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Източник: МОСВ 

 

Заглавие: Министър Димов откри пречиствателната станция на Банско 

 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-otkri-prechistvatelnata-

stanciya-na-bansko/ 

 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Банско Георги 

Икономов днес откриха пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) на 

Банско. „Днес е денят на водата – един от най-ценните ресурси, с които разполагаме 

и не трябва да приемаме за даденост. Затова се радвам, че точно днес откриваме 

пречиствателната станция”, каза министър Димов. 

 

„Това е един изстрадан проект, който днес приключва успешно и ще донесе комфорт 

на жителите и гостите на града и ще го направи още по-атрактивна дестинация“, 

допълни Нено Димов. С откриването на пречиствателната станция завършва проектът 

„Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на Банско с 

изграждане на ПСОВ“, който започна с финансиране по Оперативна програма 

„Околна среда“ 2007-2013. Георги Икономов отбеляза, че проектът е срещнал много 

трудности в процеса на изпълнение. „Благодаря на MОСВ и на Управляващия орган 

на ОПОС за подкрепата не само да спасим този важен проект, но и да го доведем 

до успешен край. Имаме модерна пречиствателна станция, канализация и нов 

водопровод. Това тепърва ще бъде оценено от хората“, каза кметът. 

 

Проектът на община Банско е един от осемте фазирани проекта, на които се 

предостави възможност да бъдат довършени с финансиране по ОПОС за периода 

2014-2020. Общият размер на инвестицията по двете фази на проекта е 83,8 млн. лв., 

а безвъзмездната финансова помощ от двата програмни периода на Оперативната 

програма е в размер на 64,6 млн. лв. Новоизграденото съоръжение е проектирано за 

близо 30 000 еквивалент жители. Реконструирана и новоизградена е 64 км ВиК мрежа. 

 

На церемонията по откриването присъстваха и областният управител на Благоевград 

Бисер Михайлов, депутати от Благоевградска област и представители на фирмите 

изпълнители. 

 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Отбелязваме Световния ден на водата с мотото „Отговорът е в природата“ 

 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/otbelyazvame-svetovniya-den-na-vodata-s-

mototo-otgovorut-e-v-prirodata/ 
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Текст: На 22 март всяка година отбелязваме Световния ден на водата. Тази дата е 

записана в резолюция от Общото събрание на ООН от 22 февруари 1993 г. Събитията 

по повод деня на водата вече са традиция и изразяват отношението и загрижеността 

на всички за опазването и устойчивото използване на този жизнено необходим ресурс. 

 

Всяка година Световния ден  преминава под различно мото, което в най-голяма степен 

отразява приоритетите по отношение на управлението на водите. За 2018 г. мотото е 

„Отговорът е в природата”. Посланието тази година е решенията да са 

природосъобразни и да предотвратят наводненията, засушаванията и замърсяването 

на водите чрез изграждане на „зелена инфраструктура“. Реални възможности за това 

са: свързване на реките със заливаемите площи, създаване и възстановяване на 

влажни зони, залесяване и възстановяване на гори, както и създаване на зелени 

пространства, които „поглъщат“ и съхраняват водата. 

 

МОСВ и басейновите дирекции водят последователна политика за устойчиво и 

интегрирано управление на водите и опазване на свързаните  с тях екосистеми. 

Основен инструмент за постигане на целите за добро състояние са плановете за 

управление на речните басейни (ПУРБ) и мерките в тях. В действащите планове за 

периода 2016-2021 е оценено, че за 46% от повърхностните водни тела са постигнати 

целите за добро екологично състояние, а по отношение на тяхното химично състояние 

– за 34% от тях.  

 

С мерките в плановете се предвижда в края на 2021 г. да се постигнат целите за добро 

състояние на повърхностните води – между 72% и 95% в различните райони за 

басейново управление. Програмата от мерки в ПУРБ са насочени към намаляване 

или прекратяване на въздействието на човешката дейност върху водите и свързаните с 

тях екосистеми. 

 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ е основният финансов 

инструмент за реализирането на  политиките на МОСВ в сектор „Води“ – в него е 

съсредоточен и най-значителният ресурс в размер на 2,3 млрд. лв. Средствата са 

предвидени за събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води в 

агломерации с над 10 000 е.ж., осигуряване на чиста и безопасна питейна вода за 

населението, както и подобряване на водоснабдителната мрежа за намаляване на 

течовете и загубите на вода. 

 

Източник:  Нова.бг 

 

Заглавие: Заради неизрядни документи: Кола за 200 000 лири – на скрап 
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Линк: 

https://nova.bg/news/view/2018/03/21/210481/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%

D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%B8-

%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-

%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-200-000-

%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-

%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE 

  

 
 

Текст: Луксозният автомобил бил смачкан в британска автоморга 

 

„Ферари 458 Спайдър” на цена около 200 000 лири беше смачкано в британска 

автоморга. Видеозапис от акцията беше разпространен от притежателя на 

автомобила. 

 

Сега той се заканва да съди властите заради неправомерното, според него, 

посегателство върху имуществото му. 

 

Историята започнала миналата година, когато при проверка полицията установила, 

че документите на автомобила са неизрядни. Той нямал и застраховка. Собственикът 

- милионер от Бирмингам, твърдял, че я е купил на търг чрез посредник. 

 

В крайна сметка колата била конфискувана и бракувана. 
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