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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: МОСВ дава 3,5 млн. лв. за чиста околна среда 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=53423 
 

 
 

Текст: За поредна година Министерството на околната среда и водите обяви официалния старт на 
националната кампания „За чиста околна среда“, в която общини, кметства, училища и детски 
градини могат да участват с проекти за озеленяване, изграждан на детски площадки, зони за отдих 
и други. 
Кампанията е с бюджет 3,5 млн. лв. и се финансира от Предприятието за управление на дейностите 
по опазване на околната среда (ПУДООС). 
Тази година срокът за подаване на предложения от училища и детски градини в ПУДООС е 17 
февруари, а за общини и кметства е 2 март. Класираните проекти ще бъдат обявени на 14 април. 
2,3 млн. лв.  са предвидени за общините и кметствата, като максималният размер на 
финансирането е 10 хил. лв. на проект. 1,2 млн. лв. е бюджетът, заделен за училищата, детските 
градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси. Таванът 
на проектите им е 5000 лв. 
Най-високо ще бъдат оценявани предложенията, които се осъществяват с участие на децата, както и 
на техните родители. При общинските проекти висока оценка ще получат тези, които са свързани с 
почистване на замърсени площи и облагородяването им, създаване на зони за отдих, ремонт на 
стари площадки и други. И тук е важно участието на гражданите, чрез полагане на доброволен труд, 
защото това е гаранция, че по-късно хората ще се грижат за създаденото. 
Кампанията „За чиста околна среда“ стартира през 2003 г. През м.г. по нея постъпиха 
2655  предложения. От тях 1217 на общини и кметства, 800 на училища и ОДК и 638 на детски 
градини. Финансирани бяха общо 476 проекта, чрез които бяха  изградени десетки спортни 
площадки, паркове на открито,  билкови градини и други. 
Приходите на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 
среда  ( ПУДООС ) идват основно от екологични такси, глоби и др., както и от управлението на 
инсинератора в Александровска болница, а средствата се харчат основно за изграждане на ВиК 
съоръжения, депа и биоразнообразие. 
 
 

Източник: investor.bg 
 

Заглавие: Общини, училища и детски градини могат да подават зелени проекти в МОСВ  
Кампанията "За чиста околна среда" е с бюджет 3,5 млн. лв.  
 

Линк: http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/obshtini-uchilishta-i-detski-gradini-mogat-da-
podavat-zeleni-proekti-v-mosv-232217/ 
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Текст: За поредна година Министерството на околната среда и водите обяви официалния старт на 
националната кампания „За чиста околна среда“, в която общини, кметства, училища и детски 
градини могат да участват с проекти за озеленяване, изграждане на детски площадки и зони за 
отдих. 
Кампанията е с бюджет 3,5 млн. лв. и се финансира от Предприятието за управление на дейностите 
по опазване на околната среда (ПУДООС). 
Тази година срокът за подаване на предложения от училища и детски градини в ПУДООС е 17 
февруари, а за общини и кметства е 2 март.  
Класираните проекти ще бъдат обявени на 14 април. 
2,3 млн. лв.  са предвидени за общините и кметствата, като максималният размер на 
финансирането е 10 хил. лв. на проект. 1,2 млн. лв. е бюджетът, заделен за училищата, детските 
градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси. Таванът 
на проектите им е 5000 лв. 
Най-високо ще бъдат оценявани предложенията, които се осъществяват с участие на децата, както и 
на техните родители. 
При общинските проекти висока оценка ще получат тези, които са свързани с почистване на 
замърсени площи и облагородяването им, създаване на зони за отдих, ремонт на стари площадки и 
други. И тук е важно участието на гражданите, чрез полагане на доброволен труд, защото това е 
гаранция, че по-късно хората ще се грижат за създаденото. 
Кампанията „За чиста околна среда“ започна през 2003 г. 
През миналата година по нея постъпиха 2655  предложения. От тях 1217 на общини и кметства, 800 
на училища и ОДК и 638 на детски градини. 
Финансирани бяха общо 476 проекта, чрез които бяха  изградени десетки спортни площадки, 
паркове на открито,  билкови градини и други. 
Приходите на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 
среда (ПУДООС) идват основно от екологични такси и глоби. 
 
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: IRENA: Югоизточна Европа има 740GW неизползван ВЕИ потенциал 

Линк: https://greentech.bg/archives/70412     
 

 
 

Текст: Възобновяемите енергийни източници в Югоизточна Европа могат да бъдат впрегнати и в 
крайна сметка да осигурят 740GW мощност за региона, според последните изчисления на 
Международната агенция за възобновяема енергия IRENA. 
Ново проучване на агенцията, публикувано преди броени дни, сочи, че Албания, Босна и 
Херцеговина, Хърватия, Черна гора, Република Молдова, Румъния и Сърбия имат общо около 
532GW вятърен и 120GW фотоволтаичен потенциал. От тях 127GW са готови да бъдат впрегнати 
веднага, „по разходно-конкурентен начин още днес“! 
„Потенциалът на региона за добиване на енергия от възобновяеми източници е огромен, особено 
за вятърна и за слънчева енергия. Овладяването на тези ресурси ще доведе до осигуряването на 
енергия на достъпни цени, създаване на нови работни места, подобряване на качеството на 
въздуха, както и осигуряването на инструменти за спазване на поетите международни 

https://greentech.bg/archives/70412
https://greentech.bg/archives/70412
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ангажименти“, каза генералният директор на IRENA Аднан Амин. Слънчевата и вятърната енергия в 
момента са жизнеспособни опции за осигуряване на електрозахранване и регионът има 
възможност за допълнително мащабиране на своите енергийни системи по устойчив начин, казва 
Амин. 
IRENA е готова да се ангажира с подкрепа за правителствата в Югоизточна Европа в „целенасочен 
процес за поемане … на нови ангажименти и разработване на дългосрочни стратегии за развитието 
на възобновяемите източници на енергия чрез цялостен анализ на пазарите, както и чрез 
идентифицирането на различни възможни варианти за постепенно мащабиране на за 
технологичните нововъведения в сферата на производството на енергия и крайното потребление“. 
Агенцията също така ще се стреми да осигурява помощ за повишаване на осведомеността относно 
социално-икономическите ползи и положителното въздействие на възобновяемите източници 
върху околната среда. Сред задачите й ще е да „насърчава рамки за насърчаване на инвестициите в 
чиста енергия“, включително повече схеми за подпомагане на пазарни механизми и оптимизирани 
административни процедури. 
 

