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www.projectmedia.bg - Над 200 млн. евро са предвидени за ВиК сектора в 

новия програмен период 
25.11.2015 09:26 
Новини 
Начало Новини Над 200 млн. евро са пред ...През предходния програмен период са 
рехабилитирани 1722 км. водопреносна мрежа и 83 км канализационна мрежаНад 200 
млн. евро са предвидени през новия програмен период по Програмата за развитие на 
селските райони 2014-2020 г. Това заяви заместник-министърът на земеделието и 
храните Васил Грудев , който участва в Петата национална конференция „ОП „Околна 
среда“ и Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия оперативен 
период “, който е организиран от Камарата на строителите в България. Той допълни, че 
се очаква през юли 2016 г. да бъде отворен първия прием за инвестиции за сектор „ВиК“ 
по новата ПРСР. „По него допустими бенефициенти ще бъдат и общините, и ВиК 
операторите“, добави той. По време на конференцията заместник-министър Грудев 
коментира още, че през предходния програмен период са сключени 233 договора със 136 
общини, които са на обща стойност 778 млн. лева. „По тях са рехабилитирани 1722 км. 
водопреносна мрежа, 83 км канализационна мрежа, имаме 326 км. и 518 км изградени 
нови съответно водопреносна мрежа и канализационна мрежа“. Според заместник-
министър Грудев ВиК секторът е един от най-важните социално-икономически елементи 
за населените места в България, като той способства и за опазването на околната среда 
и по пълноценното използване на водните ресурси. По Програмата за развитие на 
селските райони, имаме вече един изминал програмен период, който показа, че интересът 
на общините именно към тези проекти е голям, тъй като малките селски общини не могат 
да заделят средства за финансирането им. 
http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=62900 
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www.fakti.bg - 25 ноември – предстоящи събития 
25.11.2015 05:30 
Новини 
ВенциславМихайлов 
„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на услугите ни 
приемате, че можем да използваме „бисквитки“. Научете повече Разбрах  София 
Президентът Росен Плевнелиев ще представи постигнатите резултати от 
благотворителната кампания „Българската Коледа“ - 2014/2015 в аулата на 
Специализираната болница за активно лечение по детски болести „Проф. д-р Иван 
Митев“. 
София 
От 11.30 часа вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло 
Калфин организира в Гранитната зала на Министерския съвет конференция на тема: 
„Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България 
2012 – 2030 г. – приоритети и предизвикателства“. 
София 
От 09.00 часа министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие 
Петата национална конференция „ОП „Околна среда” и Програмата за развитие на 
селските райони – в преход към новия оперативен период ” в зала „Средец“ на „София 
хотел Балкан “. България 
http://fakti.bg/bulgaria/163622-25-noemvri-predstoashti-sabitia 

http://fakti.bg/bulgaria/163622-25-noemvri-predstoashti-sabitia


 

 

 

 

Струма - стр. 11 - Срути се част от стъкления покрив на хотел Шератон", 

пострадали няма 
25.11.2015 03:11 
Част от стъкления покрив на втория етаж на столичния хотел "София хотел Балкан " 
(бивш "Шератон") се срути. Инцидентът стана вчера сутрин, докато в една от залите на 
хотела се провежда третата годишна конференция "Банките и бизнесът". За щастие няма 
пострадали хора. 
Минути преди 9.30 часа, когато бе обявено началото на конференцията, се чу силен 
трясък и по-късно стана ясно, че стъклената конструкция на втория етаж се е срутила, 
предадоха репортери от мястото. Това принуди участниците във форума бързо да 
излязат в коридора на хотела, където изчакват нормализиране на обстановката пред 
залата. Причината е счупване на парче от фасадната плоча от вътрешната покривна част 
на хотела - откъм Ротондата. Служители на хотела и охраната веднага разчистиха 
счупените стъкла и падналата мазилка. 
В хотела вчера започна и Петата национална конференция "ОП "Околна среда" и 
Програмата за развитие на селските райони - в преход към новия оперативен период ". 



 

 

 

http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpVWEdSC1N
HCkICAwwWU0NDWVVUUhYDSlwJXBACBwEPB1daV0cDF18ECxpXV0BbVRULRQIFDhoOU
xNdTw== 

 

Сега - стр. 6 - Над 30% от българите живеят в дом без канализация 
11 милиарда лева са нужни за водния сектор до 2023 година 
25.11.2015 02:15 
ВЕНЕТА НАЧЕВА 

http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpVWEdSC1NHCkICAwwWU0NDWVVUUhYDSlwJXBACBwEPB1daV0cDF18ECxpXV0BbVRULRQIFDhoOUxNdTw==
http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpVWEdSC1NHCkICAwwWU0NDWVVUUhYDSlwJXBACBwEPB1daV0cDF18ECxpXV0BbVRULRQIFDhoOUxNdTw==
http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpVWEdSC1NHCkICAwwWU0NDWVVUUhYDSlwJXBACBwEPB1daV0cDF18ECxpXV0BbVRULRQIFDhoOUxNdTw==


 

 

 

Една трета от българите не са свързани към канализационна система за мръсните води. 
Това стана ясно от думите на зам.-министъра на регионалното развитие Николай Нанков 
, според когото 32% от населението е без канализация. 
Ангажиментът да се присъ уединят към системата и да изградят довеждащите тръби до 
шахтата е на самите собственици на жилищните сгради. Държавата или общината като 
инвеститор прокарва канализацията от пречиствателното съоръжение до шахтата", 
обясни Нанков. В резултат доста от пречиствателните станции за отпадни води, които се 
строят и пускат в експлоатация в момента, остават с неизползван капацитет. Например 
при разчет съоръжението да обслужва селище с 40 хил. души, реално то е нерентабилно, 
защото се пречиствали водите на едва 10 хил. жители. Това води и до сериозен проблем 
с високите експлоатационни разходи, а оттам и до финансови проблеми за ВиК 
операторите. В някои случаи ситуацията налага да се вдигне цената на питейната вода, 
за да се покрият разходите на местното дружество. Това пък е в противоречие с 
наложения праг на поносимост при цената на водата. 
„Търсим начин да стимулираме собствениците, които доброволно трябва да финансират 
своята част", каза Николай Нанков в отговор на въпрос на „Сега" дали се обмислят мерки 
за решаване на проблема. 
На повече от 11 млрд. лева се изчисляват необходимите инвестиции във ВиК сектора у 
нас до 2023 г. Основният финансов ресурс, на който се разчита, е от европейските 
фондове - програма „Околна среда". До 
2020 г. средствата по нея са около 3 млрд. лева, от тях 70%, или около 2.3 млрд. лв., са за 
ВиК сектора. Нанков съобщи, че в бюджетните разчети за ВиК имало още 1.5 млрд. лв. 
За да получи България европейските пари обаче, е поставено условие за цялостна 
реформа на водния сектор. Става дума за управлението на ВиК системите, при което 
сегашните отделните по-малки ВиК дружества трябва да се обединят в асоциации - по 
една за всяка област. „До юли догодина ще бъдат подписани всички договори между ВиК 
асоциациите и ВиК операторите във всяка от '29-те обособени територии в страната", 
съобщи още зам.министър Нанков. Териториите са 29, защото съответстват на 28-те 
области заедно със София, където има концесионер и тя е отделена в самостоятелна 
територия. 
--ФОНД 
„От програма „Околна среда" до 2020 г. ще бъдат заделени 240 млн. лева,които през 
Фонда на фондовете ще бъдат удвоени чрез привличането на допълнителен ресурс, за да 
се инвестират във ВиК сектора", съобщи екоминистърът Ивелина Василева . 
Мегафондът ще започне работа в края на 2016 г. в частта за ВиК проектите. Той щял да 
действа по принципите, заложени в плана „Юнкер" парите да не раздават самоцелно, а да 
носят принадена стойност, след като бъдат реализирани. 
http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpVWEdSC1N
HCkICAwwWU0NDWVVUUhYDSlwJXBACBwEPBl9RVkcDF18ECxpXV0BbVRULRQIFDhoOUx
NdTw== 

http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpVWEdSC1NHCkICAwwWU0NDWVVUUhYDSlwJXBACBwEPBl9RVkcDF18ECxpXV0BbVRULRQIFDhoOUxNdTw==
http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpVWEdSC1NHCkICAwwWU0NDWVVUUhYDSlwJXBACBwEPBl9RVkcDF18ECxpXV0BbVRULRQIFDhoOUxNdTw==
http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpVWEdSC1NHCkICAwwWU0NDWVVUUhYDSlwJXBACBwEPBl9RVkcDF18ECxpXV0BbVRULRQIFDhoOUxNdTw==


 

 

 

 

www.hotline.bg - Новите пречиствателни станции ще стигнат 50 до края 

на годината 
25.11.2015 01:37 
Новини 
velcho 
До края на годината България ще разполага с 50 нови пречиствателни станции. Това 
стана ясно от думите на екоминистъра Ивелина Василева по време на конференцията 
Оперативна програма „Околна среда“ и Програма за развитие на селските райони „В 
преход към новия оперативен период . По повод работата на ведомството по ВиК 
реформата, Василева посочи, че 70% от средствата по Оперативна програма „Околна 
среда 2007-2013? са насочени към реализацията на водни проекти, а от новата програма 
близо 2,3 млрд. лева ще бъдат за сектор „води“. 
http://hotline.bg/2015/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-
%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1
%82%d0%b5-
%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%
b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8-
%d1%89%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b8/ 

http://hotline.bg/2015/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b8/
http://hotline.bg/2015/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b8/
http://hotline.bg/2015/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b8/
http://hotline.bg/2015/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b8/
http://hotline.bg/2015/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b8/
http://hotline.bg/2015/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b8/


 

 

 

 

Монитор - стр. 10 - Обмислят санкция за къща без канализация 
25.11.2015 00:51 
ВАСИЛ НАНЧЕВ 
Собствениците на жилищни имоти, които не са свързани със съществуващата 
канализация в населеното място, да бъдат санкционирани.Това е една от идеите, които 
се обсъждат за реформа във ВиК сектора, съобщи вчера зам.-министърът на 
регионалното развитие Николай Нанков на форум, организиран от Камарата на 
строителите в България (КСБ). 
Според него тепърва ще се обмислят мерките в детайли, но ще има и стимули, и санкции. 
По думите му не може да се инвестират големи обществени средства и да се изгради 
канализация, а след като тя стане готова, в нея да се включат само половината от 
сградите. „Държавата или общината е длъжна да осигури канализация до границата на 
имота, а след това включването е грижа на собственика му", припомни той. 
Нанков цитира данни, че около една трета от българите живеят в селища без 
канализация. Според проучване на regionalprofiles.bg найнисък е делът на хората в 
населени места с обществена канализация в област Разград - около 42%. Под 50 на сто 
са още и в област Кърджали. Освен столицата с no-добри показатели от над 80% са още 
само районите на Варна (86,21%) и Габрово 85 на сто. 
На форума бе констатирано още, че немалка част от ВиК мрежата в страната е над 
половин век. За последните няколко години в селските райони са били изградени едва 83 
км нова канализация. Експерти от СБ са изчислили, че за подобряване на състоянието на 
родната ВиК мрежа до 2023 г. трябват 11 млрд. лв. 
http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpVWEdSC1N
HCkICAwwWU0NDWVVUUhYDSlwJXBACBwEPBlNXXEcDF18ECxpXV0BbVRULRQIFDhoOU
xNdTw== 

http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpVWEdSC1NHCkICAwwWU0NDWVVUUhYDSlwJXBACBwEPBlNXXEcDF18ECxpXV0BbVRULRQIFDhoOUxNdTw==
http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpVWEdSC1NHCkICAwwWU0NDWVVUUhYDSlwJXBACBwEPBlNXXEcDF18ECxpXV0BbVRULRQIFDhoOUxNdTw==
http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpVWEdSC1NHCkICAwwWU0NDWVVUUhYDSlwJXBACBwEPBlNXXEcDF18ECxpXV0BbVRULRQIFDhoOUxNdTw==


 

 

 

 

Монитор - стр. 10 - Накратко 
25.11.2015 00:51 
ПРЕЗ 2016 Г. ТРЪГВАТ ВОДНИТЕ ПРОЕКТИ ПО НОВАТА ОПОС 
Възможно е през лятото на 2016 г. да започне строителството на обекти, финансирани по 
новата оперативна програма „Околна среда" 2014-2020. Това каза министърът на 
околната среда и водите Ивелина Василева вчера по време на конференцията "Околна 
среда" и ПРСР - в преход към новия оперативен период " в София. Тя отчете, че по 
старата програма до края на годината се очаква да бъдат завършени 208 проекта. Вече са 
изградени 44 пречиствателни станции за отпадни води. 
ВСЕКИ ДЕСЕТИ БЛОК ДОПЛАЩА ЗА САНИРАНЕ 
В около една десета от сградите, санирани в момента по старата ОПРР, собствениците са 
поискали сами доплатят и така да постигнат по-висок клас на енергийна ефективност, 
сочат предварителните данни на МРРБ. Понякога и отделни домакинства си доплащат, 
искащи подмяна от самия строител на интериора на жилището, което не се покрива от 
програмата. В средата на декември от строителното министерство ще обявят точна 
информация за изпълнението на санирането по програмата. 
http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpVWEdSC1N
HCkICAwwWU0NDWVVUUhYDSlwJXBACBwEPBlNUVkcDF18ECxpXV0BbVRULRQIFDhoOU
xNdTw== 
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Труд - стр. 19 - 1 млрд. лв. във ВиК влязоха през 2015 г. 
25.11.2015 00:01 
1млрд. лева са разплатените средства за подобряване на ВиК инфраструктурата за 
2015 г., като в рамките на годината са успешно завършени общо 117 проекта и са 
положени 2550 км нова мрежа. Това съобщи министърът на околната среда и водите 
Ивелина щщ Василева по време на конференция на Камарата на строителите в 
България. 
Тя отбеляза, че са изградени 44 пречиствателни станции, а до края на годината ще бъдат 
завършени още 6. Според разчетите за стабилизиране на водния сектор до 2023 г. ще са 
необходими над 11 млрд. лв., като от европейското финансиране до 2020 г. България ще 
получи около 3 млрд. лв. За сравнение, за същия период прогнозираните инвестиции от 
държавния бюджет, общините и ВиК операторите възлизат на около 1-1,5 млрд. лв. 
Същевременно средната възраст на съоръженията за довеждане на питейна вода и на 
канализационните системи у нас е 50 години. Данните изнесе директорът на дирекция 
„Водоснабдяване и канализация " в строителното министерство Иванка Виденова . 240 
млн. лв. от предвидените за ВиК средства по новата оперативна програма „Околна среда" 
2014-2020 ще бъдат заделени за финансови инструменти и ще влязат в новосъздадения 
Фонд на фондовете. Още не е ясно обаче за какво точно ще се отпускат нисколихвените 
заеми в областта на ВиК от този фонд. За в бъдеще обаче все повече ще се разчита на 
частен капитал. 
http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpVWEdSC1N
HCkICAwwWU0NDWVVUUhYDSlwJXBACBwEPBVBUUkcDF18ECxpXV0BbVRULRQIFDhoO
UxNdTw== 

http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpVWEdSC1NHCkICAwwWU0NDWVVUUhYDSlwJXBACBwEPBVBUUkcDF18ECxpXV0BbVRULRQIFDhoOUxNdTw==
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http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpVWEdSC1NHCkICAwwWU0NDWVVUUhYDSlwJXBACBwEPBVBUUkcDF18ECxpXV0BbVRULRQIFDhoOUxNdTw==


 

 

 

 



 

 

 

24 Часа - стр. 9 - 240 млн. лв. за ВиК сектора - във Фонда на фондовете 
ЕК преведе още 279 млн. лево по „Околна среда' 
25.11.2015 00:01 
240 млн. лв. от парите за ВиК сектора по новата Оперативна програма „Околна среда" 
20142020 г. ще бъдат заделени за Фонда на фондовете. Това са 10% от средствата по 
оста за водите, съобщи екоминистърът Ивелина Василева на конференция, посветена 
на програма „Околна среда" и Програмата за развитие на селските райони в прехода им 
към новия оперативен период. 
Други 45 млн. лв., или 8% от парите по ос „Отпадъци" също ще бъдат предоставени за 
управление под формата на финансови инструменти. 
Министър Василева заяви, че целта е да се удвоят парите, които ще се управляват от 
фонда. Това ще стане с привличане на допълнителен капитал, а разработените 
финансови инструменти ще подпомагат инвестициите. 
Досега по „Околна среда" не сме имали такъв финансов инженеринг. Логиката оттук 
нататък е все повече да се разчита на допълване на публичното финансиране с 
привличане на частен капитал, допълни Василева. 
Тя заяви, че планът „Юнкер" работи на същия принцип. 
Ресурсът вече е заделен и планираме в края на 2016 г. този финансов инструмент да се 
ползва. Тепърва ще се разработват механизми, чакат се предложения от Фонда на 
фондовете как да бъдат ползвани тези средства. За ВиК сектора най-удачният вариант е 
да се осигури възможност за заемен ресурс при преференциални условия за собственото 
участие в проектите, смята министърката. 
Зам.-министърът на регионалното развитие Николай Нанков заяви, че до средата на 
2016 г. предстои да бъдат подписани всички договори между ВиК асоциации и ВиК 
оператори в 29-те обособени територии в страната. Това е условие да кандидастват за 
финансиране по оперативните програми. 
За стабилизиране ВиК сектора до 2023 г. са необходими над 11 млрд. лв. Чрез 
еврофинансиране до 2020 г. щели да дойдат 3 млрд. лв., а публичните инвестиции се 
очаквало да са 1-1,5 млрд. лв. 
По-късно от МОСВ съобщиха, че ЕК е превела 279 млн. лв. по ОП „Околна среда" за 
възстановяване на вече направени разходи от бюджета. С транша сумата на общо 
преведените за България средства по програмата за тази година ставали над 1,902 млрд. 
http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpVWEdSC1N
HCkICAwwWU0NDWVVUUhYDSlwJXBACBwEPBVFQV0cDF18ECxpXV0BbVRULRQIFDhoO
UxNdTw== 
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www.segabg.com - Над 30% от българите живеят в дом без канализация 
24.11.2015 19:36 
Новини 
Над 30% от българите живеят в дом без канализация 
СНИМКА: МРРБЗам.-министърът на регионалното развитие Николай Нанков , шефът на 
строителната камара Светослав Глосов и шефът на асоциацията по водите Иван 
Иванов (от дясно на ляво) се надяват да изпълним условията за получаване на 
европейските пари за ВиК сектора. 
Една трета от българите не са свързани към канализационна система за мръсните води. 
Това стана ясно от думите на зам.-министъра на регионалното развитие Николай Нанков 
, според когото 32% от населението е без канализация."Ангажиментът да се присъединят 
към системата и да изградят довеждащите тръби до шахтата е на самите собственици на 
жилищните сгради. Държавата или общината като инвеститор прокарва канализацията от 
пречиствателното съоръжение до шахтата", обясни Нанков. В резултат доста от 
пречиствателните станции за отпадни води, които се строят и пускат в експлоатация в 
момента, остават с неизползван капацитет. Например при разчет съоръжението да 
обслужва селище с 40 хил. души, реално то е нерентабилно, защото се пречиствали 
водите на едва 10 хил. жители. Това води и до сериозен проблем с високите 
експлоатационни разходи, а оттам и до финансови проблеми за ВиК операторите. В някои 
случаи ситуацията налага да се вдигне цената на питейната вода, за да се покрият 
разходите на местното дружество. Това пък е в противоречие с наложения праг на 
поносимост при цената на водата."Търсим начин да стимулираме собствениците, които 
доброволно трябва да финансират своята част", каза Николай Нанков в отговор на 
въпрос на "Сега" дали се обмислят мерки за решаване на проблема.На повече от 11 
млрд. лева се изчисляват необходимите инвестиции във ВиК сектора у нас до 2023 г. 
Основният финансов ресурс, на който се разчита, е от европейските фондове - програма 



 

 

 

"Околна среда". До 2020 г. средствата по нея са около 3 млрд. лева, от тях 70%, или около 
2.3 млрд. лв., са за ВиК сектора. Нанков съобщи, че в бюджетните разчети за ВиК имало 
още 1.5 млрд. лв.За да получи България европейските пари обаче, е поставено условие 
за цялостна реформа на водния сектор. Става дума за управлението на ВиК системите, 
при което сегашните отделните по-малки ВиК дружества трябва да се обединят в 
асоциации - по една за всяка област. "До юли догодина ще бъдат подписани всички 
договори между ВиК асоциациите и ВиК операторите във всяка от 29-те обособени 
територии в страната", съобщи още зам.-министър Нанков. Териториите са 29, защото 
съответстват на 28-те области заедно със София, където има концесионер и тя е 
отделена в самостоятелна територия.ФОНД"От програма "Околна среда" до 2020 г. ще 
бъдат заделени 240 млн. лева, които през Фонда на фондовете ще бъдат удвоени чрез 
привличането на допълнителен ресурс, за да се инвестират във ВиК сектора", съобщи 
екоминистърът Ивелина Василева . Мегафондът ще започне работа в края на 2016 г. в 
частта за ВиК проектите. Той щял да действа по принципите, заложени в плана "Юнкер" - 
парите да не раздават самоцелно, а да носят принадена стойност, след като бъдат 
реализирани. 
http://www.segabg.com/article.php?id=779933 

http://www.segabg.com/article.php?id=779933


 

 

 



 

 

 

 

www.vestnikstroitel.bg - Презентации от Петата национална конференция 

– ОП „Околна среда“ и ПРСР – в преход към новия оперативен период 
24.11.2015 19:08 
Новини 
Емил Христов 
Първи панел: Официално откриване и презентации на държавни истритуцииМодератор: 
Инж. Иван Иванов , председател на БАВ Ивелина Василева – министър на околната 
среда и водите Васил Грудев – зам.министър на земеделието и храните Яна Георгиева 
– главен директор Главна дирекция Оперативна прогрма „Околна среда“ Иванка 
Виденова , директор на Дирекция „Водоснабдяване и канализация “, МРРБ Втори 
панел: Добри практики в строителството. Предизвикателствата при изпълнението на 
проектите – гледна точка на възложителя и изпълнителяМодератор: Иван Молов, 
представител на КСБ Милена Крумова, директор на Дирекция „Системи за управление на 
средствата от ЕС“ към Министерски съвет Анастасия Стоименова, менидръж 
„Инфраструктура и логистика“, „Геострой“ АД Инж. Пламен Костов, ръководител-проект 
„Станилов“ ЕООД Трети панел: Предизкателствата при подготовката и изпълнението на 
проекта – гледна точка на проектант, доставчик на суровини и материали и 



 

 

 

експлоатационното дружествоМодератор: Доц. Димитър Аличков, член на УС на 
БАВ Вили Дашинова, проектант Мая Стоилова, представител на БАВ Нина Вълчева, 
административен директор на „HTI България“ EOOД Инж. Стефка Христова, началник 
ПТО, „ВиК“ ООД – Габрово Александър Джукич, генерален секретар на Сръбско общество 
за контрол на водното замърсяване Д-р инж. Атанас Паскалев, член на УС на БАВ 
http://vestnikstroitel.bg/news/119148_prezentacii-ot-petata-nacionalna-konferenciya-op-okolna-
sreda-i-prsr-v-prehod-km-noviya-operativen-period-2/ 

http://vestnikstroitel.bg/news/119148_prezentacii-ot-petata-nacionalna-konferenciya-op-okolna-sreda-i-prsr-v-prehod-km-noviya-operativen-period-2/
http://vestnikstroitel.bg/news/119148_prezentacii-ot-petata-nacionalna-konferenciya-op-okolna-sreda-i-prsr-v-prehod-km-noviya-operativen-period-2/


 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

www.mediapool.bg - Бавна реформа застрашава 2/3 от европарите за 

водни проекти 
24.11.2015 18:58 
Новини 
Само ВиК проектите на Пловдив, Асеновград, Добрич и Плевен започват догодина 
Две трети от европарите за водни проекти са под въпрос заради забавената реформа в 
сектора. Това са около два милиарда лева. На практика страната ни ще има достъп до 
около 700 млн. лв. от общо 3 млрд. лв. през настоящия програмен период до 2018 г. Това 
стана ясно по време на бизнес форум, организиран от Камарата на строителите у нас. 
За да не бъдат изгубени евросредствата, които са основният източник за подмяна на 
остарялата ВиК мрежа и пречиствателни станции, е нужно да се случат няколко неща. 
Първо всяка една от 29-те обособени територии да има един ВиК оператор. Към момента 
13 области все още не са създали такъв. 
След това трябва да бъдат подписани договорите между ВиК асоциациите и ВиК 
операторите. До момента това е направено само за област Смолян. За останалите 28 
територии това ще се случи до средата на 2016 г., обеща зам.-министърът на 
регионалното развитие Николай Нанков . 



