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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: МОСВ предоставя средства на Столичната община за канализация на Бояна, Драгалевци и 

Симеоново 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=49779    

 
 

Текст: Министерството на околната среда и водите ще отпусне средства за изграждане на 
канализационната мрежа на 9 софийски квартала – „Манастирски ливади“, „Кръстова вада“, 
„Гърдова глава“, „Драгалевци“, „Симеоново“, „Бояна“ „Бенковски“, „Орландовци“ и „Кремиковци“. 
Първата крачка към подобряване на ВиК инфраструктурата в тези райони беше направена днес с 
подписване на договор между министъра на околната среда и водите Ивелина Василева и кмета на 
София Йорданка Фандъкова за извършване на регионалното прединвестиционно проучване (РПИП) 
на Столичната община. Проектът е на стойност 5, 2 млн. лв., като 4, 4 млн. лв. е размерът на 
безвъзмездното финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 “. 
„Този проект полага основата на широкообхватна инвестиция в изграждане и рехабилитация на 
инфраструктурата на София. Той ще е на стойност над 400 млн. лв. Това е поредната стъпка в 
усилията ни София да се превърне един по-удобен и зелен град“, каза министър Ивелина Василева. 
„След като със средства по Оперативната програма беше преодоляна кризата с боклука и тя остана в 
миналото, сега ще се решат и тежките проблеми с ВиК мрежата“, допълни министър Василева. 
Предстои разработване на РПИП, съпътствано с изготвяне на идейни проекти, цялата техническа 
документация, финансово-икономически анализи и други. 
До момента МОСВ чрез Оперативна програма „Околна среда“ подпомогна изграждане на повече от 
65 км ВиК мрежа на територията на общината. 350 млн. лв. бяха инвестирани в изграждане на Завода 
за отпадъци. 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. С близо 215 млн. лв. от Оперативната 
програма беше подобрен и градският транспорт чрез купуването на 10 метровлака, 20 трамвайни 
мотриси и 126 автобуса, които изцяло отговарят на екологичните изисквания. 
Министър Василева обобщи, че до момента са обявени процедури за 1, 3 млрд. лв., а догодина 
предстои обявяване на най-голямата от тях, тя е в сектор „Води“ за  над 1,5 млрд. лв. По нея ще може 
да кандидатства и Столичната община, след като подготви предложение на базата на регионалното 
си прединвестицонно проучване. 
Кметът на София благодари за успешното сътрудничество. „В София беше изградено много, но то е 
недостатъчно, все още има населени места без канализация, а в центъра мрежата на места е на 100 
години. Това изисква големи инвестиции, които общината не може да се позволи само с данъците на 
столичани“, каза Йорданка Фандъкова. „Днешният договор дава възможност да се подредят 
приоритетите и после да кандидатстваме за финансиране на строителни дейности. Ще са нужни и 
много средства за отчуждаване на терените. Подобни крупни инвестиции не могат да се случат  без 
партньорството между държавата и общината“, подчерта кметът на столицата. 
  
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие:  С над 48 млн. лева от НДЕФ са санирани 125 обекта в страната за последните две години 

http://www5.moew.government.bg/?p=49779
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Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=49826 

 
 

