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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Шумен получи средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ за подобряване 

чистотата на въздуха 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=57230 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов и зам.-кметът на Шумен Боян 
Тодоров подписаха договор за разработване на програма за подобряване на качеството на атмосферния 
въздух в общината. Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“ и е на 
стойност 97 456 лв. 
„Парите по Оперативна програма „Околна среда“ са конкурентни. Това означава, че който се справи с 
разработването на добра програма за подобряване качеството на въздуха, ще получи финансиране и за 
следващата стъпка – изпълнението на конкретни мерки“, подчерта министър Нено Димов и пожела 
успех на общината. 
Зам.-кметът Боян Тодоров заяви, че има достатъчно предварителна подготовка и изрази увереност, че 
общината ще се справи добре с проекта. 
В община Шумен е регистрирано превишаване на нивата на ФПЧ10. Общината трябва да набележи 
конкретни мерки за намаляване на замърсяването и постигане на утвърдените норми. Изпълнението на 
мерките ще доведе до създаване на по-здравословни условия за живот на около 100 000 души. 
Праховите частици са един от трите замърсителя, които засягат в най-голяма степен човешкото здраве. 
Лошото качество на въздуха уврежда и екосистемите. 
До момента по процедурата „Разработване/ Актуализация на общинските програми за качеството на 
атмосферния въздух“ с бюджет 3 млн. лв. са подадени проектни предложения от 14 общини. На 15 май 
2017 г. бяха подписани първите три договора – с Пловдив, Асеновград и Враца на обща стойност 355 
хил. лв., а на 31 май бяха подписани договори с Димитровград, Гълъбово, Монтана и Несебър на 
стойност 644 008 лв. 
 

 
Източник: zonaburgas.bg 
 

Заглавие: Експертите на РИОСВ-Бургас извършили 168 проверки – само през май 

Линк: 

http://www.zonaburgas.bg/2017/06/%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8

%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-

%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81-

%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8-168/ 
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Текст: Извършени са 168 проверки на 163 обекта на територията на РИОСВ-Бургас, от които 98 планови 
и 70 извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 24 предписания за отстраняване на 
констатираните нарушения. 
Съставени са 15 акта за констатирани административни нарушения и 11 са наказателните постановления 
за нарушаване на екологичното законодателство за 131 000 лева. 
Наложени 3 броя текущи месечни санкции по член 69 от ЗООС на обща стойност 2 750 лв. 
Община Люляково за обект: канализационна система на с. Люляково, наложена текуща месечна 
санкция в размер на 163 (сто шестдесет и три) лева, за превишение на ИЕО, определени в 
разрешителното за заустване по показатели: азот амониев и азот нитритен, въз основа на извършен 
контролен мониторинг, считано от 05.04.2017 г. 
Община Приморско за обект: канализационна система на с. Веселие, наложена текуща месечна санкция 
в размер на 330 (триста и тридесет) лева, за превишение на ИЕО, определени в разрешителното за 
заустване по показатели: азот амониев и азот нитритен, въз основа на извършен контролен мониторинг, 
считано от 29.03.2017 г. 
Община Несебър за обект: канализационна система на „Равда – Сл. бряг – Несебър“, наложена текуща 
месечна санкция в размер на 2257 (две хиляди двеста петдесет и седем) лева, за превишение на ИЕО, 
определени в разрешителното за заустване по показатели: общ азот и общ фосфор, въз основа на 
извършен контролен мониторинг, считано от 12.04.2017 г. 
Най-голяма по размер текуща месечна санкция е наложена на Община Несебър за обект: 
канализационна система на „Равда – Сл. бряг – Несебър“ в размер на 2 257 лева, за превишение на 
Индивидуални емисионни ограничения (ИЕО), определени в разрешителното за заустване по 
показатели: общ азот и общ фосфор, въз основа на извършен контролен мониторинг, считано от 
12.04.2017 г. 
Общо събраните суми от РИОСВ – Бургас по наложени санкции са 16 064,34 лв. 
От получените суми 80% – 12 851,47 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято 
територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най – големи приходи от 
наложени санкции са: Община Сунгурларе – 9881,11 лв. и Община Бургас -1350,48 лева. 
63 са сигналите на „зеления“ телефон , по които са извършени проверки от РИОСВ – Бургас. 
 
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Създадоха първия в света стандарт за кръгова икономика 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/72432 
 

  

Текст: Първият професионален стандарт за корпоративно приложение на принципите на кръговата 
икономика е вече факт. Той има за цел да подпомогне компаниите в прехода им към по-
екологосъобразно и по-ресурсоефективно бъдеще. 
Новият британски стандарт BS8001 е разработен да помогне на бизнеси от всякакъв мащаб да 
интегрират принципите на кръговата икономика в ежедневните си дейности и дългосрочните си 
стратегии. 
Появата на този стандарт би могло драматично да увеличи използването на „кръгови“ бизнес практики 
в Обединеното кралство, смята Джош Фотергил, ръководител политики в Института за управление и 
оценка на околната среда (IEMA), който е участвал в разработването на BS8001 в сътрудничество с BSI 
Group. „От дълго време се признава, че възприемането на принципите на кръговата икономика е 

https://greentech.bg/archives/72432
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ключов начин не само да се намали значително негативното въздействие на организацията върху 
околната среда, но също така и да се открият нови дългосрочни приходи за бизнеса“, добави той. 
BSI вече е разработила редица стандарти, които подкрепят екологични практики като 
предотвратяването на отпадъците, ресурсната ефективност, екодизайна и повторното използване. 
Въпреки това новият стандарт е първият, съсредоточен изцяло върху концепцията за цялостната кръгова 
икономика. 
Стандартът е проектиран така, че да може да се прилага във всяка организация, независимо от 
местоположението, размера, сектора и типа. Специализирани познания за кръговата икономика не 
необходими за прилагането на стандарта, посочват създателите му. Насоките, които го придружават, 
осигуряват бърз напредък и незабавни ползи от реорганизацията на бизнес-практиките, според BSI. 