 

 

 

След това за всяка една от тези 29 обособени територии трябва да бъдат направени 
регионални прединвестиционни проучвания. Плановете са подписването на договорите с 
избраните изпълнители за изготвянето на проучванията за 14 области да стане през 
следващата година. За останалите не е ясно кога ще се случи, защото все още нямат 
един ВиК оператор. 
Към момента единствено Смолян и София имат одобрени регионални прединвестиционни 
проучвания и на практика в тези две области може да се реализират водни проекти с 
европейско финансиране. 
Европейските фондове са основният инструмент за обновяване на водоснабдителната 
система у нас. Над 11 млрд. лв. са нужните инвестиции до 2023 г., за да се намалят 
загубите на вода и да се подобри ВиК услугата, така че в ХХІ век да няма режим на 
водата, сочи одобрената от правителството стратегия за отрасъла. 
Около 3 млрд. лв. се разчита да дойдат по линия на еврофондовете до 2020 г., а от 
държавни бюджет още около 1.5 млрд. лв., посочи Николай Нанков . За останалите 
инвестиции се разчита на финансови инструменти. 
Само четири водни проекта стартират през 2016 г. 
Заради забавената водна реформа, Европейската комисия ще започне реализирането на 
само девет водни проекта за около 700 млн. лв. преди 2018 г. Четири са ясни, а за 
останалите шест все още се водят преговори с ЕК. 
Така през 2016 г. може да започне строителството на водните проекти на Пловдив, 
Асеновград, Добрич и Плевен за общо 402 млн. лв. Те трябва да приключат до 2018 г., 
каза министърът на околната среда Ивелина Василева . По думите й в началото на 
декември общините ще бъдат поканени да кандидатстват за финансиране. 
За други пет ранни проекта на стойност 116 млн. лв. се чака положително становище от 
Брюксел. 
През 2016 г. ще бъдат изпълнявани и т.нар. фазираните проекти. Това са водните проекти 
на Банско, Видин, Враца, Златни пясъци, Раднево, Шумен, Тервел и Ямбол, които се 
изграждаха със средства през изминалия програмен период 2007 – 2013 г., но не успяха 
да приключат до края на тази година. Сега новата цел е да са готови до 2018 г. 
Селските общини могат да разчитат на около 400 млн. лева за водни проекти по 
Програмата за развитие на селските райони през настоящия програмен период, съобщи 
заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев . 
Очаква се първият прием за инвестиции за сектор ВиК по ПРСР да бъде отворен през юли 
2016 г. Допустими бенефициенти ще бъдат общините и ВиК операторите, каза Грудев. 
Равносметката досега 
Равносметката досега показва, че водната реформа върви изключително бавно въпреки 
налетите милиони левове. До момента се пишат основно планове и стратегии, които 
после трудно се прилагат на практика. 
Така, след като бяха направени 52 регионални плана с парите по заема от Световната 
банка, сега ще се правят нови, но този път 28 с пари от ЕС. 
Въпреки драмите със спирането на средствата по оперативна програма "Околна среда" 
през изминалия програмен период, се очертава програмата да приключи успешно, като 
вече изцяло е усвоено европейското финансиране и няма риск от загуба на средства през 
тази година, стана ясно от думите на министърът на икологията. 
"Към настоящия момент оперативната програма има много добро постижение като 
разплащания, независимо от тежките и драматични моменти, които преживя", каза 
Ивелина Василева . 
В сектор "Води" вече са изпълнени 117 проекта и са разплатени 2.436 млрд. лв. Изградени 
и реконструирани 44 пречиствателни станции. Новата ВиК инфраструктура е над 2550 
км в над 80 населени места. 



 

 

 

До края на годината трябва да бъдат завършени още шест обекта в Белене, Ботевград, 
Бяла (Русенско), Исперих и бургаския квартал Банево. 
По селската програма са сключени 233 договора със 136 общини са на обща стойност 778 
млн. лева. По тях са рехабилитирани 1722 км водопреносна мрежа, 83 км канализационна 
мрежа. Изградена е и 326 км нова водопреносна и 518 км канализационна мрежа, отчете 
зам.-министър Грудев.Полезна ли ви беше тази статия?Ще се радваме, ако подкрепите 
електронното издание Mediapool.bg, за да може и занапред да разчитате на независима, 
професионална и честна информационно - аналитична медия. 
http://www.mediapool.bg/bavna-reforma-zastrashava-23-ot-evroparite-za-vodni-proekti-
news242242.html 
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www.agro.bg - Още 6 ПСОВ и четири депа ще бъдат готови до края на 2015 

г. 
24.11.2015 17:43 
Новини 
Maria Efremova 
До края на настоящия програмен период остават пет седмици и в тях предстои да 
приключи работа по още 6 пречиствателни станции. Така броят на готовите ПСОВ ще 
стане 50 от планираните 58.Това съобщи министър Ивелина Василева , която взе 
участие в Петата национална научна конференция – „Оперативна програма „Околна 
среда“ и Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия програмен 
период“. Форумът е организиран от Камарата на строителите в България и Българската 
асоциация по водите с медийното партньорство на в. „Строител“.Пречиствателните 
станции, които ще бъдат завършени до края на 2015г., са Белене, Ботевград, Бяла, 
Исперих, Силистра и в кв. „Банево“, Бургас. Други осем ПСОВ – Банско, Видин, Враца, 
Златни пясъци, Раднево, Тервел, Шумен и Ямбол, ще бъдат довършени със средства от 
новия програмен период. Това са фазираните проекти по ОПОС 2014-2020. Още в 
средата на 2016 г. ще започне и работата на терен по т. нар. ранни проекти – Пловдив, 
Асеновград, Добрич и Плевен – Долна Митрополия, на стойност 402 млн. лв., както и още 
5 проекта за 116 млн. лв., които се чака да бъдат одобрени от JASPERS. Общата стойност 
на тези проекти е над 700 млн. лв. и чрез тях ще се подсигури плавeн преход от старата 
към новата програма, както и работата на бенефициентите, проектантите и строителите, 
каза Василева. За да се реализират останалите ВиК проекти, трябва да се осъществи 
реформа във водния сектор. Очаква се проектите да стартират през 2018 г., след като 



 

 

 

бъдат извършени Регионалните прединвестиционни проучвания. Другият нов момент в 
програмата е, че за първи път ще се приложи инженерингов подход при финансирането, 
чиято цел е да се осигурят допълнителни средства за бенефициентите. Предвижда се да 
бъдат заделени 240 млн. лв. или 10% от бюджета на приоритетна ос „Води“. Тези 
средства ще постъпят във Фонда но фондовете, където ресурсът ще се удвои. С тези 
средства да бъдат подпомогнати инвестициите във ВиК сектора. Това може да бъде под 
формата на облекчени кредити или чрез други инструменти, което в момента се уточнява 
с международните финансови институции. Във фонда ще постъпят и 8% от Ос „Отпадъци“ 
(45 млн. лв.), за които идеята е също да се мултиплицират.Главният директор на ГД 
ОПОС Яна Георгиева постави акцент в презентацията си върху качеството на проектите 
за постигането на добри резултати при изпълнението. Основната част от инвестициите ще 
бъде след 2018г. и за реалното строителство на обектите ще останат 3 г. Затова е важно 
да се оптимизира процесът – да бъдат подготвени добри проекти, които по-късно ще се 
изпълнят лесно, посочи Яна Георгиева .До момента по ОПОС 2007-2013, която разполага 
с бюджет от близо 3,5 млрд. лв., са изплатени 3, 372 млрд. лв., което е 105,04% от общия 
ресурс на програмата. Успешно изпълнени са 228 проекта и се очаква да приключат още 
208. В сектор „Води“ са договорени 2,9 млрд. лв. и са изплатени с авансите 2,436 млрд. 
лв., като само за една година са изплатени повече от 1 млрд. лв. До момента са изградени 
и реконструирани 44 ПСОВ и са положени 2550 км водопровод и канализация на 
територията на повече от 80 населени места. Изградени са 15 Регионални системи за 
управление на отпадъците (РСУО), а до края на годината се очаква да бъдат завършени 
още четири. Само един проект за изграждане на регионално депо за отпадъци няма да 
бъда завършен – това е в Бяла, Русенско, където имаше забавяне при подготовката и 
работата на терен. 
http://agro.bg/news/article56751.html 
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www.fakti.bg - Над 200 млн. евро за ВиК сектора до 2020 година 
24.11.2015 17:09 
Новини 
АндрейСимеонов 
„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на услугите ни 
приемате, че можем да използваме „бисквитки“. Научете повече Разбрах  Над 200 млн. 
евро са предвидени през новия програмен период по Програмата за развитие на селските 
райони 2014-2020 г. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Васил 
Грудев , който участва в Петата национална конференция „ОП „Околна среда“ и 
Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия оперативен период 
“, който е организиран от Камарата на строителите в България. Той допълни, че се 
очаква през юли 2016 г. да бъде отворен първия прием за инвестиции за сектор „ВиК“ по 
новата ПРСР. „По него допустими бенефициенти ще бъдат и общините, и ВиК 
операторите“, добави той. 
По време на конференцията заместник-министър Грудев коментира още, че през 
предходния програмен период са сключени 233 договора със 136 общини, които са на 
обща стойност 778 млн. лева. „По тях са рехабилитирани 1722 км. водопреносна мрежа, 
83 км канализационна мрежа, имаме 326 км. и 518 км изградени нови съответно 
водопреносна мрежа и канализационна мрежа“. 
Според заместник-министър Грудев ВиК секторът е един от най-важните социално-
икономически елементи за населените места в България, като той способства и за 
опазването на околната среда и по пълноценното използване на водните ресурси. По 



 

 

 

Програмата за развитие на селските райони, имаме вече един изминал програмен период, 
който показа, че интересът на общините именно към тези проекти е голям, тъй като 
малките селски общини не могат да заделят средства за финансирането им. София / 
България 
http://fakti.bg/biznes/163589-nad-200-mln-evro-za-vik-sektora-do-2020-godina 
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www.3e-news.net - Предвидени са 200 млн. евро за ВиК сектора по 

Програмата за развитие на селските райони 
24.11.2015 17:09 
Новини 
TweetНад 200 млн. евро са предвидени през новия програмен период по Програмата за 
развитие на селските райони 2014-2020 г. Това заяви заместник-министърът на 
земеделието и храните Васил Грудев , който участва в Петата национална конференция 
„ОП „Околна среда“ и Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия 
оперативен период “, който е организиран от Камарата на строителите в България, 
съобщиха от МЗХ.Той допълни, че се очаква през юли 2016 г. да бъде отворен първия 
прием за инвестиции за сектор „ВиК“ по новата ПРСР. „По него допустими бенефициенти 
ще бъдат и общините, и ВиК операторите“, добави той.По време на конференцията 
заместник-министър Грудев коментира още, че през предходния програмен период са 
сключени 233 договора със 136 общини, които са на обща стойност 778 млн. лева. „По тях 
са рехабилитирани 1722 км. водопреносна мрежа, 83 км канализационна мрежа, имаме 
326 км. и 518 км изградени нови съответно водопреносна мрежа и канализационна 
мрежа“. Според заместник-министър Грудев ВиК секторът е един от най-важните 
социално-икономически елементи за населените места в България, като той способства и 
за опазването на околната среда и по пълноценното използване на водните ресурси. По 
Програмата за развитие на селските райони, имаме вече един изминал програмен период, 
който показа, че интересът на общините именно към тези проекти е голям, тъй като 
малките селски общини не могат да заделят средства за финансирането им. Източник: 
БГНЕС 
http://3e-news.net/българия/предвидени-са-200-млн-евро-за-вик-сектора-по-програмата-за-
развитие-на-селските-райони_45850 
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http://3e-news.net/българия/предвидени-са-200-млн-евро-за-вик-сектора-по-програмата-за-развитие-на-селските-райони_45850


 

 

 

 

www.citybuild.bg - ДО СРЕДАТА НА 2016 Г. ПОДПИСВАТ ДОГОВОРИТЕ 

МЕЖДУ ВИК АСОЦИАЦИИ И ОПЕРАТОРИ 
24.11.2015 16:43 
Новини 
citybuild.bg 
Това трябва да стане във всички 29 територии, каза зам.-министърът на регионалното 
развитие Николай Нанков . 
Пред участниците във форума, организиран от Камарата на строителите и Българската 
асоциация по водите , зам.-министър Нанков подчерта, че след одобряването на всички 



 

 

 

оперативни програми за периода 2014-2020 г. стои предизвикателството най-оптимално 
да се възползваме от европейската солидарност, за да постигнем устойчив ВиК отрасъл 
, който да предоставя качествени услуги на поносими цени. От изключителна важност за 
тази цел е интегрираният подход, последователните действия и доброто сътрудничество 
от страна на заинтересованите страни за изпълнение на целите за финансов, 
технологичен и екологично устойчив отрасъл. Зам.-министър Нанков подчерта, че 
Европейските фондове са основния финансов инструмент, който ползваме за обновяване 
на водоснабдителните системи. Според разчетите за стабилизиране на сектора до 2023 г. 
са необходими над 11 млрд. лв., като от европейското финансиране до 2020 г. страната 
ни ще получи около 3 млрд. лв. За сравнение в същия период публичният ресурс за 
инвестиции по линия на държавния бюджет, общините и ВиК операторите се очаква да 
бъде в рамките на около 1-1,5 млрд. лв. Заместник-министърът отбеляза, че за да се 
постигнат добри резултати, е нужно средствата да се инвестират ефективно и 
целесъобразно. Николай Нанков отчете, че за последните 5 години в отрасъл ВиК и 
неговото реформиране е постигнато много. Сред постиженията е приетата десетгодишна 
отраслова стратегия, която очертава основните приоритети в отрасъла. Изготвени и 
приети са Регионалните генерални планове за ВиК, учредени са всички асоциации по ВиК, 
сключен е първия договор между асоциация и оператор за управление, стопанисване и 
експлоатация на системите и съоръженията в обособената територия за област 
Смолян. Зам.-министър Нанков посочи и приоритетните задачи в следващите месеци. На 
първо място е подписването на договорите за регионалните прединвестиционни 
проучвания за 14 обособени територии с консолидирани ВиК оператори, с изключение на 
Смолян и София, които вече имат одобрени такива, както и да бъдат подписани и всички 
договори между асоциациите по ВиК и ВиК - оператори в страната. Пред участниците във 
форума директорът на дирекция "Водоснабдяване и канализация " в МРРБ Иванка 
Виденова представи състоянието и перспективите пред ВиК отрасъла в страната. По 
думите й средната възраст на съоръженията за довеждане на питейна вода и 
канализационните системи у нас е 50 години. Честите аварии водят да разходване на 
сериозен ресурс за поддръжка. Сред предизвикателствата за сектора са покриването на 
европейските изисквания в сектор „Води", както и климатичните промени, които водят до 
увеличаване броя на населените места с воден режим през периоди със засушавания или 
до наводнения и влошаване качеството на питейната вода при проливни валежи. По 
думите на Виденова всички необходими мерки и предизвикателства са разписани в 
плановете и програмите за управление, които се реализират от МРРБ. До края на 
настоящия програмен период остават пет седмици и в тях предстои да приключи работа 
по още 6 пречиствателни станции. Така броят на готовите ПСОВ ще стане 50 от 
планираните 58. Това съобщи министър Ивелина Василева . Пречиствателните станции, 
които ще бъдат завършени до края на 2015г., са Белене, Ботевград, Бяла, Исперих, 
Силистра и в кв. „Банево", Бургас. Други осем ПСОВ - Банско, Видин, Враца, Златни 
пясъци, Раднево, Тервел, Шумен и Ямбол, ще бъдат довършени със средства от новия 
програмен период. Това са фазираните проекти по ОПОС 2014-2020. Още в средата на 
2016 г. ще започне и работата на терен по т. нар. ранни проекти - Пловдив, Асеновград, 
Добрич и Плевен - Долна Митрополия, на стойност 402 млн. лв., както и още 5 проекта за 
116 млн. лв., които се чака да бъдат одобрени от JASPERS. Общата стойност на тези 
проекти е над 700 млн. лв. и чрез тях ще се подсигури плавeн преход от старата към 
новата програма, както и работата на бенефициентите, проектантите и строителите, каза 
Василева. За да се реализират останалите ВиК проекти, трябва да се осъществи 
реформа във водния сектор. Очаква се проектите да стартират през 2018 г., след като 
бъдат извършени Регионалните прединвестиционни проучвания. Другият нов момент в 
програмата е, че за първи път ще се приложи инженерингов подход при финансирането, 



 

 

 

чиято цел е да се осигурят допълнителни средства за бенефициентите. Предвижда се да 
бъдат заделени 240 млн. лв. или 10% от бюджета на приоритетна ос „Води". Тези 
средства ще постъпят във Фонда но фондовете, където ресурсът ще се удвои. С тези 
средства да бъдат подпомогнати инвестициите във ВиК сектора. Това може да бъде под 
формата на облекчени кредити или чрез други инструменти, което в момента се уточнява 
с международните финансови институции. Във фонда ще постъпят и 8% от Ос „Отпадъци" 
(45 млн. лв.), за които идеята е също да се мултиплицират. Главният директор на ГД 
ОПОС Яна Георгиева постави акцент в презентацията си върху качеството на проектите 
за постигането на добри резултати при изпълнението. Основната част от инвестициите ще 
бъде след 2018г. и за реалното строителство на обектите ще останат 3 г. Затова е важно 
да се оптимизира процесът - да бъдат подготвени добри проекти, които по-късно ще се 
изпълнят лесно, посочи Яна Георгиева . До момента са изградени и реконструирани 44 
ПСОВ и са положени 2550 км водопровод и канализация на територията на повече от 80 
населени места. Изградени са 15 Регионални системи за управление на отпадъците 
(РСУО), а до края на годината се очаква да бъдат завършени още четири. Само един 
проект за изграждане на регионално депо за отпадъци няма да бъда завършен - това е в 
Бяла, Русенско, където имаше забавяне при подготовката и работата на терен. 
http://citybuild.bg/news/sredata-podpisvat-dogovorite/30766 
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www.tbmagazine.net - Над 200 млн. евро за ВиК сектора в новия програмен 

период 
24.11.2015 16:09 
Новини 
Над 200 млн. евро са предвидени през новия програмен период по Програмата за 
развитие на селските райони 2014-2020 г. Това заяви заместник-министърът на 
земеделието и храните Васил Грудев , който участва в Петата национална конференция 
„ОП „Околна среда“ и Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия 
оперативен период “, който е организиран от Камарата на строителите в България. Той 
допълни, че се очаква през юли 2016 г. да бъде отворен първия прием за инвестиции за 
сектор „ВиК“ по новата ПРСР. „По него допустими бенефициенти ще бъдат и общините, и 
ВиК операторите“, добави той.По време на конференцията заместник-министър Грудев 
коментира още, че през предходния програмен период са сключени 233 договора със 136 
общини, които са на обща стойност 778 млн. лева. „По тях са рехабилитирани 1722 км. 
водопреносна мрежа, 83 км канализационна мрежа, имаме 326 км. и 518 км изградени 
нови съответно водопреносна мрежа и канализационна мрежа“. Според заместник-
министър Грудев ВиК секторът е един от най-важните социално-икономически елементи 



