения, позволява контрол дори и далеч 
от дома и така създава удобство. Убедителен за участниците в изследването е потенциалът за 
пестене на енергия. Испанците, французите и англичаните най-силно се интересуват от спестяването 
на пари. Между 71 и 75% посочват икономията на енергия като убедителен аргумент за умния дом. 
Въпреки че това е най-популярният отговор сред германците, те остават на последно място по 
държави с 59%. Това е доста изненадващо, като се има предвид, че немците обикновено се свързват 
с чувството им за грижа за природата. Вероятно по-скоро финансовият, отколкото екологичният 
аспект прави енергийната ефективност толкова интересна за страни като Испания, Франция и Англия. 
На почивка без тревога 
Спокойствието и сигурността идват на второ и трето място като аргументи за умния дом и са 
назовани съответно от 59% и 58% от запитаните. Интелигентният дом, който автоматично задейства 
алармата, когато проникне нарушител, и известява собственика чрез съобщение до смартфона, е 
просто впечатляващ, както и идеята да бъдеш способен да наглеждаш нещата си по всяко време чрез 
свързана камера. Сигурността играе особено важна роля за жените. Докато те са традиционно по-
скептични към всички останали аргументи, отколкото мъжете, ситуацията тук е точно обратната. 
Само 1/3 от запитаните смятат за особено важно да могат да приготвят капучиното си докато все още 
си лежат в леглото. Тук французите оглавяват класацията – 42% сърдечно приветстват идеята да 
могат да намират латето си готово, щом влязат в кухнята. 
Винаги в движение 
Във Великобритания и САЩ 60% биха искали да могат да контролират умния си дом, когато пътуват. 
Сред испанците, германците и австрийците това са само около 30%, а във Франция желаещите са 
45%. 
Сравнението по държави е почти аналогично, когато участващите бързат. Когато бързат, жените 
смятат, че могат да спечелят от умния дом. Идеята да имаш достъп до дома си, когато си във 
ваканция, е особено очарователна за всички допитани, независимо дали само за да наглеждаш 
нещата си, или за да изключиш отоплението преди да се прибереш вкъщи. 
 
 

Източник: expert.bg 
 

Заглавие: Големите заблуди за пластмасата за еднократна употреба 
 

Линк: https://www.expert.bg/Povishenie-za-blagorodnite-metali-572062.html 
 

 
 

Текст: Златото се търгуваше на 3 - седмичен максимум спрямо долара, подкрепено от слабостта на 
зелените пари. Данните от СОТ от 25 октомври показват, че търсенето се повишава за пръв път от 
четири седмици насам. В петък металът нарасна с половин процент до 1275,40 долара за тройунция. 
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Фючърсите върху медта направиха най-силното си седмично повишение от три месеца насам поради 
силните данни за американската икономика. Фючърсите върху желязната руда достигнаха най-
високата стойност от април. 
ОПЕК не успя да финализира предложението за ограничаване на добивите като дискусията ще 
продължи в края на ноември. Докато страните обвиняват Иран и Ирак за липсата на споразумение, 
Оман и Русия заявиха, че ще ограничат производството си, само след като от ОПЕК се споразумеят. В 
същото време Бразилия заяви, че няма да замрази производството. 
 
 

Източник: cross.bg 
 

Заглавие: С 0.5% нараства общият индекс на цените на производител през септември 2016 г. спрямо 
предходния месец 
 

Линк: http://www.cross.bg/proizvodstvoto-tzenite-promishlenost-1524069.html#.WBb0mEnr2mQ 
 

 
 