 
 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Немски и италиански фирми ще правят заедно водородни автобуси 

Линк: https://greentech.bg/archives/72434 

 
 

Текст:  Група немски и италиански компании за обществен транспорт обявиха съвместно търг за 
разработването на 63 автобуса с водородни горивни клетки. Проектът е финансиран от ЕС и цели 
разработването на решения за публичен транспорт с ниски емисии, който да спомогне за повишаване 
на качеството на градския въздух. 
Съвместният търг има за задача да осигури по-ниски цени за изграждане на нискоемисийни автобуси, за 
които се предвижда да започнат да функционират „през следващите няколко години“ във Вупертал, 
Франкфурт, Майнц, Висбаден и Кьолн в Германия и Южен Тирол в Италия. Според германската 
транспортна фирма WSW mobil GmbH, водородът, необходим за автобусите, може да бъде 
произвеждан като страничен продукт от химическата промишленост или чрез процес на електролиза с 
помощта на възобновяема електроенергия. 
Други превозвачи, които участват в групата, са германските фирми Verkehrs-Verbund Mainz-Wiesbaden 
GmbH, TraffiQ Frankfurt и Regionalverkehr Köln GmbH, както и италианският доставчик на местни 
транспортни услуги SASA SpA-AG в Болцано. 
Тръжната процедура е подкрепена отчасти от финансирания от ЕС проект JIVE, който има за цел 
внедряването на 139 нови автобуса с водородни горивни клетки и с нулеви емисии в девет европейски 
града. Германските фирми в групата допълнително са кандидатствали за финансиране от националната 
иновационна програма на Германия за технологии за водород и горивни клетки (NIP II). 
Транспортните оператори са част от клъстер за доставки на автобуси с горивни клетки, който в момента 
се състои от 15 компании от Германия и Италия. Целта им е да преоборудват целия си автопарк в 
превозни средства с нулеви емисии в бъдеще с цел борба със замърсяването на въздуха. 

 
 
Източник: vestnikstroitel.bg 
 

Заглавие: Столична община тества иновативни контейнери за отпадъци 

Линк: http://vestnikstroitel.bg/news/157783_stolichna-obschina-testva-inovativni-kontejneri-za-otpadci/ 
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Текст:  Столична община и общинското предприятие „Чистота-Искър” тестват иновативни контейнери за 
отпадъци, които са разположени във всички райони на града. Това каза зам.-кметът по екология Йоана 
Христова. Тя присъства на представянето на такава иновативна система в територията на Женски пазар. 
В 4 контейнера за отпадъци са разположени датчици, които да отчитат степента на запълненост на 
съдовете. Системата се тества в продължени на 6 месеца и след изтичането им предстои да се вземе 
решение дали тя да бъде разширена във всички контейнери за смет на територията на Женски пазар. 
„Ние от Столична община вървим една стъпка напред и вече разполагаме сензори в контейнерите, за да 
видим как те биха се държали. Идеята ни е да имаме своевременна информация, за да може да се 
оптимизират транспортните разходи на фирмите по сметоизвозване и своевременно да се получават 
сигнали за запълнени контейнери”, каза Йоана Христова. 
 

 
Източник: news.bg 
 

Заглавие: Осъдиха двама мъже за кражба от локомотивно депо 

Линк: https://news.bg/crime/osadiha-dvama-mazhe-za-krazhba-ot-lokomotivno-depo.html 
 

 
 

Текст: Районният съд в Стара Загора осъди двама мъже за кражба от локомотивно депо. 
Двамата осъдени са местни жители на Стара Загора. Те били безработни и в края на месец януари 
решили да открадната резервни части и метални предмети от "Локомотивно депо - Стара Загора". 
Установено е, че вечерта на 29 януари 2016 г. двамата разбили с чук стената на склада на 
Локомотивното депо и през отвора проникнали в помещението. Те носели и чували, които напълнили с 
различни резервни части - диоди, контакти, бобини и други. След като напуснали склада, двамата 
скрили откраднатите вещи в празни метални контейнери, намиращи се в близост до склада на 
локомотивното депо. 
Два дни след това двамата отново влезли в склада през същия отвор. Тогава те откраднали и други 
резервни части, собственост на депото. След това осъдените предали откраднатите части в пункт за 
изкупуване на метали. 
Съдът в Стара Загора определя наказание от 4 години "лишаване от свобода" спрямо Ангел Й. Другият 
мъж - Антон С. е осъден на 2 години и осем месеца затвор. 
Делото било разгледано по реда на съкратеното съдебно следствие, тъй като подсъдимите са се 
признал за виновни. 
 

https://news.bg/crime/osadiha-dvama-mazhe-za-krazhba-ot-lokomotivno-depo.html