 

 

 

за населените места в България, като той способства и за опазването на околната среда 
и по пълноценното използване на водните ресурси. По Програмата за развитие на 
селските райони, имаме вече един изминал програмен период, който показа, че интересът 
на общините именно към тези проекти е голям, тъй като малките селски общини не могат 
да заделят средства за финансирането им. 
http://www.tbmagazine.net/statia/nad-200-mln-evro-za-vik-sektora-v-noviya-programen-
period.html 
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Новини 
Maria Efremova 
Над 200 млн. евро са предвидени през новия програмен период по Програмата за 
развитие на селските райони 2014-2020 г. Това заяви заместник-министърът на 
земеделието и храните Васил Грудев , който участва в Петата национална конференция 
„ОП „Околна среда“ и Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия 
оперативен период “, който е организиран от Камарата на строителите в България. Той 
допълни, че се очаква през юли 2016 г. да бъде отворен първия прием за инвестиции за 
сектор „ВиК“ по новата ПРСР. „По него допустими бенефициенти ще бъдат и общините, и 
ВиК операторите“, добави той. По време на конференцията заместник-министър Грудев 
коментира още, че през предходния програмен период са сключени 233 договора със 136 
общини, които са на обща стойност 778 млн. лева. „По тях са рехабилитирани 1722 км. 
водопреносна мрежа, 83 км канализационна мрежа, имаме 326 км. и 518 км изградени 
нови съответно водопреносна мрежа и канализационна мрежа“. Според заместник-
министър Грудев ВиК секторът е един от най-важните социално-икономически елементи 
за населените места в България, като той способства и за опазването на околната среда 
и по-пълноценното използване на водните ресурси. По Програмата за развитие на 
селските райони, имаме вече един изминал програмен период, който показа, че интересът 
на общините именно към тези проекти е голям, тъй като малките селски общини не могат 
да заделят средства за финансирането им. 
http://agro.bg/news/article56749.html 

http://agro.bg/news/article56749.html


 

 

 

 

www.pik.bg - Грудев: Над 200 млн. евро са предвидени за ВиК сектора в 

новия програмен период 
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новини 
Над 200 млн. евро са предвидени през новия програмен период по Програмата за 
развитие на селските райони 2014-2020 г. Това заяви заместник-министърът на 
земеделието и храните Васил Грудев , който участва в Петата национална конференция 
„ОП „Околна среда“ и Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия 
оперативен период “, който е организиран от Камарата на строителите в България, 
съобщиха от МЗХ. 
Той допълни, че се очаква през юли 2016 г. да бъде отворен първия прием за инвестиции 
за сектор „ВиК“ по новата ПРСР. „По него допустими бенефициенти ще бъдат и общините, 
и ВиК операторите“, добави той. 
По време на конференцията заместник-министър Грудев коментира още, че през 
предходния програмен период са сключени 233 договора със 136 общини, които са на 
обща стойност 778 млн. лева. „По тях са рехабилитирани 1722 км. водопреносна мрежа, 
83 км канализационна мрежа, имаме 326 км. и 518 км изградени нови съответно 
водопреносна мрежа и канализационна мрежа“. 
Според заместник-министър Грудев ВиК секторът е един от най-важните социално-
икономически елементи за населените места в България, като той способства и за 
опазването на околната среда и по пълноценното използване на водните ресурси. По 
Програмата за развитие на селските райони, имаме вече един изминал програмен период, 
който показа, че интересът на общините именно към тези проекти е голям, тъй като 
малките селски общини не могат да заделят средства за финансирането им. 
http://pik.bg/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B2-
%D0%BD%D0%B0%D0%B4-200-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-
%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B
8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BA-
%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B2-
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD-
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4-news441032.html 

http://pik.bg/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-200-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4-news441032.html
http://pik.bg/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-200-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4-news441032.html
http://pik.bg/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-200-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4-news441032.html
http://pik.bg/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-200-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4-news441032.html
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http://pik.bg/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-200-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4-news441032.html
http://pik.bg/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-200-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4-news441032.html
http://pik.bg/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-200-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4-news441032.html
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www.agronet.bg - Над 200 млн. евро са предвидени за ВиК сектора в ПРСР 

2014-2020 
24.11.2015 15:29 
новини 
Fermer.BG - news 
Автор: Фермер.БГ снимка: © Фермер.БГ Над 200 млн. евро са предвидени за ВиК сектора 
през новия програмен период по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 
Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев , който 
участва в Петата национална конференция „ОП „Околна среда“ и Програмата за развитие 
на селските райони – в преход към новия оперативен период “, който е организиран от 
Камарата на строителите в България. Той допълни, че се очаква през юли 2016 г. да 
бъде отворен първия прием за инвестиции за сектор „ВиК“ по новата ПРСР. „По него 
допустими бенефициенти ще бъдат и общините, и ВиК операторите“, добави той. По 
време на конференцията заместник-министър Грудев коментира още, че през предходния 
програмен период са сключени 233 договора със 136 общини, които са на обща стойност 
778 млн. лева. „По тях са рехабилитирани 1722 км. водопреносна мрежа, 83 км 
канализационна мрежа, имаме 326 км. и 518 км изградени нови съответно водопреносна 
мрежа и канализационна мрежа“. Според заместник-министър Грудев ВиК секторът е един 
от най-важните социално-икономически елементи за населените места в България, като 
той способства и за опазването на околната среда и по пълноценното използване на 



 

 

 

водните ресурси. По Програмата за развитие на селските райони, имаме вече един 
изминал програмен период, който показа, че интересът на общините именно към тези 
проекти е голям, тъй като малките селски общини не могат да заделят средства за 
финансирането им. 
http://agronet.bg/agro-news/15403-ab537592b25d82780c85fdc074998610.html 

http://agronet.bg/agro-news/15403-ab537592b25d82780c85fdc074998610.html


 

 

 

 



 

 

 

www.hotline.bg - Новите пречиствателни станции ще достигнат 50 до края 

на годината 
24.11.2015 15:27 
Новини 
velcho 
До края на годината България ще разполага с 50 нови пречиствателни станции. Това 
стана ясно от думите на екоминистъра Ивелина Василева по време на конференцията 
Оперативна програма „Околна среда“ и Програма за развитие на селските райони „В 
преход към новия оперативен период . По повод работата на ведомството по ВиК 
реформата, Василева посочи, че 70% от средствата по Оперативна програма „Околна 
среда 2007-2013? са насочени към реализацията на водни проекти, а от новата програма 
близо 2,3 млрд. лева ще бъдат за сектор „води“. 
http://hotline.bg/2015/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-
%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1
%82%d0%b5-
%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%
b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8-
%d1%89%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d1%81/ 

 

www.investor.bg - През 2016 г. може да започне ВиК строителство по 

новата програма "Околна среда" 
24.11.2015 15:20 
Новини 
Възможно е през лятото на 2016 г. да започне строителството на обекти, финансирани по 
новата оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020. Това каза министърът на 
околната среда и водите Ивелина Василева по време на конференцията "Околна среда" 
и ПРСР - в преход към новия оперативен период ".Тя отчете свършеното по старата 
програма „Околна среда“ 2007 – 2013, която разполага с бюджет близо 3,5 млрд. лв., от 
които 70% бяха насочени към развитието на ВиК инфраструктурата . До този момент 
разплащанията са 3,372 млрд. лв. Вече са надхвърлени 100-те процента по бюджета на 
програмата. 228 проекта са изпълнени. Очаква се 208 да приключат. В сектор „Води“ са 
изпълнени 117 проекта и са разплатени 2,436 млрд. лв. Вече са изградени и 

http://hotline.bg/2015/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d1%81/
http://hotline.bg/2015/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d1%81/
http://hotline.bg/2015/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d1%81/
http://hotline.bg/2015/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d1%81/
http://hotline.bg/2015/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d1%81/
http://hotline.bg/2015/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d1%81/


 

 

 

реконструирани 44 пречиствателни станции. По ОПОС са разширени и изградени 44 
пречиствателни станции. До края на годината трябва да бъдат завършени още шест. Те 
са в Белене, Ботевград, Бяла (Русенско), Исперих и бургаския квартал Банево.Осем 
проекта на стойност 200 млн. лв. няма да бъдат завършени и строителството се 
прехвърля към новия програмен период (т. нар. фазиране, което по ОПОС е допустимо 
само за водните проекти) – това са водните проекти на Банско, Видин, Враца, Златни 
пясъци, Раднево, Шумен, Тервел и Ямбол.Ивелина Василева отчете още, че новата ВиК 
инфраструктура е над 2550 км в над 80 населени места.В сектор „Отпадъци“ в момента 
се довършват четири проекта за регионални системи. Няма да бъде завършен проектът в 
Бяла (Русенско), където сериозно са се забавили подготовката на проекта и 
провеждането на обществени поръчки.„Към настоящия момент оперативната програма 
има много добро постижение като разплащания, независимо от тежките и драматични 
моменти, които преживя“, каза Василева. Тя припомни, че новата програма „Околна 
среда“ 2014 – 2020 тръгва с така наречените „ранни проекти“ на стойност над 700 млн. лв. 
(б. р. – България ще може да ползва целия ресурс за води на програмата едва след като 
приключи ВиК реформата).Ранните проекти ще бъдат реализирани до 2018 г. Те включват 
четири големи проекта общо за 402 млн. на общините Пловдив, Асеновград, Добрич и 
Плевен. В първите 10 дни на декември общините ще бъдат поканени да кандидатстват. 
Възможно е през 2016 г. вече да има реална строителна дейност, очаква министърът.За 
други пет ранни проекта на стойност 116 млн. лв. се чака положително становище от 
"Джаспърс". През 2016 г. ще бъдат изпълнявани и фазираните проекти, които трябва да 
приключат през 2018 г.Ако България не изпълни предварителните условия за ВиК 
реформа, няма да има достъп до две трети от ресурса за води от ОПОС, коментираха 
участниците в конференцията.На форума стана ясно, че първите регионални генерални 
планове, които са задължителна част от ВиК реформата, вероятно ще са готови в средата 
на 2017 г. 
http://www.investor.bg/bylgariia/451/a/prez-2016-g-moje-da-zapochne-vik-stroitelstvo-po-novata-
programa-okolna-sreda-206607/ 

http://www.investor.bg/bylgariia/451/a/prez-2016-g-moje-da-zapochne-vik-stroitelstvo-po-novata-programa-okolna-sreda-206607/
http://www.investor.bg/bylgariia/451/a/prez-2016-g-moje-da-zapochne-vik-stroitelstvo-po-novata-programa-okolna-sreda-206607/


 

 

 

 



 

 

 

www.1kam1.com - Падна част от стъкления покрив на Шератон 
24.11.2015 15:17 
Новини 
Антония Абрашева 
Падна част от конструкцията на стъкления покрив на втория етаж на столичния хотел 
„София хотел Балкан ” (бивш „Шератон”).Инцидентът стана тази сутрин, докато в една от 
залите на хотела се провежда третата годишна конференция „Банките и бизнесът”. Няма 
пострадали хора, съобщават БГНЕС и БТА.Минути преди 9.30 часа, когато е обявено 
началото на конференцията, се чува силен трясък. По-късно става ясно, че стъклената 
конструкция на втория етаж се е срутила, което принуждава участниците във форума 
бързо да излязат в коридора, където изчакват обстановката да се успокои.Вероятно 
причината за срутването е парче от фасадна плоча от вътрешната покривна част на 
хотела – откъм Ротондата.Служителите на хотела и охраната разчистват стъклата и 
паднала мазилка. Мястото е оградено с пана и не се допуска преминаване.В хотела тази 
сутрин започва и Петата национална конференция „ОП „Околна среда” и Програмата за 
развитие на селските райони – в преход към новия оперативен период ”. Снимки: 
БГНЕС 
http://1kam1.com/padna-chast-ot-stakleniya-pokriv-na-sheraton/ 

http://1kam1.com/padna-chast-ot-stakleniya-pokriv-na-sheraton/


 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

www.focus-news.net - Заместник-министър Васил Грудев: Над 200 млн. 

евро са предвидени за ВиК сектора в новия програмен период 
24.11.2015 15:15 
Новини 
ГалерияСофия. Над 200 млн. евро са предвидени през новия програмен период по 
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Това заяви заместник-
министърът на земеделието и храните Васил Грудев , който участва в Петата 
национална конференция „ОП „Околна среда“ и Програмата за развитие на селските 
райони – в преход към новия оперативен период “, който е организиран от Камарата 
на строителите в България. Той допълни, че се очаква през юли 2016 г. да бъде отворен 
първия прием за инвестиции за сектор „ВиК“ по новата ПРСР. „По него допустими 
бенефициенти ще бъдат и общините, и ВиК операторите“, добави той, съобщиха от 
пресцентъра на Министерството на земеделието и храните(МЗХ). По време на 
конференцията заместник-министър Грудев коментира още, че през предходния 
програмен период са сключени 233 договора със 136 общини, които са на обща стойност 
778 млн. лева. „По тях са рехабилитирани 1722 км. водопреносна мрежа, 83 км 
канализационна мрежа, имаме 326 км. и 518 км изградени нови съответно водопреносна 
мрежа и канализационна мрежа“. Според заместник-министър Грудев ВиК секторът е един 
от най-важните социално-икономически елементи за населените места в България, като 
той способства и за опазването на околната среда и по пълноценното използване на 
водните ресурси. По Програмата за развитие на селските райони, имаме вече един 
изминал програмен период, който показа, че интересът на общините именно към тези 
проекти е голям, тъй като малките селски общини не могат да заделят средства за 
финансирането им.© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Информационна 
агенция "Фокус" е задължително!Tweet 
http://www.focus-news.net/news/2015/11/24/2156068/zamestnik-ministar-vasil-grudev-nad-200-
mln-evro-sa-predvideni-za-vik-sektora-v-noviya-programen-period.html 

http://www.focus-news.net/news/2015/11/24/2156068/zamestnik-ministar-vasil-grudev-nad-200-mln-evro-sa-predvideni-za-vik-sektora-v-noviya-programen-period.html
http://www.focus-news.net/news/2015/11/24/2156068/zamestnik-ministar-vasil-grudev-nad-200-mln-evro-sa-predvideni-za-vik-sektora-v-noviya-programen-period.html


 

 

 

 

www.cross.bg - В. Грудев: Над 200 млн. евро са предвидени за ВиК сектора 

в новия програмен период 
24.11.2015 15:15 
Новини 
Агенция КРОСС 
/КРОСС/ Над 200 млн. евро са предвидени през новия програмен период по Програмата 
за развитие на селските райони 2014-2020 г., заяви заместник-министърът на 
земеделието и храните Васил Грудев , който участва в Петата национална конференция 
„ОП „Околна среда" и Програмата за развитие на селските райони - в преход към новия 
оперативен период ", организиран от Камарата на строителите в България. Той 
допълни, че се очаква през юли 2016 г. да бъде отворен първия прием за инвестиции за 
сектор „ВиК" по новата ПРСР. „По него допустими бенефициенти ще бъдат и общините, и 
ВиК операторите", добави той. По време на конференцията заместник-министър Грудев 
коментира още, че през предходния програмен период са сключени 233 договора със 136 
общини, които са на обща стойност 778 млн. лева. „По тях са рехабилитирани 1722 км 
водопреносна мрежа, 83 км канализационна мрежа, имаме 326 км и 518 км изградени 
нови съответно водопреносна мрежа и канализационна мрежа".Според заместник-
министър Грудев ВиК секторът е един от най-важните социално-икономически елементи 
за населените места в България, като той способства и за опазването на околната среда 
и по пълноценното използване на водните ресурси. По Програмата за развитие на 
селските райони имаме вече един изминал програмен период, който показа, че интересът 
на общините именно към тези проекти е голям, тъй като малките селски общини не могат 
да заделят средства за финансирането им. реклама 
http://www.cross.bg/period-grydev-mrezha-1489304.html 

http://www.cross.bg/period-grydev-mrezha-1489304.html


 

 

 

 



 

 

 

www.bgdnes.bg - Зам.-министър Грудев: Над 200 млн. евро са предвидени 

за ВиК сектора в новия програмен период 
24.11.2015 15:12 
Новини 
Над 200 млн. евро са предвидени през новия програмен период по Програмата за 
развитие на селските райони 2014-2020 г. Това заяви заместник-министърът на 
земеделието и храните Васил Грудев , който участва в Петата национална конференция 
„ОП „Околна среда“ и Програмата за развитие на селските райони – в преход към 
новия оперативен период“, който е организиран от Камарата на строителите 
в България.Той допълни, че се очаква през юли 2016 г. да бъде отворен първия прием за 
инвестиции за сектор „ВиК“ по новата ПРСР. „По него допустими бенефициенти ще бъдат 
и общините, и ВиК операторите“, добави той.По време на конференцията заместник-
министър Грудев коментира още, че през предходния програмен период са сключени 233 
договора със 136 общини, които са на обща стойност 778 млн. лева. „По тях 
са рехабилитирани 1722 км. водопреносна мрежа, 83 км канализационна мрежа, имаме 
326 км. и 518 км изградени нови съответно водопреносна мрежа и канализационна 
мрежа“.Според заместник-министър Грудев ВиК секторът е един от най-важните 
социално-икономически елементи за населените места в България, като той способства и 
за опазването на околната среда и по пълноценното използване на водните ресурси. 
По Програмата за развитие на селските райони, имаме вече един изминал програмен 
период, който показа, че интересът на общините именно към тези проекти е голям, тъй 
като малките селски общини не могат да заделят средства за финансирането им. 
http://www.bgdnes.bg/Article/5132723 

http://www.bgdnes.bg/Article/5132723


 

 

 



 

 

 

 

www.bulfax.com - Зам.-министър Грудев: Над 200 млн. евро са предвидени 

за ВиК сектора в новия програмен период 
24.11.2015 15:08 
Новини 
vessel 
Над 200 млн. евро са предвидени през новия програмен период по Програмата за 
развитие на селските райони 2014-2020 г. Това заяви заместник-министърът на 
земеделието и храните Васил Грудев , който участва в Петата национална конференция 
„ОП „Околна среда“ и Програмата за развитие на селските райони – в преход към 
новия оперативен период“, 
http://www.bulfax.com/?q=node/5343234 

http://www.bulfax.com/?q=node/5343234


 

 

 

 

www.trud.bg - Зам.-министър Грудев: Над 200 млн. евро са предвидени за 

ВиК сектора в новия програмен период 
24.11.2015 15:08 
Новини 
Tруд онлайн 
Над 200 млн. евро са предвидени през новия програмен период по Програмата за 
развитие на селските райони 2014-2020 г. Това заяви заместник-министърът на 
земеделието и храните Васил Грудев , който участва в Петата национална конференция 
„ОП „Околна среда“ и Програмата за развитие на селските райони – в преход към 
новия оперативен период“, който е организиран от Камарата на строителите 
в България.Той допълни, че се очаква през юли 2016 г. да бъде отворен първия прием за 
инвестиции за сектор „ВиК“ по новата ПРСР. „По него допустими бенефициенти ще бъдат 
и общините, и ВиК операторите“, добави той.По време на конференцията заместник-
министър Грудев коментира още, че през предходния програмен период са сключени 233 
договора със 136 общини, които са на обща стойност 778 млн. лева. „По тях 
са рехабилитирани 1722 км. водопреносна мрежа, 83 км канализационна мрежа, имаме 
326 км. и 518 км изградени нови съответно водопреносна мрежа и канализационна 
мрежа“.Според заместник-министър Грудев ВиК секторът е един от най-важните 
социално-икономически елементи за населените места в България, като той способства и 
за опазването на околната среда и по пълноценното използване на водните ресурси. 
По Програмата за развитие на селските райони, имаме вече един изминал програмен 
период, който показа, че интересът на общините именно към тези проекти е голям, тъй 
като малките селски общини не могат да заделят средства за финансирането им. 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5132727 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5132727


 

 

 



 

 

 

 

www.bgdnes.bg - Зам.-министър Грудев: Над 200 млн. евро са предвидени 

за ВиК сектора в новия програмен период 
24.11.2015 15:08 
Новини 
Над 200 млн. евро са предвидени през новия програмен период по Програмата за 
развитие на селските райони 2014-2020 г. Това заяви заместник-министърът на 
земеделието и храните Васил Грудев , който участва в Петата национална конференция 
„ОП „Околна среда“ и Програмата за развитие на селските райони – в преход към 
новия оперативен период“, който е организиран от Камарата на строителите 
в България.Той допълни, че се очаква през юли 2016 г. да бъде отворен първия прием за 
инвестиции за сектор „ВиК“ по новата ПРСР. „По него допустими бенефициенти ще бъдат 
и общините, и ВиК операторите“, добави той.По време на конференцията заместник-
министър Грудев коментира още, че през предходния програмен период са сключени 233 
договора със 136 общини, които са на обща стойност 778 млн. лева. „По тях 
са рехабилитирани 1722 км. водопреносна мрежа, 83 км канализационна мрежа, имаме 
326 км. и 518 км изградени нови съответно водопреносна мрежа и канализационна 
мрежа“.Според заместник-министър Грудев ВиК секторът е един от най-важните 
социално-икономически елементи за населените места в България, като той способства и 
за опазването на околната среда и по пълноценното използване на водните ресурси. 
По Програмата за развитие на селските райони, имаме вече един изминал програмен 
период, който показа, че интересът на общините именно към тези проекти е голям, тъй 
като малките селски общини не могат да заделят средства за финансирането им. 
http://www.bgfermer.bg/Article/5132731 
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www.24chasa.bg - Зам.-министър Грудев: Над 200 млн. евро са предвидени 