Текст: над 48 млн. лева от Националния доверителен екофонд (НДЕФ) са изпълнени мерки за 
енергийна ефективност в 125 обекта в страната за последните две години. Това каза заместник-
министърът на околната среда и водите Атанаска Николова, която заедно с кмета на Враца Калин 
Каменов и изпълнителният директор на НДЕФ Камелия Георгиева провери изпълнението на проект 
за повишаване на енергийната ефективност на лекоатлетическата зала към спортен комплекс „Христо 
Ботев“ в града. 
Стойността на проекта е 713 666 лв., от които размерът на субсидията от НДЕФ е 606 616 лв. 
Подменена е дограмата в лекоатлетическата зала, поставена е топлоизолация на фасадите и 
покрива, оптимизрана е електроинсталацията и вентилацията, обновена е отоплителната 
инсталация. Очаква се ремонтираната зала да бъде открита през пролетта. 
НДЕФ е изключително успешен финансов инструмент, чрез който се инвестират средства в мерки за 
енергийна ефективност на публични сгради – основно детски градини,  училища и техните 
общежития, с което се подобряват условията за нашите деца, каза зам.-министър Николова. 
Изпълнителният директор на НДЕФ Камелия Георгиева отбеляза, че проектът е пример за добро 
взаимодействие между институциите. 
Кметът на Враца Калин Каменов посочи, че общината надгражда доброто взаимодействие и е подала 
за одобрение още два проекта – за саниране на професионалната гимназия по текстил в града и за 
ремонт на средношколското общежитие, в което учат и живеят ученици от целия регион. Ще 
създадем възможност на децата ни да учат и да спортуват при по-добри условия, каза кметът. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: 70 млн. лв. ще получи ВиК Смолян по ОПОС 2014-2020  

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=49838 
 

 
 

Текст: Седемдесет милиона лева ще получи ВиК Смолян по Оперативна програма „Околна среда 
2014-2020“ за инвестиции във ВиК мрежата на обособената територия. Това каза министърът на 
околната среда и водите Ивелина Василева при откриването на сепариращата и компостиращата 
инсталация на депото за битови отпадъци в Смолян. Поканата към ВиК оператора ще бъде изпратена 
до края на годината. Това ще бъде първият регионален пилотен проект. 
Със средствата от новата ОПОС ще се финансира проектиране, изграждане, рехабилитация и 
реконструкция на ВиК инфраструктура, вкл. на съоръжения за третиране на утайки в агломерации с 
над 10 000 е.ж. 
Министър Василева откри и съоръжение за пречистване на инфилтратните води от депото за твърди 
битови отпадъци в Смолян, които вече няма да замърсяват почвите и водите. Проектът се финансира 
от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Общият размер на 
инвестициите в община Смолян по договори с ПУДООС са 5, 2 млн. лв. 
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В Девин по-рано през деня, министър Василева направи първа копка на водопровод, който ще 
довежда до града водата от находището Беденски минерални бани. Старият тръбопровод е граден 
през 60-те години на миналия век и по него отдавна не може да се довежда минералната вода до 
Девин. 
„Много се радвам, че заедно споделяме този хубав момент. Премиерът настояваше Министерският 
съвет максимално бързо да вземе решение за тази стратегическа инвестиция за развитието на 
региона“, каза министър Василева. 
Водопроводът е стар проблем в Девин. С него ще се довежда до града минерална вода като ще се 
запазва високата й температура и свойства. Това ще даде нови възможности за балнео и спа туризма 
в града, отбеляза министър Василева. 
 

 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Експертите на МОСВ ще представят напредъка на страната на конференцията в Маракеш 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=49794 
 

 
 

Текст: В Маракеш, Мароко започна 22-та сесия на Конференцията на страните по Рамковата 
конвенция на ООН по изменение на климата (COP 22) и 12-ата сесия на Срещата на страните по 
Протокола от Киото (CMP 12). 
В рамките на Конференцията от 15 до 18 ноември ще се проведе Първата среща на страните по 
Споразумението от Париж – историческо събитие, на което ще се отбележи влизането в сила на 
новото споразумение по климата. 
Заедно с останалите държави членки на Европейския съюз, България ще изпълнява обща цел за 
намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 40% до 2030 г. с приемането на Рамката за 
политиките по климат и енергетика до 2030 г. Тази цел е сред най-амбициозните, заявени с 
националните приноси на държавите, преди Конференцията в Париж. 
По време на експертния сегмент на Конференцията от 7 до 14 ноември, България се представлява от 
експерти на дирекция „Политика по изменение на климата“ и Изпълнителна агенция по околна 
среда. 
През първата седмица на Конференцията ще се проведе международна оценка на напредъка на 
България в постигане на целите за намаляване на емисиите на парникови газове, която ще се 
извърши на база подадените от страната ни двугодишни доклади и националната инвентаризация. 
Експертите на Министерството на околната среда и водите ще представят напредъка на страната ни в 
постигане на целите до 2020 г. пред 196-те страни на РКООНИК и ще отговорят на всички възникнали 
по време на сесията въпроси. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Районът на Северна България има голям потенциал за използване на ресурсите от 