Текст: Общият индекс на цените на производител през септември 2016 г. нараства с 0.5% спрямо 
предходния месец. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 2.1%, и в 
преработващата промишленост - с 0.6%, докато при производството и разпределението на 
електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление с 0.2%. Това се посочва в статистика на 
Националния статистически институт. По-съществено увеличение на цените в преработващата 
промишленост се наблюдава при производството на напитки - с 0.8%, и при производството на 
дървен материал и изделия от него, без мебели - с 0.5%, а намаление е регистрирано при 
производство на облекло и при производството на изделия от каучук и пластмаси - по 0.3%. 
Общият индекс на цените на производител през септември 2016 г. намалява с 2.0% в сравнение със 
същия месец на 2015 година. Спад на цените е регистриран в добивната промишленост - с 1.9%, в 
преработващата промишленост - с 0.9%, и при производството и разпределението на електрическа и 
топлоенергия и газ - с 5.5%. По-съществено намаление се наблюдава при производството на хартия, 
картон и изделия от хартия и картон - с 2.8%, при производството на химични продукти - с 1.7%, и при 
производството на изделия от каучук и пластмаси - с 1.3%, а увеличение е регистрирано при ремонта 
и инсталирането на машини и оборудване - с 2.4%, и при обработката на кожи; производството на 
изделия от обработени кожи без косъм - с 1.7%. 
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември 2016 г. е с 0.2% над 
равнището от предходния месец. Увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост - 
с 0.1%, и в преработващата промишленост - с 0.5%, докато при производството и разпределението на 
електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление с 0.2%. В преработващата промишленост 
нарастване на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на напитки - с 
0.9%, и при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 0.4%, а 
намаление е отчетено при производството на основни метали - с 1.5%, и при производството на 
електрически съоръжения - с 0.4%. 
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември 2016 г. спада с 2.4% в 
сравнение със същия месец на 2015 година. Намаление на цените е регистрирано в добивната 
промишленост - с 0.2%, в преработващата промишленост - с 0.9%, и при производството и 
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.1%. По-ниски цени в преработващата 
промишленост спрямо септември 2015 г. са отчетени при: производството на химични продукти - с 
4.7%, производството на основни метали - с 3.4%, производството на дървен материал и изделия от 
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него, без мебели и производството на изделия от каучук и пластмаси - по 1.7%. Нарастване на цените 
се наблюдава при: производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 3.0%, 
ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 2.8%, производството на превозни средства, 
без автомобили - с 1.9%. 
Индексът на цените на производител на международния пазар през септември 2016 г. се увеличава с 
1.0% в сравнение с предходния месец. В преработващата промишленост е отчетено нарастване на 
цените с 0.8%. По-съществено увеличение спрямо предходния месец се наблюдава при 
производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 0.8%, и при производството на 
лекарствени вещества и продукти - с 0.6%, а намаление е отчетено при производството на облекло - с 
0.5%, при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон и при производството на 
изделия от каучук и пластмаси - по 0.3%. 
Индексът на цените на производител на международния пазар през септември 2016 г. намалява с 
1.4% в сравнение със същия месец на 2015 година. В преработващата промишленост спадът на 
цените на производител през септември 2016 г. е с 0.9% спрямо септември 2015 година. Намаление 
на цените е отчетено при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 9.6%, и 
при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 2.7%. Нарастване на 
цените се наблюдава при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 6.3%, 
и при производството на тютюневи изделия - с 2.6%. 
 
 

Източник: investor.bg 
 

Заглавие: Таксите за депониране на отпадъци ще бъдат намалени  
Това става по настояване на Националното сдружение на общините 
 

Линк: http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/taksite-za-deponirane-na-otpadyci-shte-
bydat-namaleni-227218/ 
 

 
 

Текст: Таксите за депониране на отпадъци ще бъдат намалени. Това предвижда проект за 
изменение на наредбата от 2013 г. за отчисленията при депониране, публикуван за обществено 
обсъждане.  
Предложението се прави по настояване на Националното сдружение на общините в България 
(НСОРБ) с аргумента, че общините продължават да изграждат инфраструктура за рециклиране, става 
ясно от мотивите към проекта. 
За 2017 г. се предлага отчисленията да бъдат 40 лв./т (вместо сега заложените в наредбата 47 лв./т), 
за 2018 г. 45 лв./т (сега - 61 лв./т) и за 2019 г. – 57 лв./т (сега - 78 лв./т.), пише в проекта. 
Въведени са изисквания всички ползватели да заплащат директно в сметката на собственика на 
депото дължимите суми за отчисленията и обезпеченията.Дава се възможност на всички общини, 
използващи общо регионално депо, да подават заявления в РИОСВ за отпускане на средства от 
отчисленията, като по този начин се облекчава сегашната процедура единствено собственикът на 
депото да има това право и той да превежда на другите общини отпуснатите средства. 
 

Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Мъж от Катуница остава в ареста за кражба на тонове олово 
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Линк: http://bnr.bg/plovdiv/post/100753808/maj-ot-katunica-ostava-v-aresta-za-krajba-na-tonove-
olovo 
 

 
 

Текст: Районният съд в Асеновград определи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под 
стража” спрямо  жител на село Катуница, опитал да открадне олово от Комбината за цветни метали.  
Според обвинението Петко и неговите съучастници искали да  спечелят пари като изнесат от завода 
олово за над 28 700 лева. То било изнесено от КЦМ на 18 октомври и разтоварено в пункт за 
вторични суровини в Катуница, а за това се предвижда затвор. 
В мотивите за ареста съда счита, че е налице обосновано предположение за авторството на деянието 
и има опасност от ново престъпление. Определението подлежи на обжалване и протест пред 
окръжния съд в Пловдив. 
Миналата седмица съдът в Асеновград остави в ареста още един мъж и жена с обвинения за 
кражбата на олово, а мярката им бе потвърдена на втора инстанция.  
 

 

Източник: 24chasa.bg 
 

Заглавие: Хванаха двама за кражба на 100 кг медни кабели в село Еленино 
 

Линк: https://www.24chasa.bg/region/article/5841783 
 

 
 

Текст: Задържани са двама мъже за кражба на 100 кг медни кабели в село Еленино. Това съобщиха 
от пресцентъра на МВР. В резултат на проведени оперативно-издирвателни действия криминалисти 
са установили и задържали извършителите на кражба. Сигналът за престъплението постъпил в 
старозагорското Второ РУ на 27 октомври, около 9.00 часа – през нощта срещу 26 октомври било 
проникнато в сервиз за камиони в село Еленино и откраднати 100 кг медни кабели. В хода на 
предприетите действия са задържани авторите на посегателството - М. С. (на 21 г.) и Н. В. (на 25 г.), и 
двамата жители на селото. Те са отведени в районното управление с полицейска мярка за срок до 24 
часа. 
 
 
 