за ВиК сектора в новия програмен период 
24.11.2015 15:07 
Новини 
24 часа онлайн 
1 Над 200 млн. евро са предвидени през новия програмен период по Програмата за 
развитие на селските райони 2014-2020 г. Това заяви заместник-министърът на 
земеделието и храните Васил Грудев , който участва в Петата национална конференция 
„ОП „Околна среда“ и Програмата за развитие на селските райони – в преход към 
новия оперативен период“, който е организиран от Камарата на строителите 
в България.Той допълни, че се очаква през юли 2016 г. да бъде отворен първия прием за 
инвестиции за сектор „ВиК“ по новата ПРСР. „По него допустими бенефициенти ще бъдат 
и общините, и ВиК операторите“, добави той.По време на конференцията заместник-
министър Грудев коментира още, че през предходния програмен период са сключени 233 
договора със 136 общини, които са на обща стойност 778 млн. лева. „По тях 
са рехабилитирани 1722 км. водопреносна мрежа, 83 км канализационна мрежа, имаме 
326 км. и 518 км изградени нови съответно водопреносна мрежа и канализационна 
мрежа“.Според заместник-министър Грудев ВиК секторът е един от най-важните 
социално-икономически елементи за населените места в България, като той способства и 
за опазването на околната среда и по пълноценното използване на водните ресурси. 
По Програмата за развитие на селските райони, имаме вече един изминал програмен 
период, който показа, че интересът на общините именно към тези проекти е голям, тъй 
като малките селски общини не могат да заделят средства за финансирането им. 
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www.bulfax.com - Новите пречиствателни станции ще достигнат 50 до 

края на годината 
24.11.2015 15:06 
Новини 
vessel 
24 Ноември, 2015 - 15:06 - DarikNews.bg: света и БългарияДо края на годината България 
ще разполага с 50 нови пречиствателни станции. Това стана ясно от думите на 
екоминистъра Ивелина Василева по време на конференцията Оперативна програма 
„Околна среда" и Програма за развитие на селските райони „В преход към новия 
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оперативен период . По повод работата на ведомството по ВиК реформата, Василева 
посочи, че 70% от средствата по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013" са 
насочени към реализацията на водни проекти, а от новата програма близо 2,3 млрд. лева 
ще бъдат за сектор „води". 
http://www.bulfax.com/?q=node/5343222 

 

www.dariknews.bg - Новите пречиствателни станции ще достигнат 50 до 

края на годината 
24.11.2015 15:06 
Новини 
До края на годината България ще разполага с 50 нови пречиствателни станции. Това 
стана ясно от думите на екоминистъра Ивелина Василева по време на конференцията 
Оперативна програма „Околна среда" и Програма за развитие на селските райони „В 
преход към новия оперативен период . По повод работата на ведомството по ВиК 
реформата, Василева посочи, че 70% от средствата по Оперативна програма „Околна 
среда 2007-2013" са насочени към реализацията на водни проекти, а от новата програма 
близо 2,3 млрд. лева ще бъдат за сектор „води". 
По ОП „Околна среда", която разполага с близо 3.5 млрд. лв. бюджет, 70 на сто се 
насочват към подпомагане развитието на ВиК-инфраструктурата. До този момент 
разплащанията по оперативната програма са в размер на 3.372 млрд. лв. Вече 
надхвърлихме 100 процента по бюджета на програмата, без да отчитаме авансовите 
плащания, каза Василева. В сектор „Води" са изплатени 2.436 млн. лв. Изградени и 
реконструирани са 44 пречиствателни станции в цялата страна. До края на годината ще 
бъдат завършени още 6 пречиствателни станции - Белене, Ботевград, Бяла (Русенско), 
Исперих, Силистра, бургаския квартал „Банево". 
Остават още осем пречиствателни станции, чието изграждане ще бъде финансирано през 
новия програмен период. Те ще са в Банско, Видин, Враца, Златни пясъци, Раднево, 
Тервел, Шумен и Ямбол. 
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1531099 

http://www.bulfax.com/?q=node/5343222
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1531099


 

 

 



 

 

 

 

www.dariknews.bg - Новите пречиствателни станции ще достигнат 50 до 

края на годината 
24.11.2015 15:06 
Новини 
Кои са качествата, ценни за един работодател и как да спечелиш доверието му?До края 
на годината България ще разполага с 50 нови пречиствателни станции. Това стана ясно 
от думите на екоминистъра Ивелина Василева по време на конференцията Оперативна 
програма „Околна среда" и Програма за развитие на селските райони „В преход към 
новия оперативен период . По повод работата на ведомството по ВиК реформата, 
Василева посочи, че 70% от средствата по Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013" са насочени към реализацията на водни проекти, а от новата програма близо 2,3 
млрд. лева ще бъдат за сектор „води".По ОП „Околна среда", която разполага с близо 3.5 
млрд. лв. бюджет, 70 на сто се насочват към подпомагане развитието на ВиК-
инфраструктурата. До този момент разплащанията по оперативната програма са в размер 
на 3.372 млрд. лв. Вече надхвърлихме 100 процента по бюджета на програмата, без да 



 

 

 

отчитаме авансовите плащания, каза Василева. В сектор „Води" са изплатени 2.436 млн. 
лв. Изградени и реконструирани са 44 пречиствателни станции в цялата страна. До края 
на годината ще бъдат завършени още 6 пречиствателни станции - Белене, Ботевград, 
Бяла (Русенско), Исперих, Силистра, бургаския квартал „Банево".Остават още осем 
пречиствателни станции, чието изграждане ще бъде финансирано през новия програмен 
период. Те ще са в Банско, Видин, Враца, Златни пясъци, Раднево, Тервел, Шумен и 
Ямбол. 
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1531099 
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www.investor.bg - През 2016 г. може да започне ВиК строителство по 

новата програма "Околна среда" 
24.11.2015 15:05 
Новини 
Разплащанията по старата програма са достигнали 3,3 млрд. лева, заяви Ивелина 
Василева Възможно е през лятото на 2016 г. да започне строителството на обекти, 
финансирани по новата оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020. Това каза 
министърът на околната среда и водите Ивелина Василева по време на конференцията 
"Околна среда" и ПРСР - в преход към новия оперативен период ".Тя отчете 
свършеното по старата програма „Околна среда“ 2007 – 2013, която разполага с бюджет 
близо 3,5 млрд. лв., от които 70% бяха насочени към развитието на ВиК 
инфраструктурата . До този момент разплащанията са 3,372 млрд. лв. Вече са 
надхвърлени 100-те процента по бюджета на програмата. 228 проекта са изпълнени. 
Очаква се 208 да приключат. В сектор „Води“ са изпълнени 117 проекта и са разплатени 
2,436 млрд. лв. Вече са изградени и реконструирани 44 пречиствателни станции. По 



 

 

 

ОПОС са разширени и изградени 44 пречиствателни станции. До края на годината трябва 
да бъдат завършени още шест. Те са в Белене, Ботевград, Бяла (Русенско), Исперих и 
бургаския квартал Банево.Осем проекта на стойност 200 млн. лв. няма да бъдат 
завършени и строителството се прехвърля към новия програмен период (т. нар. 
фазиране, което по ОПОС е допустимо само за водните проекти) – това са водните 
проекти на Банско, Видин, Враца, Златни пясъци, Раднево, Шумен, Тервел и 
Ямбол.Ивелина Василева отчете още, че новата ВиК инфраструктура е над 2550 км в 
над 80 населени места.В сектор „Отпадъци“ в момента се довършват четири проекта за 
регионални системи. Няма да бъде завършен проектът в Бяла (Русенско), където 
сериозно са се забавили подготовката на проекта и провеждането на обществени 
поръчки.„Към настоящия момент оперативната програма има много добро постижение 
като разплащания, независимо от тежките и драматични моменти, които преживя“, каза 
Василева. Забавените инфраструктурни проекти да се спасят с фазиране, препоръча 
експертТя припомни, че новата програма „Околна среда“ 2014 – 2020 тръгва с така 
наречените „ранни проекти“ на стойност над 700 млн. лв. (б. р. – България ще може да 
ползва целия ресурс за води на програмата едва след като приключи ВиК 
реформата).Ранните проекти ще бъдат реализирани до 2018 г. Те включват четири 
големи проекта общо за 402 млн. на общините Пловдив, Асеновград, Добрич и Плевен. В 
първите 10 дни на декември общините ще бъдат поканени да кандидатстват. Възможно е 
през 2016 г. вече да има реална строителна дейност, очаква министърът.За други пет 
ранни проекта на стойност 116 млн. лв. се чака положително становище от "Джаспърс". 
През 2016 г. ще бъдат изпълнявани и фазираните проекти, които трябва да приключат 
през 2018 г.Ако България не изпълни предварителните условия за ВиК реформа, няма да 
има достъп до две трети от ресурса за води от ОПОС, коментираха участниците в 
конференцията.На форума стана ясно, че първите регионални генерални планове , които 
са задължителна част от ВиК реформата, вероятно ще са готови в средата на 2017 г. 
http://www.investor.bg/bylgariia/451/a/prez-2016-g-moje-da-zapochne-vik-stroitelstvo-po-novata-
programa-okolna-sreda-206607/ 

http://www.investor.bg/bylgariia/451/a/prez-2016-g-moje-da-zapochne-vik-stroitelstvo-po-novata-programa-okolna-sreda-206607/
http://www.investor.bg/bylgariia/451/a/prez-2016-g-moje-da-zapochne-vik-stroitelstvo-po-novata-programa-okolna-sreda-206607/


 

 

 

 



 

 

 

www.publics.bg - Подписват договорите между ВиК асоциации и 

оператори до средата на 2016 г. 
24.11.2015 14:29 
Новини 
publics.bg 
Подписват договорите между ВиК асоциации и оператори до средата на 2016 г.До средата 
на 2016 г. предстои да бъдат подписани всички договори между ВиК – асоциациите и ВиК 
– оператори във всички 29 обособени територии в страната. Това заяви заместник-
министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков по време на 
петата конференция на тема „ОП „Околна среда“ и Програма за развитие на селските 
райони – в преход към новия оперативен период “, организирана от Камарата на 
строителите в България и Българската асоциация по водите (БАВ).Пред участниците 
във форума зам.-министър Нанков подчерта, че след одобряването на всички оперативни 
програми за периода 2014-2020 г. средствата трябва да се използват най-оптимално за 
постигане на устойчив ВиК отрасъл , който да предоставя качествени услуги на поносими 
цени. По думите му еврофондовете остават основният финансов инструмент за 
обновяване на водоснабдителните системи.Според разчетите за стабилизиране на 
сектора до 2023 г. са необходими над 11 млрд. лв., като от европейското финансиране до 
2020 г. страната ни ще получи около 3 млрд. лв. За сравнение в същия период публичният 
ресурс за инвестиции по линия на държавния бюджет, общините и ВиК операторите се 
очаква да бъде в рамките на около 1- 1,5 млрд. лв.Николай Нанков отчете, че за 
последните 5 години в отрасъл ВиК и неговото реформиране е постигнато много. Сред 
постиженията е приетата десетгодишна отраслова стратегия, която очертава основните 
приоритети в отрасъла. Изготвени и приети са Регионалните генерални планове за ВиК, 
учредени са всички асоциации по ВиК, сключен е първия договор между асоциация и 
оператор за управление, стопанисване и експлоатация на системите и съоръженията в 
обособената територия за област Смолян.Зам.-министър Нанков посочи и приоритетните 
задачи в следващите месеци. На първо място е подписването на договорите за 
регионалните прединвестиционни проучвания за 14 обособени територии с 
консолидирани ВиК оператори, с изключение на Смолян и София, които вече имат 
одобрени такива, както и да бъдат подписани и всички договори между асоциациите по 
ВиК и ВиК – оператори в страната.Пред участниците във форума директорът на дирекция 
"Водоснабдяване и канализация " в МРРБ Иванка Виденова представи състоянието и 
перспективите пред ВиК отрасъла в страната. По думите ? средната възраст на 
съоръженията за довеждане на питейна вода и канализационните системи у нас е 50 
години. Честите аварии водят да разходване на сериозен ресурс за поддръжка. Сред 
предизвикателствата за сектора са покриването на европейските изисквания в сектор 
„Води“, както и климатичните промени, които водят до увеличаване броя на населените 
места с воден режим през периоди със засушавания или до наводнения и влошаване 
качеството на питейната вода при проливни валежи. По думите на Виденова всички 
необходими мерки и предизвикателства са разписани в плановете и програмите за 
управление, които се реализират от МРРБ.Въведохте грешен имейл или парола, моля 
опитайте отново!Ако не сте регистриран потребител, е нужно да се регистрирате.Няма 
въведени записи в тази категория!Какъв тип проекти трябва да са основна цел за новия 
"Инвестиционен план за Европа", обявен от Европейската комисия?Нашият уебсайт 
използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За 
повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си 
.„Бисквитката“ е малък текстови файл, който даден уебсайт съхранява на Вашия 
компютър или мобилно устройство при всяко Ваше посещение на сайта. Използването на 



 

 

 

такива файлове е широко разпространено, за да могат да функционират уебсайтовете 
или да са по-ефективни, както и за да се предоставя информация на собствениците на 
сайта.Уеб сайта Google Analytics — услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc. 
(„Google“), за да се подпомогне анализът на използването на уебсайта. За тази цел Google 
Analytics използва „бисквитки“ — текстови файлове, които се съхраняват на Вашия 
компютър.Получената чрез тези файлове информация относно начина Ви на ползване на 
уебсайта — стандартна информация за регистрация в интернет (вкл. Вашия IP адрес) и 
информация за поведението на посетителите в анонимна форма — се предоставя на 
Google и се съхранява от него, включително на сървъри в САЩ. Google ще направи 
анонимна изпратената информация чрез премахване на последния октет от Вашия IP 
адрес преди нейното запазване.Google използва тази информация съгласно условията за 
ползване на Google Analytics, за да прави оценка на начините на ползване на уебсайта и 
да докладва относно дейностите, извършвани на уебсайта.Няма да използваме и няма да 
допуснем трета страна да използва инструмента за статистически анализ с цел 
проследяване или събиране на каквато и да било информация, чрез която би могла да се 
установи самоличността на посетителите на сайта. Google може да предоставя на трети 
страни информацията, събрана чрез Google Analytics, когато това се изисква от закона 
или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google.Съгласно 
условията за ползване на Google Analytics Вашият IP адрес няма да бъде свързван от 
Google с никакви други данни, с които Google разполага.Имате право да откажете 
ползването на „бисквитки“ на Google Analytics, като изтеглите и инсталирате 
приложението Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Приложението се свързва с Google 
Analytics JavaScript (ga.js), за да посочи, че информацията относно посещението на 
уебсайта следва да не се изпраща на Google Analytics.„Бисквитките“ се използват и за 
регистриране на Вашето съгласие (или несъгласие) с използването на такива файлове на 
този уебсайт, така че да не се налага този въпрос да Ви бъде задаван при всяко Ваше 
посещение на сайта.Можете да контролирате и/или изтривате „бисквитките“, когато 
пожелаете. Можете да заличите всички „бисквитки“, които вече се съхраняват на Вашия 
компютър, както и да настроите повечето браузъри така, че да не допускат съхраняването 
на „бисквитки“.Ако сте избрали опцията да заличите „бисквитките“, трябва да знаете, че 
настройките за предпочитания ще бъдат изгубени. Освен това, ако блокирате изцяло 
съхраняването на „бисквитки“, много сайтове, включително и този, няма да работят 
оптимално, а опцията за излъчване в интернет (webcast) изобщо няма да функционира. 
Ето защо не е препоръчително да се изключва опцията за „бисквитки“ при използване на 
услугите ни за излъчване в интернет. 
http://www.publics.bg/bg/news/13080/ 
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www.infostock.bg - Над 11 млрд. лв. инвестиции са нужните за ВиК- 

сектора до 2023 г. 
24.11.2015 14:07 
Новини 
До средата на 2016 г. предстои да бъдат подписани всички договори между ВиК - 
асоциациите и ВиК - оператори във всички 29 обособени територии в страната. Това 
заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай 
Нанков по време на петата конференция на тема „ОП „Околна среда" и Програма за 
развитие на селските райони - в преход към новия оперативен период ", организирана 
от Камарата на строителите в България и Българската асоциация по водитеПред 
участниците във форума зам.-министър Нанков подчерта, че след одобряването на 
всички оперативни програми за периода 2014-2020 г. пред нас стои предизвикателството 
най-оптимално да се възползваме от европейската солидарност, за да постигнем 
устойчив ВиК отрасъл , който да предоставя качествени услуги на поносими цени. От 



 

 

 

изключителна важност за тази цел е интегрираният подход, последователните действия и 
доброто сътрудничество от страна на заинтересованите страни за изпълнение на целите 
за финансов, технологичен и екологично устойчив ВиК отрасъл . Зам.-министър Нанков 
подчерта, че Европейските фондове са основния финансов инструмент, който ползваме 
за обновяване на водоснабдителните системи. Според разчетите за стабилизиране на 
сектора до 2023 г. са необходими над 11 млрд. лв., като от европейското финансиране до 
2020 г. страната ни ще получи около 3 млрд. лв. За сравнение в същия период публичният 
ресурс за инвестиции по линия на държавния бюджет, общините и ВиК операторите се 
очаква да бъде в рамките на около 1- 1,5 млрд. лв. Заместник-министърът отбеляза, че за 
да се постигнат добри резултати е нужно средствата да се инвестират ефективно и 
целесъобразно.Николай Нанков отчете, че за последните 5 години в отрасъл ВиК и 
неговото реформиране е постигнато много. Сред постиженията е приетата десетгодишна 
отраслова стратегия, която очертава основните приоритети в отрасъла. Изготвени и 
приети са Регионалните генерални планове за ВиК, учредени са всички асоциации по ВиК, 
сключен е първия договор между асоциация и оператор за управление, стопанисване и 
експлоатация на системите и съоръженията в обособената територия за област 
Смолян.Зам.-министър Нанков посочи и приоритетните задачи в следващите месеци. На 
първо място е подписването на договорите за регионалните прединвестиционни 
проучвания за 14 обособени територии с консолидирани ВиК оператори, с изключение на 
Смолян и София, които вече имат одобрени такива, както и да бъдат подписани и всички 
договори между асоциациите по ВиК и ВиК - оператори в страната.Пред участниците във 
форума директорът на дирекция "Водоснабдяване и канализация " в МРРБ Иванка 
Виденова представи състоянието и перспективите пред ВиК отрасъла в страната. По 
думите й средната възраст на съоръженията за довеждане на питейна вода и 
канализационните системи у нас е 50 години. Честите аварии водят да разходване на 
сериозен ресурс за поддръжка. Сред предизвикателствата за сектора са покриването на 
европейските изисквания в сектор „Води", както и климатичните промени, които водят до 
увеличаване броя на населените места с воден режим през периоди със засушавания или 
до наводнения и влошаване качеството на питейната вода при проливни валежи. По 
думите на Виденова всички необходими мерки и предизвикателства са разписани в 
плановете и програмите за управление, които се реализират от МРРБ. 
http://www.infostock.bg/infostock/control/bg/news/71956-nad-11-mlrd-lv-investitsii-sa-nuzhnite-
za-vik-sektora-do-2023-g 
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www.politikata.net - Всеки трети българин няма достъп до канализация 
24.11.2015 14:02 
новини 
Гергана Георгиева 



 

 

 

Процентът на населението, което няма достъп до изградена канализация, е 30-32%.Това 
съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай 
Нанков след откриването на петата конференция на тема „ОП „Околна среда“ и Програма 
за развитие на селските райони – в преход към новия оперативен период “, 
организирана от Камарата на строителите в България и Българската асоциация по 
водите , съобщи OFFNews.По-голямата част на неприсъединеното население към вече 
изградени канализационни системи е вследствие на това, че е ангажимент на самия 
собственик на жилищна сграда да се присъедини на доброволен принцип към 
канализационния колектор. Ангажимент на държавата е да осигури канализация до 
тротоара до сградата, а вече собственикът на доброволен принцип изгражда връзката с 
нея.Нанков допълни, че това е една от темите, които са много дискусионни и много 
коментирани на съвета за реформа на ВиК сектора, тъй като това компрометира и е 
предпоставка за компрометиране на много ВиК проекти.Нанков даде пример с 
изграждането на канализационна система за 40 хил. души, към която се присъединяват 
едва четвърт от тях. Това води до неефективна експлоатация, нерентабилност за ВиК 
оператора и ред други проблеми. Той заяви, че се търсят мерки да се стимулират 
собствениците на сгради да се присъединят към мрежата.По време на конференцията той 
обясни, че за стабилизиране на ВиК сектора до 2023 г. са необходими над 11 млрд. лв., 
като от европейското финансиране до 2020 г. страната ни ще получи около 3 млрд. лв.До 
средата на 2016 г. предстои да бъдат подписани всички договори между ВиК-асоциациите 
и ВиК-оператори във всички 29 обособени територии в страната.Зам.-министър Нанков 
подчерта, че европейските фондове са основният финансов инструмент, който ползваме 
за обновяване на водоснабдителните системи. За сравнение в същия период публичният 
ресурс за инвестиции по линия на държавния бюджет, общините и ВиК операторите се 
очаква да бъде в рамките на около 1- 1,5 млрд. лв. 
http://politikata.net/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%ba%d0%b8-
%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8-
%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd-
%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf-
%d0%b4%d0%be-%d0%ba%d0%b0/180585/ 

http://politikata.net/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd-%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf-%d0%b4%d0%be-%d0%ba%d0%b0/180585/
http://politikata.net/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd-%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf-%d0%b4%d0%be-%d0%ba%d0%b0/180585/
http://politikata.net/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd-%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf-%d0%b4%d0%be-%d0%ba%d0%b0/180585/
http://politikata.net/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd-%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf-%d0%b4%d0%be-%d0%ba%d0%b0/180585/
http://politikata.net/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd-%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf-%d0%b4%d0%be-%d0%ba%d0%b0/180585/