минерални води 
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Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=49792 
 

 
 

Текст: Районът на Северна България има голям потенциал за използване на ресурсите от минерални 
води. Това каза в Плевен заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова. Там 
се проведе първата информационна среща с кметове за представяне на възможностите на 
националната програма за подпомагане на общините за ефективно управление на находищата на 
минерални води на тяхна територия. 
Със средствата, които предоставя програмата, районът може да стане по-атрактивен както за 
развитие на бизнес, така и да се превърне в желана туристическа дестинация, посочи зам.-министър 
Николова. Тя подчерта, че от реализирането на проекти, свързани с минералните води, може да има 
икономическа полза и изрази пълната подкрепа на МОСВ за кметовете, които искат да развиват 
находищата. 
Пилотната схема на МОСВ е с бюджет от 3,5 милиона лева. Тя има характер на финансов инструмент 
и по нея ще се осигуряват безвъзмездно до 50% от стойността на общинските проекти. Останалата 
част от средствата трябва да се осигури от местните власти със собствен ресурс или чрез публично-
частни партньорства с бизнеса. Ако общините решат да изтеглят креди, МОСВ ще покрие лихвите по 
тях. Програмата се администрира от Националния доверителен екофонд (НДЕФ), който до 16 
декември т.г. ще приема проектите на местните власти. Те трябва да се реализират до края на 2017 г. 
България е на второ място по находища на минерални води в Европа. Общият им ресурс в страната се 
оценява на около 4600 литра в секунда, каза зам.-министър Николова. Това е изключителна 
възможност за развитие не само на балнеология и спа, но и за използване на топлинната енергия от 
минералните води за отопление на публични сгради, оранжерии, развитие на спорт, отдих и 
туризъм, добави тя. 
Проектите са за инфраструктура, която общините имат задължение да поддържат според Закона за 
водите или решенията на министъра на околната среда и водите за предоставяне безвъзмездно за 
ползване и управление на определено находище на минерална вода. Това могат да бъдат 
водопреносна и водоразпределителна мрежа, в т.ч. помпени станции, топлообменници, 
събирателни резервоари, водомерни и каптажни разпределителни шахти за минералната вода 
преди подаването й към водоползвателите и др. Всички условия за кандидатстване могат да се 
намерят на www.ecofund-bg.org 
След срещата заместник-министър Атанаска Николова и кметът на Долна Митрополия провериха 
изпълнението на проект за изграждане на фитнес на открито в град Тръстеник. Изграждането му е 
финансирано от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към 
МОСВ. 
 
 

Източник: 24chasa.bg 
 

Заглавие: Поредно нарушение в „Монтюпе“ ЕООД констатира РИОСВ-Русе  

 

Линк: https://www.24chasa.bg/novini/article/5862243 
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Текст: Експерти на РИОСВ-Русе установиха ново нарушение в „Монтюпе“ при извънредна проверка, 
съобщиха от екоинспекцията в дунавския град. Тя била извършена по повод постъпил сигнал на 
гражданин за усетена миризма на изгорял бакелит в района на кв. „Възраждане“ рано сутринта във 
вторник. Дежурният екип извършил своевременно обход от района на сигнала до производствената 
площадка на „Монтюпе“ ЕООД.Миризма, характерна за производството на дружеството, била 
усетена западно от площадката на предприятието. При оглед на производствените халета 
екоинспекторите констатирали, че два капака от комбинираната противопожарна и вентилационна 
система на производствено Хале № 3 са били отворени. За потвърждаване на съмненията, екипът 
извършил незабавна проверка в завода, съвместно с представители на дружеството.На покривното 
пространство на халето те установили, че два от капаците, които са противопожарни люкове, са 
напълно отворени. Това се явява неорганизиран източник на емисии от работното помещение. 
Останалите 4 странични клапи били затворени и нитовани съгласно наложената от РИОСВ-Русе 
принудителна административна мярка през септември. На място е съставен е бил констативен 
протокол и са дадени предписания за незабавно затваряне на капаците и запечатването им 
(нитоване) в срок до седмица. Срещу дружеството ще бъдат предприети съответните 
административно-наказателни и принудителни мерки. 
 