 
Източник: kompasbg.com 
 

Заглавие: 40 корпорации: Да спасим океана от пластмасов боклук 
 

Линк: http://www.kompasbg.com/world/item/1829-40-korporatzii-da-spasim-okeana-ot-plastmasov-
bokluk 
 

 
 

Текст: Опасно замърсените океани ще съдържат повече пластмаса, отколкото риби, ако не се 
вземат спешни мерки. Тази опасност вече е споменавана неведнъж. Сега обаче за нея 
предупредиха в Давос 40 от най-големите индустриални групи в света, предадоха Франс прес и БТА. 
Тези компании отправиха съвместен призив по повод предстоящото днес в швейцарския курорт 
откриване на Световния икономически форум. А инициативата е на британската мореплавателка 
Елън Макартър. 20 процента от произвежданата в света пластмаса може да бъде използвана 
повторно, а 50 процента – рециклирана, сочи изследване. Ала останалите 30 процента пластмасови 
опаковки никога няма да бъдат рециклирани, ако не бъде измислена коренно нова основна 
концепция. Ето защо 40 индустриални гиганта призовават за световна промяна в тази насока. Сред 
тях са Данон, Дау кемикъл и Юниливър – едни от най-големите производители или потребители на 
пластмаса. Целта е да се намерят спешно средства, за да се произвежда пластмаса така, че да стане 
по-лесна за рециклиране. Тогава тя ще нанася по-малко вреди на околната среда, поспециално на 
океаните, които буквално са осеяни с полиетиленови торбички и други пластмасови отпадъци. 
 
 

Източник: 24chasa.bg 
 

Заглавие: Фандъкова: Глобявам фирма със 77 800 лева за неизвозени отпадъци  

Линк: https://www.24chasa.bg/novini/article/6000573                                 

https://www.24chasa.bg/novini/article/6000573
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Текст: Заради забавяне в извозването на отпадъци и почистването на квартални улици и тротоари 
на територията на район „Младост“ налагаме санкция в размер 77 800 лв. Санкциите за фирмата 
„ЗМБГ“ АД са за периода 5 – 16 януари 2017 г. Това написа кметът на София Йорданка Фандъкова в 
личния си профил във фейсбук."Контролът по почистването и спазването на заложените в договора 
графици се извършва от екипите на Столичен инспекторат на терен. Благодаря на всички граждани, 
които в последните дни изпращаха до мен сигнали за непочистени контейнери за отпадъци. Днес 
лично проверих някои от адресите и възложих на фирмата да продължи работа по почистване на 
тротоари и подходи към спирките на метрото и на градския транспорт. Столичен инспекторат 
проверява и пазара в кв. „Младост 1“, който се стопанисва от частна фирма, заради сигнали за 
забавяне в извозването на отпадъците", написа още Фандъкова.  
 
 

Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Осъдиха двама мъже за кражба на кабели от жп вагони 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1637482 
 

 
 

Текст: Районният съд във Варна наложи различни наказания на двама души за кражба на кабели от 
ЖП вагони, собственост на „БДЖ пътнически превози“. Престъплението е извършено в съучастие в 
три поредни дни в периода 4 – 6 септември 2012 г. Двамата подсъдими – 29-год. И.Мехмедов и 58-
год. Р. Исмаил, се запознали случайно около седмица преди това в Морската градина, докато си 
търсели работа във Варна. 
Поради липса на средства те решили да отидат в района на ЖП гарата и коловозите на 
пристанището, където знаели, че има  множество гарирани вагони и да отнемат от инсталациите им 
медни проводници. С помощта на клещи и отвертки, подсъдимите сваляли капаците на таваните на 
вагоните и издърпвали положените по протежение на вагоните кабели. След това в чували 
отнасяли откраднатите проводници под Аспарухов мост, обгаряли обвивките им, като металните 
отпадъци предавали в пунктове за изкупуване на вторични суровини с данните от личната карта на 
единия от тях. 
При едно от посегателствата били отрязани и кабелни връзки от акумулаторни батерии на 5 вагона. 
На третия ден, след като отнели поредната порция проводници, подсъдимите били заловени от 
полицията, в момент когато извършвали обгарянето им под Аспаруховия мост. Общата  стойност на 
инкриминираното имущество е за около 340 лева. 
Двамата подсъдими получиха различни наказания. 29-год. И.Мехмедов, който е извършил 
кражбата в условия на опасен рецидив, беше осъден на 2 години лишаване от свобода при 
първоначален строг режим в затвор. Той е многократно осъждан преди това, като предмет на едно 
от посегателствата му отново са били кабели от ЖП-вагони. По отношение на 58-год. Р. Исмаил, 
който е неосъждан, съдът наложи условно наказание от 11 месеца лишаване от свобода, с 3 години 
изпитателен срок. 
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Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок пред Окръжния съд. 
 