 

 

 



 

 

 

 

www.offnews.bg - Всеки трети българин няма достъп до изградена 

канализация 
24.11.2015 13:40 
Новини 
offnews@offnews.bg () 
Процентът на населението, което няма достъп до изградена канализация, е 30-32%. Това 
съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай 
Нанков след откриването на петата конференция на тема „ОП „Околна среда“ и Програма 
за развитие на селските райони – в преход към новия оперативен период “, 
организирана от Камарата на строителите в България и Българската асоциация по 
водите . По-голямата част на неприсъединеното население към вече изградени 



 

 

 

канализационни системи е вследствие на това, че е ангажимент на самия собственик на 
жилищна сграда да се присъедини на доброволен принцип към канализационния 
колектор. Ангажимент на държавата е да осигури канализация до тротоара до сградата, а 
вече собственикът на доброволен принцип изгражда връзката с нея. Нанков допълни, че 
това е една от темите, които са много дискусионни и много коментирани на съвета за 
реформа на ВиК сектора, тъй като това компрометира и е предпоставка за 
компрометиране на много ВиК...Процентът на населението, което няма достъп до 
изградена канализация, е 30-32%. Това съобщи заместник-министърът на регионалното 
развитие и благоустройството Николай Нанков след откриването на петата конференция 
на тема „ОП „Околна среда“ и Програма за развитие на селските райони – в преход към 
новия оперативен период “, организирана от Камарата на строителите в България и 
Българската асоциация по водите . По-голямата част на неприсъединеното 
население към вече изградени канализационни системи е вследствие на това, че е 
ангажимент на самия собственик на жилищна сграда да се присъедини на доброволен 
принцип към канализационния колектор. Ангажимент на държавата е да осигури 
канализация до тротоара до сградата, а вече собственикът на доброволен принцип 
изгражда връзката с нея. Нанков допълни, че това е една от темите, които са много 
дискусионни и много коментирани на съвета за реформа на ВиК сектора, тъй като това 
компрометира и е предпоставка за компрометиране на много ВиК проекти. Нанков даде 
пример с изграждането на канализационна система за 40 хил. души, към която се 
присъединяват едва четвърт от тях. Това води до неефективна експлоатация, 
нерентабилност за ВиК оператора и ред други проблеми. Той заяви, че се търсят мерки да 
се стимулират собствениците на сгради да се присъединят към мрежата. По време на 
конференцията той обясни, че за стабилизиране на ВиК сектора до 2023 г. са необходими 
над 11 млрд. лв., като от европейското финансиране до 2020 г. страната ни ще получи 
около 3 млрд. лв. До средата на 2016 г. предстои да бъдат подписани всички договори 
между ВиК-асоциациите и ВиК-оператори във всички 29 обособени територии в страната. 
Зам.-министър Нанков подчерта, че европейските фондове са основният финансов 
инструмент, който ползваме за обновяване на водоснабдителните системи. За сравнение 
в същия период публичният ресурс за инвестиции по линия на държавния бюджет, 
общините и ВиК операторите се очаква да бъде в рамките на около 1- 1,5 млрд. лв. 
http://offnews.bg/news/n_1/n_596714.html 
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www.kmeta.bg - Василева: До края на годината ще имаме нови 6 

пречиствателни станции 
24.11.2015 13:21 
Новини 
До края на годината ще бъдат завършени 6 пречиствателни станции - в Белене, 
Ботевград, Бяла, Исперих, Силистра, и Бургаско. До момента на територията на страната 
са изградени 44 такива обекта.Това съобщи министърът на околната среда и водите 
Ивелина Василева на конференция за прехода към новия програмен период по 
оперативните програми „Околна среда” и Програма за развитие на селските 
райони.Василева припомни, че по ОПОС 2007-2013 г. близо 70% от средствата са били 
насочени към подпомагането на развитието на ВиК инфраструктурата . Целят обем на 
разплащането до момента по програмата е 3,370 млрд. лв. Изпълнени са 228 проекта и се 
очаква още около 200 да бъдат завършени.През тази година са били разплатени 1 млрд. 
лв. 117 проекта в сектор „води” са изпълнени успешно. Положената нова ВиК мрежа в 



 

 

 

страната е в размер на 2550 км. По новата ОПОС 70% ще бъдат насочени към сектор 
„води”, за който са предвидени 2,3 млрд. лв. Ще се изпълняват и фазираните 
проекти.„През новия програмен период ОПОС ще функционира в нови реалности, които са 
свързани с изискването на ЕК-средствата във ВиК сектора да бъдат насочени към 
реформиран сектор”, обясни Ивелина Василева , цитирана от БГНЕС. Тя посочи, че с 
наличието на финансов инженеринг от ОПОС ще бъдат заделени 240 млн. лв., които се 
очаква да бъдат удвоени чрез Фонда на фондовете, за да бъдат инвестирани отново във 
ВиК сектора. Очакванията са, че Фондът на фондовете в частта ВиК реално ще започне 
да функционира в края на 2016 г. 
http://www.kmeta.bg/ikonomika/vasileva-do-kraq-na-godinata-shte-imame-novi-6-prechistvatelni-
stancii-59803.html 

http://www.kmeta.bg/ikonomika/vasileva-do-kraq-na-godinata-shte-imame-novi-6-prechistvatelni-stancii-59803.html
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www.focus-news.net - Зам.-министър: Николай Нанков: До средата на 2016 

г. предстои да бъдат подписани всички договори между ВиК асоциациите 

и ВиК оператори в страната 
24.11.2015 13:13 
Новини 
София. До средата на 2016 г. предстои да бъдат подписани всички договори между ВиК – 
асоциациите и ВиК – оператори във всички 29 обособени територии в страната. Това 
заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай 
Нанков по време на петата конференция на тема „ОП „Околна среда“ и Програма за 
развитие на селските райони – в преход към новия оперативен период “, организирана 
от Камарата на строителите в България и Българската асоциация по водите , 
съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството.Пред участниците във форума зам.-министър Нанков подчерта, че 
след одобряването на всички оперативни програми за периода 2014-2020 г. пред нас стои 
предизвикателството най-оптимално да се възползваме от европейската солидарност, за 
да постигнем устойчив ВиК отрасъл , който да предоставя качествени услуги на 
поносими цени. От изключителна важност за тази цел е интегрираният подход, 
последователните действия и доброто сътрудничество от страна на заинтересованите 
страни за изпълнение на целите за финансов, технологичен и екологично устойчив ВиК 
отрасъл . Зам.-министър Нанков подчерта, че Европейските фондове са основния 
финансов инструмент, който ползваме за обновяване на водоснабдителните системи. 
Според разчетите за стабилизиране на сектора до 2023 г. са необходими над 11 млрд. 



 

 

 

лв., като от европейското финансиране до 2020 г. страната ни ще получи около 3 млрд. 
лв. За сравнение в същия период публичният ресурс за инвестиции по линия на 
държавния бюджет, общините и ВиК операторите се очаква да бъде в рамките на около 1- 
1,5 млрд. лв. Заместник-министърът отбеляза, че за да се постигнат добри резултати е 
нужно средствата да се инвестират ефективно и целесъобразно.Николай Нанков отчете, 
че за последните 5 години в отрасъл ВиК и неговото реформиране е постигнато много. 
Сред постиженията е приетата десетгодишна отраслова стратегия, която очертава 
основните приоритети в отрасъла. Изготвени и приети са Регионалните генерални 
планове за ВиК, учредени са всички асоциации по ВиК, сключен е първия договор между 
асоциация и оператор за управление, стопанисване и експлоатация на системите и 
съоръженията в обособената територия за област Смолян.Зам.-министър Нанков посочи 
и приоритетните задачи в следващите месеци. На първо място е подписването на 
договорите за регионалните прединвестиционни проучвания за 14 обособени територии с 
консолидирани ВиК оператори, с изключение на Смолян и София, които вече имат 
одобрени такива, както и да бъдат подписани и всички договори между асоциациите по 
ВиК и ВиК – оператори в страната. Пред участниците във форума директорът на дирекция 
"Водоснабдяване и канализация " в МРРБ Иванка Виденова представи състоянието и 
перспективите пред ВиК отрасъла в страната. По думите й средната възраст на 
съоръженията за довеждане на питейна вода и канализационните системи у нас е 50 
години. Честите аварии водят да разходване на сериозен ресурс за поддръжка. Сред 
предизвикателствата за сектора са покриването на европейските изисквания в сектор 
„Води“, както и климатичните промени, които водят до увеличаване броя на населените 
места с воден режим през периоди със засушавания или до наводнения и влошаване 
качеството на питейната вода при проливни валежи. По думите на Виденова всички 
необходими мерки и предизвикателства са разписани в плановете и програмите за 
управление, които се реализират от МРРБ.© 2015 Всички права запазени. Позоваването 
на Информационна агенция "Фокус" е задължително!Tweet 
http://www.focus-news.net/news/2015/11/24/2155978/zam-ministar-nikolay-nankov-do-sredata-
na-2016-g-predstoi-da-badat-podpisani-vsichki-dogovori-mezhdu-vik-asotsiatsiite-i-vik-operatori-
v-stranata.html 
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www.burgasnews.com - Над 11 млрд. лв. са нужните инвестиции за 

стабилизиране на ВиК- сектора 
24.11.2015 13:11 
Новини 
До средата на 2016 г. предстои да бъдат подписани всички договори между ВиК – 
асоциациите и ВиК – оператори във всички 29 обособени територии в страната. Това 
заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай 
Нанков по време на петата конференция на тема „ОП „Околна среда“ и Програма за 
развитие на селските райони – в преход към новия оперативен период “, организирана 
от Камарата на строителите в България и Българската асоциация по водитеПред 
участниците във форума зам.-министър Нанков подчерта, че след одобряването на 
всички оперативни програми за периода 2014-2020 г. пред нас стои предизвикателството 
най-оптимално да се възползваме от европейската солидарност, за да постигнем 
устойчив ВиК отрасъл , който да предоставя качествени услуги на поносими цени. От 
изключителна важност за тази цел е интегрираният подход, последователните действия и 
доброто сътрудничество от страна на заинтересованите страни за изпълнение на целите 
за финансов, технологичен и екологично устойчив ВиК отрасъл . Зам.-министър Нанков 
подчерта, че Европейските фондове са основния финансов инструмент, който ползваме 
за обновяване на водоснабдителните системи. Според разчетите за стабилизиране на 
сектора до 2023 г. са необходими над 11 млрд. лв., като от европейското финансиране до 
2020 г. страната ни ще получи около 3 млрд. лв. За сравнение в същия период публичният 
ресурс за инвестиции по линия на държавния бюджет, общините и ВиК операторите се 



 

 

 

очаква да бъде в рамките на около 1- 1,5 млрд. лв. Заместник-министърът отбеляза, че за 
да се постигнат добри резултати е нужно средствата да се инвестират ефективно и 
целесъобразно.Николай Нанков отчете, че за последните 5 години в отрасъл ВиК и 
неговото реформиране е постигнато много. Сред постиженията е приетата десетгодишна 
отраслова стратегия, която очертава основните приоритети в отрасъла. Изготвени и 
приети са Регионалните генерални планове за ВиК, учредени са всички асоциации по ВиК, 
сключен е първия договор между асоциация и оператор за управление, стопанисване и 
експлоатация на системите и съоръженията в обособената територия за област 
Смолян.Зам.-министър Нанков посочи и приоритетните задачи в следващите месеци. На 
първо място е подписването на договорите за регионалните прединвестиционни 
проучвания за 14 обособени територии с консолидирани ВиК оператори, с изключение на 
Смолян и София, които вече имат одобрени такива, както и да бъдат подписани и всички 
договори между асоциациите по ВиК и ВиК – оператори в страната.Пред участниците във 
форума директорът на дирекция "Водоснабдяване и канализация " в МРРБ Иванка 
Виденова представи състоянието и перспективите пред ВиК отрасъла в страната. По 
думите й средната възраст на съоръженията за довеждане на питейна вода и 
канализационните системи у нас е 50 години. Честите аварии водят да разходване на 
сериозен ресурс за поддръжка. Сред предизвикателствата за сектора са покриването на 
европейските изисквания в сектор „Води“, както и климатичните промени, които водят до 
увеличаване броя на населените места с воден режим през периоди със засушавания или 
до наводнения и влошаване качеството на питейната вода при проливни валежи. По 
думите на Виденова всички необходими мерки и предизвикателства са разписани в 
плановете и програмите за управление, които се реализират от МРРБ. 
http://www.burgasnews.com/novini-stranata/94672-nad-11-mlrd-lv-sa-nuzhnite-investitzii-za-
stabilizirane-na-vik-sektora 
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www.vestnikstroitel.bg - Лек инцидент с част от стъкления покрив на 

втория етаж на столичния „София хотел Балкан“ 
24.11.2015 13:01 
Новини 
Емил Христов 
Въпреки лекия инцидент, при който корниз счупи част от стъкления покрив на втория етаж 
на столичния „София хотел Балкан “ Петата национална конференция „ОП „Околна 



 

 

 

среда” и Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия оперативен 
период ” продължава по програма. Щетите не са големи, като в момента персоналът на 
хотела разчиства счупените стъкла. При инцидентът няма пострадали. 
http://vestnikstroitel.bg/news/119114_lek-incident-s-chast-ot-stkleniya-pokriv-na-vtoriya-etazh-
na-stolichniya-sofiya-hotel-balkan/ 

 

www.big5.bg - 11 млрд. ни трябват за ВиК до 2023 г. 
24.11.2015 12:52 
новини 
Зам.-министър Николай Нанков : До средата на 2016 г. предстои да бъдат подписани 
всички договори между асоциациите и операторите 2015-11-24 12:49:00 До средата на 
2016 г. предстои да бъдат подписани всички договори между ВиК – асоциациите и ВиК – 
оператори във всички 29 обособени територии в страната. Това заяви заместник-
министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков по време на 
петата конференция на тема „ОП „Околна среда“ и Програма за развитие на селските 
райони – в преход към новия оперативен период “, организирана от Камарата на 
строителите в България и Българската асоциация по водите 
Пред участниците във форума зам.-министър Нанков подчерта, че след одобряването на 
всички оперативни програми за периода 2014-2020 г. пред нас стои предизвикателството 
най-оптимално да се възползваме от европейската солидарност, за да постигнем 
устойчив ВиК отрасъл , който да предоставя качествени услуги на поносими цени. От 
изключителна важност за тази цел е интегрираният подход, последователните действия и 
доброто сътрудничество от страна на заинтересованите страни за изпълнение на целите 
за финансов, технологичен и екологично устойчив ВиК отрасъл . 
Зам.-министър Нанков подчерта, че Европейските фондове са основния финансов 
инструмент, който ползваме за обновяване на водоснабдителните системи. 
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Според разчетите за стабилизиране на сектора до 2023 г. са необходими над 11 млрд. 
лв., като от европейското финансиране до 2020 г. страната ни ще получи около 3 млрд. 
лв. За сравнение в същия период публичният ресурс за инвестиции по линия на 
държавния бюджет, общините и ВиК операторите се очаква да бъде в рамките на около 1- 
1,5 млрд. лв. Заместник-министърът отбеляза, че за да се постигнат добри резултати е 
нужно средствата да се инвестират ефективно и целесъобразно. 
Николай Нанков отчете, че за последните 5 години в отрасъл ВиК и неговото 
реформиране е постигнато много. Сред постиженията е приетата десетгодишна 
отраслова стратегия, която очертава основните приоритети в отрасъла. Изготвени и 
приети са Регионалните генерални планове за ВиК, учредени са всички асоциации по ВиК, 
сключен е първия договор между асоциация и оператор за управление, стопанисване и 
експлоатация на системите и съоръженията в обособената територия за област Смолян. 
Зам.-министър Нанков посочи и приоритетните задачи в следващите месеци. На първо 
място е подписването на договорите за регионалните прединвестиционни проучвания за 
14 обособени територии с консолидирани ВиК оператори, с изключение на Смолян и 
София, които вече имат одобрени такива, както и да бъдат подписани и всички договори 
между асоциациите по ВиК и ВиК – оператори в страната. 
Пред участниците във форума директорът на дирекция "Водоснабдяване и канализация 
" в МРРБ Иванка Виденова представи състоянието и перспективите пред ВиК отрасъла 
в страната. По думите й средната възраст на съоръженията за довеждане на питейна 
вода и канализационните системи у нас е 50 години. Честите аварии водят да разходване 
на сериозен ресурс за поддръжка. 
Сред предизвикателствата за сектора са покриването на европейските изисквания в 
сектор „Води“, както и климатичните промени, които водят до увеличаване броя на 
населените места с воден режим през периоди със засушавания или до наводнения и 
влошаване качеството на питейната вода при проливни валежи. По думите на Виденова 
всички необходими мерки и предизвикателства са разписани в плановете и програмите за 
управление, които се реализират от МРРБ. 2015-11-24 12:49:00 
http://big5.bg/ikonomika/11-mlrd.-ni-tryabvat-za-vik-do-2023-g.html 
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www.investor.bg - 240 млн. лв. от евросредствата за ВиК ще бъдат 

управлявани от Фонда на фондовете 
24.11.2015 12:45 
Новини 
240 млн. лв. от предвидените за ВиК средства по новата оперативна програма „Околна 
среда“ 2014 – 2020 ще бъдат заделени за финансови инструменти. Така 10% от 
средствата по ос „Води“ на програмата ще бъдат управлявани от Фонда на фондовете. 
Това съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева на 
конференцията „Околна среда и ПРСР – в преход към новия оперативен период 
“.Други 45 млн. лв., или 8%, от средствата по ос „Отпадъци“ също ще бъдат управлявани 
под формата на финансов инструмент.Заложена е целта за удвояване на ресурса с 
привличането на допълнителен капитал, а разработените финансови инструменти да 



 

 

 

подпомагат инвестициите, каза министърът.„В миналия период имаше схеми като 
JESSICA, JEREMIE и Гаранционния фонд по ПРСР. Досега по „Околна среда“ не сме 
имали такъв финансов инженеринг. Това е логиката на финансирането оттук нататък – в 
новия период и в бъдеще все повече ще се разчита на допълване на публичното 
финансиране с привличане на частен капитал“, заяви министърът.Тя припомни, че планът 
„Юнкер“ работи на същия принцип.Ресурсът вече е заделен и планираме в края на 2016 г. 
да е наличен този финансов инструмент и да се ползва. Още не е ясно дали това ще 
става под формата на заеми, обясни тя.Тепърва ще се разработват механизми, чакат се 
предложения от Фонда на фондовете как да бъдат ползвани тези средства. За ВиК 
сектора най-удачният вариант е да се осигури възможност за ползване на заемен ресурс 
при преференциални условия за собственото участие в проектите, заяви министърът. 
http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/240-mln-lv-ot-evrosredstvata-za-vik-shte-bydat-
upravliavani-ot-fonda-na-fondovete-206595/ 
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www.cross.bg - Прединвестиционните проучвания за 14 обособени 

територии с консолидирани ВиК-оператори са приоритет за МРРБ 
24.11.2015 12:35 
Новини 
Агенция КРОСС 
/КРОСС/ До средата на 2016 г. предстои да бъдат подписани всички договори между ВиК-
асоциациите и ВиК-оператори във всички 29 обособени територии в страната, заяви 
заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков 
по време на петата конференция на тема „ОП „Околна среда" и Програма за развитие на 
селските райони - в преход към новия оперативен период ", организирана от Камарата 
на строителите в България и Българската асоциация по водите , съобщава 
пресцентърът на МРРБ.След одобряването на всички оперативни програми за периода 
2014-2020 г. пред нас стои предизвикателството най-оптимално да се възползваме от 
европейската солидарност, за да постигнем устойчив ВиК-отрасъл, който да предоставя 
качествени услуги на поносими цени. От изключителна важност за тази цел е 
интегрираният подход, последователните действия и доброто сътрудничество от страна 
на заинтересованите страни за изпълнение на целите за финансов, технологичен и 
екологично устойчив ВиК отрасъл , заяви зам.-министър Нанков пред участниците във 
форума.Нанков подчерта, че основният финансов инструмент, който ползваме за 
обновяване на водоснабдителните системи, са европейските фондове. Според разчетите 
за стабилизиране на сектора до 2023 г. са необходими над 11 млрд. лв., като от 
европейското финансиране до 2020 г. страната ще получи около 3 млрд. лв. За 
сравнение, в същия период публичният ресурс за инвестиции по линия на държавния 
бюджет, общините и ВиК-операторите се очаква да бъде в рамките на около 1-1,5 млрд. 
лева. Заместник-министърът отбеляза, че за да се постигнат добри резултати е нужно 



 

 

 