 

Източник: trud.bg 

Заглавие: РИОСВ-Пловдив събра 62 000 лв. от глоби за месец 

Линк: http://trud.bg/%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-
%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-
%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0-62-000-%D0%BB%D0%B2-%D0%BE%D1%82-
%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B5/ 

 
 

Текст: РИОСВ-Пловдив събра 61 636 лв. от санкции и глоби, наложени от експертите на инспекцията 
от 1 до 31 октомври. 
11 468 лв. от общата сума са преведени на общините, на чиято територия се намират глобените от 
екоинспекцията обекти-замърсители на околната среда. Най-големи са приходите за общините 
Пловдив – 3088 лв., Садово – 2708 лв., Хисаря – 2499 лв. и Марица – 2050 лв. Тези средства обаче 
могат да се използват само за реализиране на екологични проекти. 
През октомври експертите на РИОСВ-Пловдив са извършили общо 175 проверки на 156 обекта, като 
100 от тях са извънредни, а 22 по получени на „зеления“ телефон сигнали. Екоинспекторите са дали 
51 предписания за установени несъответствия по прилагане на екологичното законодателство и са 
съставили 6 акта за констатирани административни нарушения и 19 наказателни постановления на 
обща стойност от 59 000 лв. 
Най-тежката санкция е в размер на 30 000 лв. и е наложена на „Агрия“ АД за неизпълнение на 
условия в издадени комплексни разрешителни, съобщи директорът на РИОСВ-Пловдив доц. Стефан 
Шилев. 
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Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Котле на биомаса ще топли 3000 ученици в „Меден рудник“ 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/69132 
 

 
 

Текст: Котел на биомаса заработи в районната отоплителна централа на бургаския квартал „Меден 
рудник”, съобщи общината. Това е първото съоръжение с такава голяма мощност за изгаряне на 
биомаса в бургаски регион. Котелът е част от обновената и модернизирана централа, която отговаря 
за две училища и една детска градина в комплекса: ОУ “Елин Пелин”, СОУ “Константин Петканов” и 
ЦДГ “Морска звезда”. В тях се обучават 3000 деца. 
“Това е изключително полезна инвестиция, която ше повиши комфорта в учебните заведения и ще 
им намали сметките”, коментира при откриването министърът на енергетиката г-жа Теменужка 
Петкова. 
Котелът произвежда енергия чрез контролирано изгаряне на биомаса от дървесни пелети и трески. 
Разполага с максимална мощност от 1650 kW, вграден бункер за гориво с обем 1400 л. и 
противопожарна система. Новият котел замени стария, който беше неефикасен, силно корозирал, с 
многобройни течове и аварии. 
30 куб. м. силоз служи за за складиране на дървените пелети. Обновена е и подземната 
разпределителна топлопроводна мрежа от централата до двете училища и детската градина, които 
тя захранва. По трасето до учебните заведения са прокарани нови тръбопроводи от фабрично 
преизолирани тръби, състоящи се от стоманени тръби, изолирани с полиуретанова пяна и и обвивка 
от полиетиленова тръба. 
 