средствата да се инвестират ефективно и целесъобразно.Николай Нанков отчете, че за 
последните пет години в отрасъл ВиК и неговото реформиране е постигнато много. Сред 
постиженията е приетата десетгодишна отраслова стратегия, която очертава основните 
приоритети в отрасъла. Изготвени и приети са Регионалните генерални планове за ВиК, 
учредени са всички асоциации по ВиК, сключен е първият договор между асоциация и 
оператор за управление, стопанисване и експлоатация на системите и съоръженията в 
обособената територия за област Смолян.Зам.-министър Нанков посочи и приоритетните 
задачи в следващите месеци. На първо място е подписването на договорите за 
регионалните прединвестиционни проучвания за 14 обособени територии с 
консолидирани ВиК-оператори, с изключение на Смолян и София, които вече имат 
одобрени такива, както и да бъдат подписани и всички договори между асоциациите по 
ВиК и ВиК-оператори в страната.Пред участниците във форума директорът на дирекция 
„Водоснабдяване и канализация " в МРРБ Иванка Виденова представи състоянието и 
перспективите пред ВиК отрасъла в страната. По думите й средната възраст на 
съоръженията за довеждане на питейна вода и канализационните системи у нас е 50 
години. Честите аварии водят да разходване на сериозен ресурс за поддръжка. Сред 
предизвикателствата за сектора са покриването на европейските изисквания в сектор 
„Води", както и климатичните промени, които водят до увеличаване броя на населените 
места с воден режим през периоди със засушавания или до наводнения и влошаване 
качеството на питейната вода при проливни валежи. По думите на Виденова всички 
необходими мерки и предизвикателства са разписани в плановете и програмите за 
управление, които се реализират от МРРБ. Европейската комисия ще пусне предсрочно 
парите по новата оперативна програма „Околна среда" 2014-2020 г. преди България да е 
завършила водната реформа. В замяна българските власти са се съгласили средствата 
да отидат не за общините, както беше през изминалия програмен период, а за водните 
оператори на мрежата, стана ясно от изказванията на министрите на околната среда и 
водите Ивелина Василева и на регионалното развитие и благоустройството Лиляна 
Павлова на конференция в началото на май, посветена на механизмите за финансиране 
на ВиК сектора. Тъй като евросредствата през настоящия програмен период са крайно 
недостатъчни - 2,5 млрд. лв., при необходими 11,7 млрд. лв. за инвестиции във водния 
сектор, се обсъжда идеята водните оператори да излязат на борсата. По този начин 
секторът може да получи търсенето финансиране, съобщи министър Павлова. България 
отстъпи пред искането на Брюксел ВиК операторите да бъдат бенефициенти по новата 
оперативна програма. По старата това бяха общините. Този спорен въпрос спъваше 
одобрението на ОПОС от Еврокомисията.реклама 
http://www.cross.bg/mlrd-nankov-stranata-1489271.html 

http://www.cross.bg/mlrd-nankov-stranata-1489271.html


 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

www.vestnikstroitel.bg - Зам.-министър: Николай Нанков: До средата на 

2016 г. предстои да бъдат подписани всички договори между ВиК 

асоциациите и ВиК оператори в страната 
24.11.2015 12:30 
Новини 
Свилена Гражданска 
До средата на 2016 г. предстои да бъдат подписани всички договори между ВиК – 
асоциациите и ВиК – оператори във всички 29 обособени територии в страната. Това 
заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай 
Нанков по време на петата конференция на тема „ОП „Околна среда“ и Програма за 
развитие на селските райони – в преход към новия оперативен период “, организирана 
от Камарата на строителите в България и Българската асоциация по водитеПред 
участниците във форума зам.-министър Нанков подчерта, че след одобряването на 
всички оперативни програми за периода 2014-2020 г. пред нас стои предизвикателството 
най-оптимално да се възползваме от европейската солидарност, за да постигнем 
устойчив ВиК отрасъл , който да предоставя качествени услуги на поносими цени. От 
изключителна важност за тази цел е интегрираният подход, последователните действия и 
доброто сътрудничество от страна на заинтересованите страни за изпълнение на целите 
за финансов, технологичен и екологично устойчив ВиК отрасъл . Зам.-министър Нанков 
подчерта, че Европейските фондове са основния финансов инструмент, който ползваме 
за обновяване на водоснабдителните системи. Според разчетите за стабилизиране на 
сектора до 2023 г. са необходими над 11 млрд. лв., като от европейското финансиране до 
2020 г. страната ни ще получи около 3 млрд. лв. За сравнение в същия период публичният 
ресурс за инвестиции по линия на държавния бюджет, общините и ВиК операторите се 
очаква да бъде в рамките на около 1- 1,5 млрд. лв. Заместник-министърът отбеляза, че за 
да се постигнат добри резултати е нужно средствата да се инвестират ефективно и 
целесъобразно. Николай Нанков отчете, че за последните 5 години в отрасъл ВиК и 
неговото реформиране е постигнато много. Сред постиженията е приетата десетгодишна 
отраслова стратегия, която очертава основните приоритети в отрасъла. Изготвени и 
приети са Регионалните генерални планове за ВиК, учредени са всички асоциации по ВиК, 
сключен е първия договор между асоциация и оператор за управление, стопанисване и 
експлоатация на системите и съоръженията в обособената територия за област 
Смолян.Зам.-министър Нанков посочи и приоритетните задачи в следващите месеци. На 
първо място е подписването на договорите за регионалните прединвестиционни 
проучвания за 14 обособени територии с консолидирани ВиК оператори, с изключение на 
Смолян и София, които вече имат одобрени такива, както и да бъдат подписани и всички 
договори между асоциациите по ВиК и ВиК – оператори в страната.Пред участниците във 
форума директорът на дирекция „Водоснабдяване и канализация “ в МРРБ Иванка 
Виденова представи състоянието и перспективите пред ВиК отрасъла в страната. По 
думите й средната възраст на съоръженията за довеждане на питейна вода и 
канализационните системи у нас е 50 години. Честите аварии водят да разходване на 
сериозен ресурс за поддръжка. Сред предизвикателствата за сектора са покриването на 
европейските изисквания в сектор „Води“, както и климатичните промени, които водят до 
увеличаване броя на населените места с воден режим през периоди със засушавания или 
до наводнения и влошаване качеството на питейната вода при проливни валежи. По 
думите на Виденова всички необходими мерки и предизвикателства са разписани в 
плановете и програмите за управление, които се реализират от МРРБ. 
http://vestnikstroitel.bg/news/119111_zam-ministr-nikolaj-nankov-do-sredata-na-2016-g-
predstoi-da-bdat-podpisani-vsichki-dogovori-mezhdu-vik-asociaciite-i-vik-operatori-v-stranata/ 

http://vestnikstroitel.bg/news/119111_zam-ministr-nikolaj-nankov-do-sredata-na-2016-g-predstoi-da-bdat-podpisani-vsichki-dogovori-mezhdu-vik-asociaciite-i-vik-operatori-v-stranata/
http://vestnikstroitel.bg/news/119111_zam-ministr-nikolaj-nankov-do-sredata-na-2016-g-predstoi-da-bdat-podpisani-vsichki-dogovori-mezhdu-vik-asociaciite-i-vik-operatori-v-stranata/


 

 

 



 

 

 

 

www.3e-news.net - Ивелина Василева: 44 са изградените пречиствателни 

станции, до края на годината ще бъдат завършени още 6 
24.11.2015 12:29 
Новини 
TweetИвелина Василева Досега в страната са изградени 44 пречиствателни станции. До 
края на годината ще бъдат завършени още 6 пречиствателни станции в Белене, 
Ботевград, Бяла, Исперих, Силистра, и Бургаско. Това съобщи министърът на околната 
среда и водите Ивелина Василева на конференцията ОП „Околна среда” и Програма за 
развитие на селските райони „В преход към новия оперативен период ”.„Изграждането 
на ВиК инфраструктурата има различни аспекти и ползите могат да бъдат търсени в 
различни направления. Говорим за ВиК структурата като елемент на благосъстоянието на 
хората в България, достъп до базисни обществени услуги. Освен гражданите и бизнесът е 
ползвател на публичната инфраструктура и наличието й е предпоставка за развитието на 
индустрията. Туризмът също е зависим от модерна и надеждна инфраструктура. 
Изграждането на ВиК мрежи и пречиствателни станции се побира и в по-широк план - за 
опазването на околната среда”, подчерта екоминистърът.Според нея ОП „Околна среда” 
(ОПОС) и Програма за развитие на селските райони (ПРСР) са важни финансови 
инструменти, които подпомагат реализирането на политики.Василева припомни, че по 
ОПОС 2007-2013 г. близо 70 % от средствата са били насочени към подпомагането на 
развитието на ВиК инфраструктурата . 3, 370 млрд. лв. до момента е разплащането по 
програмата. Изпълнени са 228 проекта и се очаква още около 200 да бъдат завършени. 
През тази година са били разплатени 1 млрд. лв. 117 проекта в сектор „води” са 
изпълнени успешно.Положената нова ВиК мрежа в страната е в размер на 2 550 км.По 



 

 

 

новата ОПОС 70 % ще бъдат насочени към сектор „води”, за който са предвидени 2, 3 
млрд. лв. Ще се изпълняват и фазираните проекти.„През новия програмен период ОПОС 
ще функционира в нови реалности, които са свързани с изискването на ЕК-средствата във 
ВиК сектора да бъдат насочени към реформиран сектор”, обясни Ивелина Василева .Тя 
посочи, че с наличието на финансов инженеринг от ОПОС ще бъдат заделени 240 млн. 
лв., които се очаква да бъдат удвоени чрез Фонда на фондовете, за да бъдат инвестирани 
отново във ВиК сектора. Очакванията са, че Фондът на фондовете в частта ВиК реално 
ще започне да функционира в края на 2016 г.Източник: БГНЕС 
http://3e-news.net/българия/ивелина-василева-44-са-изградените-пречиствателни_45841 
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www.pik.bg - Министър Василева: Има плавно повишение на нивата на 

водните обекти, но няма риск 
24.11.2015 12:29 
новини 
Не се отчита съществено повишаване на нивата на водните обекти в резултат от 
валежите. Това каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева . 
„Валежите не са много като обем - от 5 до 10 литра на кв. метър, в някои райони са малко 
по-високи количества. Има плавно повишение на нивата, но няма рискови ситуации”, 
увери Василева. 
Тя коментира и ОП „Околна среда” (ОПОС) 2007-2013 г., като заяви, че целта е 
оползотворяване в максимална степен. „Нещата са динамични и към настоящия момент 
отчитаме добри резултати по програмата. Успяхме да компенсираме забавянето и да 
постигнем сериозен и съществен напредък”, похвали се екоминистърът. 
Василева заяви, че 8 проекта по ОПОС за ВиК сектора ще продължат да се изпълняват по 
фазиране, при които е имало забавяне в сроковете. „Очакваме още 6 проекта да 
приключат до края на тази година. В сектор отпадъци има риск за един проект за регион 
Бяла-Русенско. Очаква се да приключат още 4 проекта за отпадъци, с което ще се 
изпълнят изцяло плановете”, каза тя. 
Ивелина Василева уточни, че в някои райони с ремонтирана ВиК мрежа на места 
загубите на вода са намалели от 60 на 35%. 
„Това носи полза, защото се отразява пряко върху икономическото състояние на ВиК 
оператора и върху сметките на хората”, добави министърът на околната среда и водите. 
http://pik.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-
%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-
%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE-
%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%BE-
%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA-
news440890.html 
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http://pik.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA-news440890.html
http://pik.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA-news440890.html
http://pik.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA-news440890.html
http://pik.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA-news440890.html
http://pik.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA-news440890.html
http://pik.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA-news440890.html
http://pik.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA-news440890.html
http://pik.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA-news440890.html


 

 

 



 

 

 

 

www.xml.webground.bg - 50 години е средната възраст на 

канализационните системи у нас 
24.11.2015 12:20 
Новини 
24.11.2015, Tuesday / 13:20До средата на 2016 г. предстои да бъдат подписани всички 
договори между ВиК – асоциациите и ВиК – оператори във всички 29 обособени 
територии в страната. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Николай Нанков по време на петата конференция на тема „ОП 
„Околна среда“ и Програма за развитие на селските райони – в преход към новия 
оперативен период “, организирана от Камарата на строителите в България и 
Българската асоциация по водите 
Според разчетите за стабилизиране на ВиК сектора до 2023 г. са необходими над 11 
млрд. лв., като от европейското финансиране до 2020 г. страната ни ще получи около 3 
млрд. лв. За сравнение в същия период публичният ресурс за инвестиции по линия на 
държавния бюджет, общините и ВиК операторите се очаква да бъде в рамките на около 1- 
1,5 млрд. лв. Заместник-министърът отбеляза, че за да се постигнат добри резултати е 
нужно средствата да се инвестират ефективно и целесъобразно. 
Нанков посочи и приоритетните задачи в следващите месеци. На първо място е 
подписването на договорите за регионалните прединвестиционни проучвания за 14 
обособени територии с консолидирани ВиК оператори, с изключение на Смолян и София, 
които вече имат одобрени такива, както и да бъдат подписани и всички договори между 
асоциациите по ВиК и ВиК – оператори в страната. 



 

 

 

Пред участниците във форума директорът на дирекция "Водоснабдяване и канализация 
" в МРРБ Иванка Виденова представи състоянието и перспективите пред ВиК отрасъла 
в страната. По думите ? средната възраст на съоръженията за довеждане на питейна 
вода и канализационните системи у нас е 50 години. Честите аварии водят да разходване 
на сериозен ресурс за поддръжка. Сред предизвикателствата за сектора са покриването 
на европейските изисквания в сектор „Води“, както и климатичните промени, които водят 
до увеличаване броя на населените места с воден режим през периоди със засушавания 
или до наводнения и влошаване качеството на питейната вода при проливни валежи.      
Tweet 
http://www.expert.bg/50-godini-e-srednata-vyzrast-na-kanalizacionnite-sistemi-u-nas--
509432.html 

http://www.expert.bg/50-godini-e-srednata-vyzrast-na-kanalizacionnite-sistemi-u-nas--509432.html
http://www.expert.bg/50-godini-e-srednata-vyzrast-na-kanalizacionnite-sistemi-u-nas--509432.html


 

 

 



 

 

 

 

www.mediapool.bg - Счупи се част от стъкления покрив на столичния 

хотел "Шератон" 
24.11.2015 12:17 
Новини 
Част от стъкления покрив на втория етаж на столичния "София хотел Балкан ", бивш 
"Шератон", се счупи, предадоха агенциите. 
Инцидентът стана в понеделник сутринта минути преди 9.30 часа. В съседната зала се 
провежда третата годишна конференция "Банките и бизнесът". В нея участват редица 



 

 

 

банкери и бизнесмени, които напуснаха помещението и излязоха в коридора, където 
изчакаха да бъдат отстранени счупените стъкла. 
При инцидента няма пострадали. 
Мястото е оградено и не се допуска преминаване от там. Служители на хотела и охраната 
разчистват стъклата и падналата мазилка. 
На първия етаж на хотела се провежда петата национална конференция на тема 
"Оперативна програма "Околна среда" и Програмата за развитие на селските райони – в 
преход към новия оперативен период ".Полезна ли ви беше тази статия?Ще се 
радваме, ако подкрепите електронното издание Mediapool.bg, за да може и занапред да 
разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия. 
http://www.mediapool.bg/schupi-se-chast-ot-stakleniya-pokriv-na-stolichniya-hotel-sheraton-
news242207.html 

 

www.investor.bg - 240 млн. лв. от евросредствата за ВиК ще бъдат 

управлявани от Фонда на фондовете 
24.11.2015 12:15 

http://www.mediapool.bg/schupi-se-chast-ot-stakleniya-pokriv-na-stolichniya-hotel-sheraton-news242207.html
http://www.mediapool.bg/schupi-se-chast-ot-stakleniya-pokriv-na-stolichniya-hotel-sheraton-news242207.html


 

 

 

Новини 
Целта e предвидените средства за финансови инструменти да бъдат удвоени, заяви 
Ивелина Василева 240 млн. лв. от предвидените за ВиК средства по новата оперативна 
програма „Околна среда“ 2014 – 2020 ще бъдат заделени за финансови инструменти. Така 
10% от средствата по ос „Води“ на програмата ще бъдат управлявани от Фонда на 
фондовете . Това съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева на 
конференцията „Околна среда и ПРСР – в преход към новия оперативен период 
“.Други 45 млн. лв., или 8%, от средствата по ос „Отпадъци“ също ще бъдат управлявани 
под формата на финансов инструмент.Заложена е целта за удвояване на ресурса с 
привличането на допълнителен капитал, а разработените финансови инструменти да 
подпомагат инвестициите, каза министърът.„В миналия период имаше схеми като 
JESSICA, JEREMIE и Гаранционния фонд по ПРСР. Досега по „Околна среда“ не сме 
имали такъв финансов инженеринг. Това е логиката на финансирането оттук нататък – в 
новия период и в бъдеще все повече ще се разчита на допълване на публичното 
финансиране с привличане на частен капитал“, заяви министърът.Тя припомни, че планът 
„Юнкер“ работи на същия принцип.Ресурсът вече е заделен и планираме в края на 2016 г. 
да е наличен този финансов инструмент и да се ползва. Още не е ясно дали това ще 
става под формата на заеми, обясни тя.Тепърва ще се разработват механизми, чакат се 
предложения от Фонда на фондовете как да бъдат ползвани тези средства. За ВиК 
сектора най-удачният вариант е да се осигури възможност за ползване на заемен ресурс 
при преференциални условия за собственото участие в проектите, заяви министърът. 
http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/240-mln-lv-ot-evrosredstvata-za-vik-shte-bydat-
upravliavani-ot-fonda-na-fondovete-206595/ 

http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/240-mln-lv-ot-evrosredstvata-za-vik-shte-bydat-upravliavani-ot-fonda-na-fondovete-206595/
http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/240-mln-lv-ot-evrosredstvata-za-vik-shte-bydat-upravliavani-ot-fonda-na-fondovete-206595/


 

 

 

 

www.sofiautre.bg - Срути се стъклен покрив в бившия хотел "Шератон" 
24.11.2015 12:06 
Новини 
sofia.utre.bg 
Няма пострадали, разчистват се стъкла и мазилкаЧаст от стъкления покрив на втория 
етаж на столичния хотел "София Хотел Балкан " (бивш "Шератон") се срути, предаде 
БГНЕС. Инцидентът се случи тази сутрин, докато в една от залите на хотела се провежда 
третата годишна конференция "Банките и бизнесът". 
За щастие при инцидента няма пострадали хора. Служителите на хотела и охраната 
разчистват стъкла и паднала мазилка. Мястото е оградено и не се допуска преминаване. 
В хотела тази сутрин започва и Петата национална конференция "ОП "Околна среда" и 
Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия оперативен период 
”. 
Минути преди 9:30 часа, когато бе обявено началото на конференцията, се чу силен 
трясък и по-късно стана ясно, че стъклената конструкция на втория етаж се е срутила. 
http://www.sofia.utre.bg/2015/11/24/348319-sruti_se_stuklen_pokriv_v_bivshia_hotel_sheraton 

http://www.sofia.utre.bg/2015/11/24/348319-sruti_se_stuklen_pokriv_v_bivshia_hotel_sheraton


 

 

 

 

www.bulgariautre.bg - Срути се стъклен покрив в бившия хотел "Шератон" 
24.11.2015 12:06 
Новини 
sofia.utre.bg 
Няма пострадали, разчистват се стъкла и мазилкаЧаст от стъкления покрив на втория 
етаж на столичния хотел "София Хотел Балкан " (бивш "Шератон") се срути, предаде 
БГНЕС. Инцидентът се случи тази сутрин, докато в една от залите на хотела се провежда 
третата годишна конференция "Банките и бизнесът". 



 

 

 

За щастие при инцидента няма пострадали хора. Служителите на хотела и охраната 
разчистват стъкла и паднала мазилка. Мястото е оградено и не се допуска преминаване. 
В хотела тази сутрин започва и Петата национална конференция "ОП "Околна среда" и 
Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия оперативен период 
”. 
Минути преди 9:30 часа, когато бе обявено началото на конференцията, се чу силен 
трясък и по-късно стана ясно, че стъклената конструкция на втория етаж се е срутила. 
http://www.sofia.utre.bg/2015/11/24/348319-sruti_se_stuklen_pokriv_v_bivshia_hotel_sheraton 

 

http://www.sofia.utre.bg/2015/11/24/348319-sruti_se_stuklen_pokriv_v_bivshia_hotel_sheraton


 

 

 

www.vestnikstroitel.bg - Анрей Цеков, зам. – председател на УС на КСБ: 

Необходимо е да се изготвят качествени проекти 
24.11.2015 12:01 
Новини 
Свилена Гражданска 
Уроците се учат след правене на грешки. Анализът на предходния програмен период 
показва, че сме набрали изключителна експертиза. Това заяви Андрей Цеков, зам. – 
председател на УС на КСБ по време на Петата национална конференция „ОП „Околна 
среда” и Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия оперативен 
период ”.„Основният научен урок беше, че преходният програмен период беше лошо 
планиран. Някои от законодателните проблеми още съществуват. Все още имаме лош 
Закон за обществените поръчки, имаме Закон за устройството на територията, който 
спъва инвестиционния процес у нас“, добави Цеков.По думите му трябва да се изготвят 
качествени проекти. За строителите остават предизвикателството да ги изпълнят. 
http://vestnikstroitel.bg/news/119108_anrej-cekov-zam-predsedatel-na-us-na-ksb-neobhodimo-
e-da-se-izgotvyat-kachestveni-proekti/ 

 

www.plovdivskinovini.com - Рухна стъклен покрив в Шератон! 
24.11.2015 11:51 
Новини 
PlovdivskiNovini.bg 
Част от стъкления покрив на втория етаж на столичния хотел „Балкан” (бивш „Шератон”) 
се срути. Инцидентът се случи тази сутрин, докато в една от залите на хотела се 
провежда третата годишна конференция „Банките и бизнесът”. 
За щастие при инцидента няма пострадали хора, съобщава БГНЕС. 
Служителите на хотела и охраната разчистват стъкла и паднала мазилка. Мястото е 
оградено и не се допуска преминаване. 
В хотела тази сутрин започва и Петата национална конференция „ОП „Околна среда” и 
Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия оперативен период 

http://vestnikstroitel.bg/news/119108_anrej-cekov-zam-predsedatel-na-us-na-ksb-neobhodimo-e-da-se-izgotvyat-kachestveni-proekti/
http://vestnikstroitel.bg/news/119108_anrej-cekov-zam-predsedatel-na-us-na-ksb-neobhodimo-e-da-se-izgotvyat-kachestveni-proekti/


 

 

 

”. Минути преди 9.30 часа, когато бе обявено началото на конференцията, се чу силен 
трясък и по-късно стана ясно, че стъклената конструкция на втория етаж се е срутила. 
http://www.plovdivskinovini.com/index.php/bulgaria/bg/item/55218-
%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD-
%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2-%D0%B2-
%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD 

 

www.struma.com - Срути се част от стъкления покрив на хотел "Шератон" 

в София 
24.11.2015 11:45 
Новини 
Част от стъкления покрив на втория етаж на столичния хотел „София хотел Балкан ” 
(бивш „Шератон”) се срути.Инцидентът стана тази сутрин, докато в една от залите на 
хотела се провежда третата годишна конференция „Банките и бизнесът”. За щастие няма 
пострадали хора. съобщиха БГНЕС и БТА.Минути преди 9.30 часа, когато бе обявено 
началото на конференцията, се чу силен трясък и по-късно стана ясно, че стъклената 
конструкция на втория етаж се е срутила, предадоха репортери от мястото. Това принуди 
участниците във форума бързо да излязат в коридора на хотела, където изчакват 
нормализиране на обстановката пред залата.По информация на "Монитор" причината е 
счупване на парче от фасадната плоча от вътрешната покривна част на хотела – откъм 
Ротондата.Служителите на хотела и охраната разчистват стъкла и паднала мазилка. 
Мястото е оградено с пана и не се допуска преминаване.В хотела тази сутрин започва и 

http://www.plovdivskinovini.com/index.php/bulgaria/bg/item/55218-%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2-%D0%B2-%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://www.plovdivskinovini.com/index.php/bulgaria/bg/item/55218-%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2-%D0%B2-%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://www.plovdivskinovini.com/index.php/bulgaria/bg/item/55218-%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2-%D0%B2-%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://www.plovdivskinovini.com/index.php/bulgaria/bg/item/55218-%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2-%D0%B2-%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://www.plovdivskinovini.com/index.php/bulgaria/bg/item/55218-%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2-%D0%B2-%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD


 

 

 

Петата национална конференция „ОП „Околна среда” и Програмата за развитие на 
селските райони – в преход към новия оперативен период ”.източник: dnes.dir.bg 
http://www.struma.com/bulgariya/sruti-se-chast-ot-stukleniya-pokriv-na-hotel-sheraton-v_87060/ 

 

www.vestnikstroitel.bg - Малина Крумова, директор на Дирекция „Системи 

за управление на средствата от ЕС“: В ИСУН 2020 са подадени близо 5000 

проекта 
24.11.2015 11:43 
Новини 
Свилена Гражданска 
Преди два месеца ви представих системата ИСУН 2020 и какво искаме да внедрим в нея, 
вече сме включили голяма част от предложенията ни. Това заяви Малина Крумова, 
директор на Дирекция „Системи за управление на средствата от ЕС“ по време на Петата 
национална конференция „ОП „Околна среда” и Програмата за развитие на селските 
райони – в преход към новия оперативен период ”. Форумът е организиран от 
Камарата на строителите в България, Българска асоциация по водите и с медийното 
партньорство на в. „Строител“. „Подадени са една шеста от проектите сравнено с 
изминалия програмен период, т.е. близо 5000“, добави тя. По думите й входирани са 4-5 
проекта на част. „Системата набира скорост и се надявам скоро да усетите ползите от 
нея“, допълни Крумова.„До момента са спестени около 110 дка дървета, 150 хил. литра 
вода, около 750 човеко дни и т.н.“, обясни тя. „Най-трудното, което срещат потребителите 

http://www.struma.com/bulgariya/sruti-se-chast-ot-stukleniya-pokriv-na-hotel-sheraton-v_87060/


 

 

 

при ИСУН 2020, е че те не искат да четат дългите указания. Изпитват известни проблеми 
при регистрация на профилите. Много от потребителите на системата имат затруднения 
при работата с електронен подпис“, поясни Крумова. 
http://vestnikstroitel.bg/news/119102_malina-krumova-direktor-na-direkciya-sistemi-za-
upravlenie-na-sredstvata-ot-es-v-isun-2020-sa-podadeni-blizo-5000-proekta/ 

 

www.konkurent.bg - Василева: Завършваме още 6 пречиствателни станции 
24.11.2015 11:37 
Новини 
Изградени са 44 пречиствателни станции из цялата страна. До края на годината ще бъдат 
завършени още 6 пречиствателни станции в Белене, Ботевград, Бяла, Исперих, Силистра, 
и Бургаско. Това съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева на 
конференцията ОП „Околна среда” и Програма за развитие на селските райони „В преход 
към новия оперативен период ”, предаде репортер на БГНЕС. „Изграждането на ВиК 
инфраструктурата има различни аспекти и ползите могат да бъдат търсени в различни 
направления. Говорим за ВиК структурата като елемент на благосъстоянието на хората в 
България, достъп до базисни обществени услуги. Освен гражданите и бизнесът е 
ползвател на публичната инфраструктура и наличието й е предпоставка за развитието на 
индустрията. Туризмът също е зависим от модерна и надеждна инфраструктура. 
Изграждането на ВиК мрежи и пречиствателни станции се побира и в по-широк план - за 
опазването на околната среда”, подчерта екоминистърът. Според нея ОП „Околна среда” 
(ОПОС) и Програма за развитие на селските райони (ПРСР) са важни финансови 
инструменти, които подпомагат реализирането на политики. Василева припомни, че по 
ОПОС 2007-2013 г. близо 70 % от средствата са били насочени към подпомагането на 
развитието на ВиК инфраструктурата . 3, 370 млрд. лв. до момента е разплащането по 

http://vestnikstroitel.bg/news/119102_malina-krumova-direktor-na-direkciya-sistemi-za-upravlenie-na-sredstvata-ot-es-v-isun-2020-sa-podadeni-blizo-5000-proekta/
http://vestnikstroitel.bg/news/119102_malina-krumova-direktor-na-direkciya-sistemi-za-upravlenie-na-sredstvata-ot-es-v-isun-2020-sa-podadeni-blizo-5000-proekta/


 

 

 

програмата. Изпълнени са 228 проекта и се очаква още около 200 да бъдат завършени. 
През тази година са били разплатени 1 млрд. лв. 117 проекта в сектор „води” са 
изпълнени успешно. Положената нова ВиК мрежа в страната е в размер на 2 550 км. По 
новата ОПОС 70 % ще бъдат насочени към сектор „води”, за който са предвидени 2, 3 
млрд. лв. Ще се изпълняват и фазираните проекти. „През новия програмен период ОПОС 
ще функционира в нови реалности, които са свързани с изискването на ЕК-средствата във 
ВиК сектора да бъдат насочени към реформиран сектор”, обясни Ивелина Василева . Тя 
посочи, че с наличието на финансов инженеринг от ОПОС ще бъдат заделени 240 млн. 
лв., които се очаква да бъдат удвоени чрез Фонда на фондовете, за да бъдат инвестирани 
отново във ВиК сектора. Очакванията са, че Фондът на фондовете в частта ВиК реално 
ще започне да функционира в края на 2016 г. 
http://konkurent.bg/article/61862/vasileva-zavurshvame-oshte-6-prechistvatelni-stancii 

http://konkurent.bg/article/61862/vasileva-zavurshvame-oshte-6-prechistvatelni-stancii


 

 

 



 

 

 

 

www.sport.ruse24.bg - Рухна стъклен покрив в "Шератон"! 
24.11.2015 11:07 
новини 
© Част от стъкления покрив на втория етаж на столичния хотел "Балкан" (бивш "Шератон") 
се срути. Инцидентът се случи тази сутрин, докато в една от залите на хотела се 
провежда третата годишна конференция "Банките и бизнесът".За щастие при инцидента 
няма пострадали хора, съобщава БГНЕС. Служителите на хотела и охраната разчистват 
стъкла и паднала мазилка. Мястото е оградено и не се допуска преминаване. В хотела 
тази сутрин започва и Петата национална конференция "ОП "Околна среда" и Програмата 
за развитие на селските райони - в преход към новия оперативен период ". Минути 



 

 

 

преди 9.30 часа, когато бе обявено началото на конференцията, се чу силен трясък и по-
късно стана ясно, че стъклената конструкция на втория етаж се е срутила. 
http://news.ruse24.bg//598961.html 

 

www.konkurent.bg - Срути се част от стъкления покрив на "Шератон" 
24.11.2015 11:06 
Новини 
Част от стъкления покрив на втория етаж на столичния хотел „Балкан” (бивш „Шератон”) 
се срути, предаде репортер на БГНЕС. Инцидентът се случи тази сутрин, докато в една от 
залите на хотела се провежда третата годишна конференция „Банките и бизнесът”.За 
щастие при инцидента няма пострадали хора. Служителите на хотела и охраната 
разчистват стъкла и паднала мазилка. Мястото е оградено и не се допуска преминаване. 
В хотела тази сутрин започва и Петата национална конференция „ОП „Околна среда” и 
Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия оперативен период 
”. Минути преди 9.30 часа, когато бе обявено началото на конференцията, се чу силен 
трясък и по-късно стана ясно, че стъклената конструкция на втория етаж се е срутила. 
http://konkurent.bg/article/61861/sruti-se-chast-ot-stukleniia-pokriv-na-sheraton 

http://news.ruse24.bg/598961.html
http://konkurent.bg/article/61861/sruti-se-chast-ot-stukleniia-pokriv-na-sheraton


 

 

 

 



 

 

 

www.manager.bg - Срути се част от стъкления покрив на хотел „Шератон” 

в София 
24.11.2015 11:03 
Новини 
miro 
Снимка: "Дарик"Част от стъкления покрив на втория етаж на столичния хотел „Балкан" 
(бившия „Шератон") се срути. Инцидентът е станал тази сутрин, докато в една от залите 
на хотела се провежда конференция, съобщи БГНЕС.За щастие при инцидента няма 
пострадали хора. Служителите на хотела и охраната разчистват стъкла и паднала 
мазилка. Мястото е оградено и не се допуска преминаване.В хотела тази сутрин започва и 
Петата национална конференция „ОП „Околна среда" и Програмата за развитие на 
селските райони - в преход към новия оперативен период ". Минути преди 9:30 часа, 
когато бе обявено началото на конференцията, се чу силен трясък и по-късно стана ясно, 
че стъклената конструкция на втория етаж се е срутила. 
http://www.manager.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0
%BE/%D1%81%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B5-
%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%82-
%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-
%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-
%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB-
%E2%80%9E%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%E2%80%9D-
%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F 

http://www.manager.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%81%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB-%E2%80%9E%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%E2%80%9D-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://www.manager.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%81%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB-%E2%80%9E%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%E2%80%9D-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://www.manager.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%81%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB-%E2%80%9E%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%E2%80%9D-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://www.manager.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%81%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB-%E2%80%9E%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%E2%80%9D-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://www.manager.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%81%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB-%E2%80%9E%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%E2%80%9D-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://www.manager.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%81%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB-%E2%80%9E%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%E2%80%9D-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://www.manager.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%81%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB-%E2%80%9E%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%E2%80%9D-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://www.manager.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%81%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB-%E2%80%9E%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%E2%80%9D-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F


 

 

 

 

www.kanal3.bg - Тръгват нови шест пречиствателни станции 
24.11.2015 10:57 
Новини 
Станциите ще са в станции в Белене, Ботевград, Бяла, Исперих, Силистра, и Бургаско 
"До края на годината ще бъдат завършени още 6 пречиствателни станции в Белене, 
Ботевград, Бяла, Исперих, Силистра, и Бургаско", съобщи министърът на околната среда 
и водите Ивелина Василева , която откри Петата национална конференция ОП "Околна 
среда” и Програмата за развитие на селските райони. Към момента по оперативна 
програма "Околна среда са изградени са 44 пречиствателни станции из цялата страна", 
каза още Василева. 
"Ползите в програма "Околна среда" могат да бъдат търсени в различни направления. 
ВиК структурата е елемент на благосъстоянието на хората в България. Той осигурява 
достъп до базисни обществени услуги, като освен гражданите и бизнесът е ползвател, 
което е предпоставка за развитието на индустрията", каза още Василева и припомни, че 
туризмът също е зависим от изграждането на пречиствателни станции. 
Василева подчерта, че Програма "Околна среда” и Програма за "Развитие на селските 
райони" са важни финансови инструменти, които подпомагат реализирането на политики. 



 

 

 

От своя страна заместник- министърът на земеделието Васил Грудев пък заяви, че 
парите от оперативна програма ”Развитие на селските райони” ще бъдат насочени към 
общините. Той подчерта, че през настоящия програмен период допустими ще са общини, 
в които има консолидиран ВиК опаратор. ”На първо място всеки проект за ВиК трябва да 
се намира на територия с консолидиран ВиК, ако няма финансирането няма да е 
възможно”, каза той. Приоритизирането на проектите ще бъде на база обективни критерии 
за места с воден стрес, който ще е основен елемент за насочване на инвестициите. 
Приоритизирани ще бъдат и проекти, които се изграждат паралелно с пътната 
инфраструктура. 
От новата програма "Околна среда" 70 % ще бъдат за сектор "води”, за които са 
предвидени 2, 3 млрд. лв., които ще бъдат насочени за реформиране на сектора. За 
финансов инженеринг по програмата ще бъдат заделени 240 млн. лв., които се очаква да 
бъдат удвоени чрез Фонда на фондовете, за да бъдат инвестирани отново във ВиК 
сектора. Очакванията са, че Фондът на фондовете в частта ВиК реално ще започне да 
функционира в края на 2016 г, стана ясно от думите на министъра. 
http://kanal3.bg/news/bulgaria/economy/20200-Tragvat-novi-shest-prechistvatelni-stancii 

http://kanal3.bg/news/bulgaria/economy/20200-Tragvat-novi-shest-prechistvatelni-stancii


 

 

 



 

 

 

 

www.pik.bg - Василева: Завършваме още 6 пречиствателни станции до 

края на годината 
24.11.2015 10:56 
новини 
Изградени са 44 пречиствателни станции из цялата страна. До края на годината ще бъдат 
завършени още 6 пречиствателни станции в Белене, Ботевград, Бяла, Исперих, Силистра, 
и Бургаско. Това съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева на 
конференцията ОП „Околна среда” и Програма за развитие на селските райони „В преход 
към новия оперативен период ”. 



 

 

 

„Изграждането на ВиК инфраструктурата има различни аспекти и ползите могат да 
бъдат търсени в различни направления. Говорим за ВиК структурата като елемент на 
благосъстоянието на хората в България, достъп до базисни обществени услуги. Освен 
гражданите и бизнесът е ползвател на публичната инфраструктура и наличието й е 
предпоставка за развитието на индустрията. Туризмът също е зависим от модерна и 
надеждна инфраструктура. Изграждането на ВиК мрежи и пречиствателни станции се 
побира и в по-широк план - за опазването на околната среда”, подчерта екоминистърът. 
Според нея ОП „Околна среда” (ОПОС) и Програма за развитие на селските райони 
(ПРСР) са важни финансови инструменти, които подпомагат реализирането на политики. 
Василева припомни, че по ОПОС 2007-2013 г. близо 70 % от средствата са били насочени 
към подпомагането на развитието на ВиК инфраструктурата . 3, 370 млрд. лв. до 
момента е разплащането по програмата. Изпълнени са 228 проекта и се очаква още около 
200 да бъдат завършени. През тази година са били разплатени 1 млрд. лв. 117 проекта в 
сектор „води” са изпълнени успешно. Положената нова ВиК мрежа в страната е в размер 
на 2 550 км. По новата ОПОС 70 % ще бъдат насочени към сектор „води”, за който са 
предвидени 2, 3 млрд. лв. Ще се изпълняват и фазираните проекти. 
„През новия програмен период ОПОС ще функционира в нови реалности, които са 
свързани с изискването на ЕК-средствата във ВиК сектора да бъдат насочени към 
реформиран сектор”, обясни Ивелина Василева . Тя посочи, че с наличието на финансов 
инженеринг от ОПОС ще бъдат заделени 240 млн. лв., които се очаква да бъдат удвоени 
чрез Фонда на фондовете, за да бъдат инвестирани отново във ВиК сектора. Очакванията 
са, че Фондът на фондовете в частта ВиК реално ще започне да функционира в края на 
2016 г. 
http://pik.bg/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5
-%D0%BE%D1%89%D0%B5-6-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82
%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-news440809.html 

http://pik.bg/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D1%89%D0%B5-6-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-news440809.html
http://pik.bg/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D1%89%D0%B5-6-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-news440809.html
http://pik.bg/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D1%89%D0%B5-6-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-news440809.html
http://pik.bg/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D1%89%D0%B5-6-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-news440809.html
http://pik.bg/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D1%89%D0%B5-6-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-news440809.html
http://pik.bg/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D1%89%D0%B5-6-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-news440809.html
http://pik.bg/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D1%89%D0%B5-6-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-news440809.html
http://pik.bg/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D1%89%D0%B5-6-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-news440809.html


 

 

 



 

 

 

 

www.bnews.bg - Рухна стъкленият покрив на "Шератон" 
24.11.2015 10:56 
Новини 
Районът на втория етаж в хотела е отцепен, по щастлива случайност няма пострадали 
хора.Част от стъкления покрив на втория етаж на столичния хотел „Балкан” (бивш 
„Шератон”) се срути.Инцидентът се случи тази сутрин, докато в една от залите на хотела 
се провежда третата годишна конференция „Банките и бизнесът”, съобщава Пик. За 
щастие при инцидента няма пострадали хора. Служителите на хотела и охраната 
разчистват стъкла и паднала мазилка. Мястото е оградено и не се допуска преминаване.В 
хотела тази сутрин започва и Петата национална конференция „ОП „Околна среда” и 



 

 

 

Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия оперативен период 
”. Минути преди 9.30 часа, когато бе обявено началото на конференцията, се чу силен 
трясък и по-късно стана ясно, че стъклената конструкция на втория етаж се е срутила. 
http://www.bnews.bg/article-144182 

 

http://www.bnews.bg/article-144182


 

 

 

www.big5.bg - Срути се покривът на "Шератон" 
24.11.2015 10:50 
новини 
Това стана по време на конференцията "Банките и бизнесът", няма пострадали 2015-11-
24 10:34:00 Част от стъкления покрив на втория етаж на бившия столичен хотел 
"Шератон" се срути по време на форум на банките и бизнеса. За щастие при инцидента 
няма пострадали хора. Инцидентът се случи тази сутрин, докато в една от залите на 
хотела се провежда третата годишна конференция "Банките и бизнесът". 
Служителите на хотела и охраната разчистват стъкла и паднала мазилка. Мястото е 
оградено и не се допуска преминаване.В хотела тази сутрин започва и Петата 
национална конференция ОП "Околна среда" и програмата за развитие на селските 
райони – в преход към новия оперативен период .Минути преди 9:30 часа, когато бе 
обявено началото на конференцията, се чу силен трясък и по-късно стана ясно, че 
стъклената конструкция на втория етаж се е срутила. 
BIG5.BG 
2015-11-24 10:34:00 
http://big5.bg/kriminal/inczidenti/sruti-se-pokriva-na-sheraton.html 

http://big5.bg/kriminal/inczidenti/sruti-se-pokriva-na-sheraton.html


 

 

 

 

www.shum.bg - Срути се част от стъкления покрив на „Шератон” 
24.11.2015 10:50 
Новини 
Част от стъкления покрив на втория етаж на столичния хотел „Балкан” (бивш „Шератон”) 
се срути, предаде репортер на БГНЕС. 