 

Източник: dnes.bg 
 

Заглавие: Задържаха 9 кг контрабандно сребро на Малко Търново 
 

Линк: http://www.dnes.bg/crime/2016/11/08/zadyrjaha-9-kg-kontrabandno-srebro-na-malko-
tyrnovo.321446 
 

 
 

Текст: Митническите служители задържаха близо 9 кг контрабандни сребърни изделия на 
митнически пункт Малко Търново. Иззети са пет сребърни чаши и три кюлчета от сребро с общо тегло 
7773 грама, както и около 1000 грама метална скрап, съдържаща сребро, съобщиха от митниците. 
Недекларираните сребърни изделия са открити при щателна митническа проверка на лек автомобил 
с румънска регистрация, който е пътувал от Румъния за Турция през България. 
При напускане на ЕС, на българския митнически пункт шофьорът и неговата спътничка са заявили, че 
не пренасят нищо за деклариране. След като митническите служители започват проверка на багажа в 
автомобила, дамата е признала пред митническите служители, че в ръчната си чанта носи две 

https://greentech.bg/archives/69132
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найлонови торби с общо около 1 000 грама метална скрап за бижута, която се оказва със съдържание 
на сребро, но пътничката "не знаела", че трябва да я декларира.  
Въпреки твърденията на пътничката и на шофьора, че освен недекларираната скрап не пренасят 
друго, митническите служители извършват щателна митническа проверка на автомобила в 
оборудваното за тази цел специализирано хале на митническия пункт. 
Установява се, че в тайници в кухини по купето на колата са укрити три кюлчета от бял метал с общо 
тегло 7000 грама, а от подлакътник в салона на колата са извадени 5 гравирани чаши от бял метал. 
Според първоначалната експертиза кюлчетата са от сребро с висока проба, чашите също са сребърни 
и са съвременно производство, а металната скрап е с високо съдържание на сребро. Предстои да 
бъде направена допълнителна експертиза на предметите за установяване на тяхната стойност. 
Шофьорът на колата - румънски гражданин е признал в писмени обяснения, че всички сребърни 
изделия са негови и ги пренасял с търговска цел. Срещу него е съставен акт за нарушение на Закона 
за митниците и Валутния закон. Задържаните сребърни изделия подлежат на отнемане в полза на 
държавата. 
 
 

Източник: faragency.bg 
 

Заглавие: Румънец се опита да прекара 9 кила сребро за скрап през митницата 
 

Линк: http://faragency.bg/bg/rumanets-se-opita-da-prekara-9-kila-srebro-za-skrap-prez-mitnitsata/ 
 

 
 

Текст: Близо 9 кг контрабандни сребърни изделия задържаха митническите служители на 
митнически пункт Малко Търново. Иззети са пет сребърни чаши и три кюлчета от сребро с общо тегло 
7 773 грама, както и около 1 000 грама метална скрап, съдържаща сребро. Недекларираните 
сребърни изделия са открити при щателна митническа проверка на лек автомобил с румънска 
регистрация, който е пътувал от Румъния за Турция през България. При напускане на ЕС, на 
българския митнически пункт шофьорът и неговата спътничка са заявили, че не пренасят нищо за 
деклариране. След като митническите служители започват проверка на багажа в автомобила, дамата 
е признала пред митническите служители, че в ръчната си чанта носи две найлонови торби с общо 
около 1 000 грама метална скрап за бижута, която се оказва със съдържание на сребро, но 
пътничката „не знаела", че трябва да я декларира. 
Въпреки твърденията на пътничката и на шофьора, че освен недекларираната скрап не пренасят 
друго, митническите служители извършват щателна митническа проверка на автомобила в 
оборудваното за тази цел специализирано хале на митническия пункт. При щателната проверка се 
установява, че в тайници в кухини по купето на колата са укрити три кюлчета от бял метал с общо 
тегло 7 000 грама, а от подлакътник в салона на колата са извадени 5 гравирани чаши от бял метал. 
Според първоначалната експертиза, кюлчетата са от сребро с висока проба, чашите също са 
сребърни и са съвременно производство, а металната скрап е с високо съдържание на сребро. 
Предстои да бъде направена допълнителна експертиза на предметите за установяване на тяхната 
стойност. 
Шофьорът на колата-румънски гражданин е признал в писмени обяснения, че всички сребърни 
изделия са негови и ги пренасял с търговска цел. Срещу него е съставен акт за нарушение на Закона 
за митниците и Валутния закон. Задържаните сребърни изделия подлежат на отнемане в полза на 
държавата. 
 