 

 

 

Инцидентът се случи тази сутрин, докато в една от залите на хотела се провежда третата 
годишна конференция „Банките и бизнесът”. В хотела се провеждат две важни 
конференции тази сутрин. 
За щастие при инцидента няма пострадали хора. Служителите на хотела и охраната 
разчистват стъкла и паднала мазилка. Мястото е оградено и не се допуска преминаване. 
В хотела тази сутрин започва и Петата национална конференция „ОП „Околна среда” и 
Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия оперативен период 
”. Минути преди 9.30 часа, когато бе обявено началото на конференцията, се чу силен 
трясък и по-късно стана ясно, че стъклената конструкция на втория етаж се е срутила. 
/БГНЕС 
http://shum.bg/index.php?item=133088 

 

www.plovdivskinovini.com - Рухна стъклен покрив на хотел 
24.11.2015 10:49 
Новини 
PlovdivskiNovini.bg 
Част от стъкления покрив на втория етаж на столичния хотел „Балкан” (бивш „Шератон”) 
се срути. Инцидентът се случи тази сутрин, докато в една от залите на хотела се 
провежда третата годишна конференция „Банките и бизнесът”. За щастие при инцидента 
няма пострадали хора, съобщава БГНЕС. Служителите на хотела и охраната разчистват 
стъкла и паднала мазилка. Мястото е оградено и не се допуска преминаване. 
В хотела тази сутрин започва и Петата национална конференция „ОП „Околна среда” и 
Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия оперативен период 
”. Минути преди 9.30 часа, когато бе обявено началото на конференцията, се чу силен 
трясък и по-късно стана ясно, че стъклената конструкция на втория етаж се е срутила. 

http://shum.bg/index.php?item=133088
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www.news7.bg - Срути се част от покрива на "Шератон" 
24.11.2015 10:49 
Новини 
Това стана по време на конференцията "Банките и бизнесът", няма пострадали 
Част от стъкления покрив на втория етаж на столичния хотел "Шератон" се срути, предаде 
БГНЕС. Инцидентът се случи тази сутрин, докато в една от залите на хотела се провежда 
третата годишна конференция "Банките и бизнесът".За щастие при инцидента няма 
пострадали хора. Служителите на хотела и охраната разчистват стъкла и паднала 
мазилка. Мястото е оградено и не се допуска преминаване.В хотела тази сутрин започва и 
Петата национална конференция ОП "Околна среда" и програмата за развитие на 
селските райони – в преход към новия оперативен период .Минути преди 9:30 часа, 
когато бе обявено началото на конференцията, се чу силен трясък и по-късно стана ясно, 
че стъклената конструкция на втория етаж се е срутила. 
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%91%D1%8A%
D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5
%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%A1%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8-
%D1%81%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%82-
%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD-_l.n_i.170563_c.22.html 

http://www.plovdivskinovini.com/index.php/bulgaria/bg/item/55207-%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB
http://www.plovdivskinovini.com/index.php/bulgaria/bg/item/55207-%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB
http://www.plovdivskinovini.com/index.php/bulgaria/bg/item/55207-%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB
http://www.plovdivskinovini.com/index.php/bulgaria/bg/item/55207-%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB
http://www.plovdivskinovini.com/index.php/bulgaria/bg/item/55207-%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%A1%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD-_l.n_i.170563_c.22.html
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%A1%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD-_l.n_i.170563_c.22.html
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%A1%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD-_l.n_i.170563_c.22.html
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%A1%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD-_l.n_i.170563_c.22.html
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www.forumnews.bg - Срути се част от покрива на бившия хотел „Шератон“ 
24.11.2015 10:44 
Новини 
Част от стъкления покрив на втория етаж на столичния хотел „Балкан”, бившият 
„Шератон” се срути, съобщи БГНЕС.Инцидентът станал тази сутрин, докато в една от 
залите на хотела се провежда третата годишна конференция „Банките и бизнесът”. За 
щастие няма пострадали хора.Минути преди 9.30 часа, когато е обявено началото на 
конференцията, се чул силен трясък и по-късно става ясно, че стъклената конструкция на 
втория етаж се е срутила.Паднало парче от фасадната плочаПо информация на 
„Монитор“ причината е счупване на парче от фасадната плоча от вътрешната покривна 
част на хотела – откъм Ротондата.Служителите на хотела и охраната разчистват стъкла и 
паднала мазилка. Мястото е оградено и не се допуска преминаване.В хотела тази сутрин 
започва и Петата национална конференция „ОП „Околна среда” и Програмата за развитие 
на селските райони – в преход към новия оперативен период ”. 
http://www.forumnews.bg/post/175341/ 

 

www.dartsnews.bg - Срути се стъклен покрив на бившия "Шератон" 
24.11.2015 10:40 
Новини 
Част от стъкления покрив на втория етаж на столичния хотел „Балкан” (бившия „Шератон”) 
се срути. Инцидентът стана минути преди 9,30 ч., тази сутрин. Няма пострадали. 
Служителите на хотела и охраната разчистват стъкла и паднала мазилка. Мястото е 
оградено и не се допуска преминаване.Инцидентът стана, докато в една от залите се е 
провеждаше третата годишна конференция „Банките и бизнесът” и трябваше да започне 
Петата национална конференция „ОП „Околна среда” и Програмата за развитие на 
селските райони – в преход към новия оперативен период ”. 

http://www.forumnews.bg/post/175341/
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www.vsekiden.com - Срути се стъклен покрив на "Шератон" 
24.11.2015 10:39 
Новини 
Vsekiden.com 
Инцидентът стана по време на конференцияЧаст от стъкления покрив на втория етаж на 
хотел „Балкан" („Шератон") в столицата се е срутил, съобщи Бгнес. Инцидентът станал 
сутринта по време на третата годишна конференция „Банките и бизнесът".За щастие, 
пострадали при инцидента няма.Служителите на хотела и охраната разчистват стъкла и 
паднала мазилка. Мястото е оградено и не се допуска преминаване.В хотела тази сутрин 
започва и Петата национална конференция „ОП „Околна среда" и Програмата за развитие 
на селските райони - в преход към новия оперативен период ". Минути преди 9.30 часа, 
когато бе обявено началото на конференцията, се чу силен трясък и по-късно стана ясно, 
че стъклената конструкция на втория етаж се е срутила. 
http://www.vsekiden.com/185817 

http://dartsnews.bg/News/29390
http://www.vsekiden.com/185817


 

 

 



 

 

 

 

www.vestnikstroitel.bg - Елена Иванова, началник – отдел „Социално-

икономическо развитие на селските райони“, Дирекция „Развитие на 

селските райони“: Максималните разходи за един проект по ПРСР ще са 3 

млн. евро 
24.11.2015 10:36 
Новини 
Свилена Гражданска 
Максималните разходи за един проект по ПРСР ще са 3 млн. евро във ВиК сектора. Това 
заяви Елена Иванова , началник – отдел „Социално-икономическо развитие на селските 
райони“, Дирекция „Развитие на селските райони“ по време на Петата национална 
конференция „ОП „Околна среда” и Програмата за развитие на селските райони – в 
преход към новия оперативен период ”. Форумът е организиран от Камарата на 
строителите в България, Българска асоциация по водите и с медийното партньорство 
на в. „Строител“. По ПРСР 2014 – 2020 г. през юли предстои прием по мярка 7 за проекти 
в сектор ВиК. Допустимите инвестиции ще са водоснабдителни съоръжения и 
доизграждане на канализационна мрежа. 232 общини са допустими бенефициенти. ПРСР 
допринася за развитието на ВиК сектора. По програмата ще се финансират дейности, 
които трябва да са съгласувани с регионалния ВиК оператор. Общините ще получават 
100% безвъзмездна финансова помощ. За ВиК операторите този процент ще се определя 
индивидуално. Допустими са аванси.„Строителният бранш е наш партньор и се надявам 
той да участва при разработването на нормативните документи“, добави Иванова. 
http://vestnikstroitel.bg/news/119099_elena-ivanova-nachalnik-otdel-socialno-ikonomichesko-
razvitie-na-selskite-rajoni-direkciya-razvitie-na-selskite-rajoni-maksimalnite-razhodi-za-edin-
proekt-po-prsr-sche-sa-3-mln-evro/ 

http://vestnikstroitel.bg/news/119099_elena-ivanova-nachalnik-otdel-socialno-ikonomichesko-razvitie-na-selskite-rajoni-direkciya-razvitie-na-selskite-rajoni-maksimalnite-razhodi-za-edin-proekt-po-prsr-sche-sa-3-mln-evro/
http://vestnikstroitel.bg/news/119099_elena-ivanova-nachalnik-otdel-socialno-ikonomichesko-razvitie-na-selskite-rajoni-direkciya-razvitie-na-selskite-rajoni-maksimalnite-razhodi-za-edin-proekt-po-prsr-sche-sa-3-mln-evro/
http://vestnikstroitel.bg/news/119099_elena-ivanova-nachalnik-otdel-socialno-ikonomichesko-razvitie-na-selskite-rajoni-direkciya-razvitie-na-selskite-rajoni-maksimalnite-razhodi-za-edin-proekt-po-prsr-sche-sa-3-mln-evro/


 

 

 

 

www.pik.bg - Срути се част от стъкления покрив на „Шератон” 
24.11.2015 10:25 
новини 
Част от стъкления покрив на втория етаж на столичния хотел „Балкан” (бивш „Шератон”) 
се срути. 
Инцидентът се случи тази сутрин, докато в една от залите на хотела се провежда третата 
годишна конференция „Банките и бизнесът”. За щастие при инцидента няма пострадали 
хора. Служителите на хотела и охраната разчистват стъкла и паднала мазилка. Мястото е 
оградено и не се допуска преминаване. 
В хотела тази сутрин започва и Петата национална конференция „ОП „Околна среда” и 
Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия оперативен период 
”. Минути преди 9.30 часа, когато бе обявено началото на конференцията, се чу силен 
трясък и по-късно стана ясно, че стъклената конструкция на втория етаж се е срутила. 
http://pik.bg/%D1%81%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B5-
%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%82-
%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-
%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-
%E2%80%9E%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%E2%80%9D-
news440791.html 

http://pik.bg/%D1%81%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%E2%80%9E%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%E2%80%9D-news440791.html
http://pik.bg/%D1%81%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%E2%80%9E%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%E2%80%9D-news440791.html
http://pik.bg/%D1%81%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%E2%80%9E%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%E2%80%9D-news440791.html
http://pik.bg/%D1%81%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%E2%80%9E%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%E2%80%9D-news440791.html
http://pik.bg/%D1%81%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%E2%80%9E%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%E2%80%9D-news440791.html
http://pik.bg/%D1%81%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%E2%80%9E%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%E2%80%9D-news440791.html


 

 

 

 



 

 

 

www.vestnikstroitel.bg - Иванка Виденова, директор на Дирекция 

„Водоснабдяване и канализация“ към МРРБ: Целта ни е да имаме 

дългосрочна устойчивост на предлаганите услуги 
24.11.2015 10:20 
Новини 
Свилена Гражданска 
Направленията, по които работим, целят създаване на условия, за да имаме дългосрочна 
устойчивост на предлаганите услуги и да имаме ефикасност на инвестициите. Това заяви 
Иванка Виденова , директор на Дирекция „Водоснабдяване и канализация “ към 
Министиреството на регионалното развитие и благоустройството по врeме на Петата 
национална конференция „ОП „Околна среда” и Програмата за развитие на селските 
райони – в преход към новия оперативен период ”. Форумът е организиран от 
Камарата на строителите в България, Българска асоциация по водите и с медийното 
партньорство на в. „Строител“.Изготвени са дългосрочни, средносрочни и краткосрочни 
инвестиционни програми. Беше направена стратегияа за ВиК сектора за 2014 – 2025 г.По 
думите й се променя и нормативната база, за да се извърши ВиК реформата. 
http://vestnikstroitel.bg/news/119093_ivanka-videnova-direktor-na-direkciya-vodosnabdyavane-i-
kanalizaciya-km-mrrb-celta-ni-e-da-imame-dlgosrochna-ustojchivost-na-predlaganite-uslugi/ 

 

www.novinite.bg - Срути се част от стъкления покрив на „Шератон” 
24.11.2015 10:20 
Новини 
Част от стъкления покрив на втория етаж на столичния хотел „Балкан” (бившия „Шератон”) 
се срути, съобщи БГНЕС.Инцидентът стана минути преди 9,30 ч., тази сутрин. Няма 
пострадали.Служителите на хотела и охраната разчистват стъкла и паднала 

http://vestnikstroitel.bg/news/119093_ivanka-videnova-direktor-na-direkciya-vodosnabdyavane-i-kanalizaciya-km-mrrb-celta-ni-e-da-imame-dlgosrochna-ustojchivost-na-predlaganite-uslugi/
http://vestnikstroitel.bg/news/119093_ivanka-videnova-direktor-na-direkciya-vodosnabdyavane-i-kanalizaciya-km-mrrb-celta-ni-e-da-imame-dlgosrochna-ustojchivost-na-predlaganite-uslugi/


 

 

 

мазилка.Мястото е оградено и не се допуска преминаване.Инцидентът стана, докато в 
една от залите се е провеждаше третата годишна конференция „Банките и бизнесът” и 
трябваше да започне Петата национална конференция „ОП „Околна среда” и Програмата 
за развитие на селските райони – в преход към новия оперативен период ”. 
http://novinite.bg/articles/102744/Sruti-se-chast-ot-stakleniya-pokriv-na-Sheraton 

 

http://novinite.bg/articles/102744/Sruti-se-chast-ot-stakleniya-pokriv-na-Sheraton


 

 

 

www.dnesplus.bg - Рухна стъклен покрив в „Шератон”! 
24.11.2015 10:20 
Новини 
www.dnesplus.bg 
Част от стъкления покрив на втория етаж на столичния хотел „Балкан” (бивш „Шератон”) 
се срути. Инцидентът се случи тази сутрин, докато в една от залите на хотела се 
провежда третата годишна конференция „Банките и бизнесът”.За щастие при инцидента 
няма пострадали хора, съобщава БГНЕС. Служителите на хотела и охраната разчистват 
стъкла и паднала мазилка. Мястото е оградено и не се допуска преминаване. В хотела 
тази сутрин започва и Петата национална конференция „ОП „Околна среда” и Програмата 
за развитие на селските райони – в преход към новия оперативен период ”. Минути 
преди 9.30 часа, когато бе обявено началото на конференцията, се чу силен трясък и по-
късно стана ясно, че стъклената конструкция на втория етаж се е срутила. /БЛИЦДнес+ 
http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=741758 

 

www.profit.bg - Падна част от покрива на Шератон, няма ранени 
24.11.2015 10:13 
Новини 
Падна част от покрива на Шератон, няма ранени 

http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=741758


 

 

 

Срути се част от стъкления покрив на втория етаж на столичния хотел „Балкан" (бивш 
„Шератон") , съобщи БГНЕС. 
Инцидентът е станал тази сутрин, докато в една от залите на хотела се провежда третата 
годишна конференция „Банките и бизнесът". 
За щастие, при инцидента няма пострадали хора. Служителите на хотела и охраната 
разчистват стъкла и паднала мазилка. Мястото е оградено и не се допуска преминаване. 
В хотела тази сутрин започва и Петата национална конференция „ОП „Околна среда" и 
Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия оперативен период 
". 
Минути преди 9.30 часа, когато бе обявено началото на конференцията, се чу силен 
трясък и по-късно стана ясно, че стъклената конструкция на втория етаж се е срутила. 
0 
0 
0 
0 
0 
Етикети:новини софия, 
покрив, 
шератон 
http://profit.bg/news/Padna-chast-ot-pokriva-na-SHeraton,-nqma-raneni-/nid-145591.html 
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www.varna24.bg - Рухна стъклен покрив в "Шератон"! 
24.11.2015 10:12 
Новини 
© Част от стъкления покрив на втория етаж на столичния хотел "Балкан" (бивш "Шератон") 
се срути. Инцидентът се случи тази сутрин, докато в една от залите на хотела се 
провежда третата годишна конференция "Банките и бизнесът".За щастие при инцидента 
няма пострадали хора, съобщава БГНЕС. Служителите на хотела и охраната разчистват 
стъкла и паднала мазилка. Мястото е оградено и не се допуска преминаване. В хотела 
тази сутрин започва и Петата национална конференция "ОП "Околна среда" и Програмата 
за развитие на селските райони - в преход към новия оперативен период ". Минути 
преди 9.30 часа, когато бе обявено началото на конференцията, се чу силен трясък и по-
късно стана ясно, че стъклената конструкция на втория етаж се е срутила. 
http://news.varna24.bg//598959.html 

 

www.blagoevgrad24.bg - Рухна стъклен покрив в "Шератон"! 
24.11.2015 10:12 
Новини 
Част от стъкления покрив на втория етаж на столичния хотел "Балкан" (бивш "Шератон") 
се срути. Инцидентът се случи тази сутрин, докато в една от залите на хотела се 
провежда третата годишна конференция "Банките и бизнесът".За щастие при инцидента 
няма пострадали хора, съобщава БГНЕС. Служителите на хотела и охраната разчистват 
стъкла и паднала мазилка. Мястото е оградено и не се допуска преминаване. В хотела 
тази сутрин започва и Петата национална конференция "ОП "Околна среда" и Програмата 

http://news.varna24.bg/598959.html


 

 

 

за развитие на селските райони - в преход към новия оперативен период ". Минути 
преди 9.30 часа, когато бе обявено началото на конференцията, се чу силен трясък и по-
късно стана ясно, че стъклената конструкция на втория етаж се е срутила. 
http://news.blagoevgrad24.bg//598962.html 

 

www.burgas24.bg - Рухна стъклен покрив в "Шератон"! 
24.11.2015 10:11 
Новини 
© Част от стъкления покрив на втория етаж на столичния хотел "Балкан" (бивш "Шератон") 
се срути. Инцидентът се случи тази сутрин, докато в една от залите на хотела се 
провежда третата годишна конференция "Банките и бизнесът".За щастие при инцидента 
няма пострадали хора, съобщава БГНЕС. Служителите на хотела и охраната разчистват 
стъкла и паднала мазилка. Мястото е оградено и не се допуска преминаване. В хотела 
тази сутрин започва и Петата национална конференция "ОП "Околна среда" и Програмата 
за развитие на селските райони - в преход към новия оперативен период ". Минути 
преди 9.30 часа, когато бе обявено началото на конференцията, се чу силен трясък и по-
късно стана ясно, че стъклената конструкция на втория етаж се е срутила. 
http://news.burgas24.bg//598960.html 

http://news.blagoevgrad24.bg/598962.html
http://news.burgas24.bg/598960.html


 

 

 

 

www.vestnikstroitel.bg - Яна Георгиева, главен директор на Главна 

дирекция „ОП „Околна среда“: През следващите години приоритет ще са 

качеството и резултатите от проектите 
24.11.2015 10:09 
Новини 
Свилена Гражданска 
През следващите години за нас приоритет ще са качеството и резултатите, а не 
усвояването на средства. Това заяви Яна Георгиева , главен директор на Главна 
дирекция „ОП „Околна среда“ по време на Петата национална конференция „ОП „Околна 
среда” и Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия оперативен 
период ”. Форумът е организиран от Камарата на строителите в България, Българска 
асоциация по водите и с медийното партньорство на в. „Строител“. „Ние възмеряваме 
да сформираме проектен екип заедно с колегите от МРРБ. Ние ще наблюдаме 
изпълнението на работата на консултантите много изкъсо от ден първи“, добави 
Георгиева. По думите й това е подкрепата, която ще бъде осигурена на МРРБ за 
изготвяне на регионалните прединвестиционни проучвания.Следващият стълб ще е 
обучението. „За първи път ВиК операторите ще бъдат бенефициенти и на тях не им се е 
налагало да управляват големи проекти, затова ще им помагаме чрез специална 
програма. Целта ни е да намалим грешките“, допълни тя. 
http://vestnikstroitel.bg/news/119087_yana-georgieva-glaven-direktor-na-glavna-direkciya-op-
okolna-sreda-prez-sledvaschite-godini-prioritet-sche-sa-kachestvoto-i-rezultatite-ot-proektite/ 

http://vestnikstroitel.bg/news/119087_yana-georgieva-glaven-direktor-na-glavna-direkciya-op-okolna-sreda-prez-sledvaschite-godini-prioritet-sche-sa-kachestvoto-i-rezultatite-ot-proektite/
http://vestnikstroitel.bg/news/119087_yana-georgieva-glaven-direktor-na-glavna-direkciya-op-okolna-sreda-prez-sledvaschite-godini-prioritet-sche-sa-kachestvoto-i-rezultatite-ot-proektite/


 

 

 

 

www.plovdiv24.bg - Рухна стъклен покрив в "Шератон"! 
24.11.2015 10:09 
Новини 
News.Plovdiv24.bg 
© Част от стъкления покрив на втория етаж на столичния хотел "Балкан" (бивш "Шератон") 
се срути. Инцидентът се случи тази сутрин, докато в една от залите на хотела се 
провежда третата годишна конференция "Банките и бизнесът".За щастие при инцидента 
няма пострадали хора, съобщава БГНЕС. Служителите на хотела и охраната разчистват 
стъкла и паднала мазилка. Мястото е оградено и не се допуска преминаване. В хотела 
тази сутрин започва и Петата национална конференция "ОП "Околна среда" и Програмата 
за развитие на селските райони - в преход към новия оперативен период ". Минути 
преди 9.30 часа, когато бе обявено началото на конференцията, се чу силен трясък и по-
късно стана ясно, че стъклената конструкция на втория етаж се е срутила. 
http://news.plovdiv24.bg//598958.html 

http://news.plovdiv24.bg/598958.html


 

 

 

 

www.vchas.net - Рухна стъклен покрив в „Шератон”! 
24.11.2015 10:07 
новини 
editor5 
Регионални31Част от стъкления покрив на втория етаж на столичния хотел „Балкан” 
(бивш „Шератон”) се срути. Инцидентът се случи тази сутрин, докато в една от залите на 
хотела се провежда третата годишна конференция „Банките и бизнесът”. За щастие при 
инцидента няма пострадали хора, съобщава БГНЕС.Служителите на хотела и охраната 
разчистват стъкла и паднала мазилка. Мястото е оградено и не се допуска преминаване.В 
хотела тази сутрин започва и Петата национална конференция „ОП „Околна среда” и 
Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия оперативен период 
”. Минути преди 9.30 часа, когато бе обявено началото на конференцията, се чу силен 
трясък и по-късно стана ясно, че стъклената конструкция на втория етаж се е срутила. 
/БЛИЦСходни публикации: 
http://vchas.net/%d1%80%d1%83%d1%85%d0%bd%d0%b0-
%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%bd-
%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b2-%d0%b2-
%d1%88%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bd/193798/ 

http://vchas.net/%d1%80%d1%83%d1%85%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b2-%d0%b2-%d1%88%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bd/193798/
http://vchas.net/%d1%80%d1%83%d1%85%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b2-%d0%b2-%d1%88%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bd/193798/
http://vchas.net/%d1%80%d1%83%d1%85%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b2-%d0%b2-%d1%88%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bd/193798/
http://vchas.net/%d1%80%d1%83%d1%85%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b2-%d0%b2-%d1%88%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bd/193798/


 

 

 

 

www.politikata.net - Част от тавана в София Хотел Балкан се срути по 

време на конференция 
24.11.2015 10:07 



 

 

 

новини 
Мартин Атанасов 
Част от стъкления покрив на втория етаж на столичния хотел „София Хотел Балкан ” 
(бивш „Шератон”) се срути, предаде БГНЕС. Инцидентът се случи тази сутрин, докато в 
една от залите на хотела се провежда третата годишна конференция „Банките и 
бизнесът”.За щастие при инцидента няма пострадали хора. Служителите на хотела и 
охраната разчистват стъкла и паднала мазилка. Мястото е оградено и не се допуска 
преминаване. В хотела тази сутрин започва и Петата национална конференция „ОП 
„Околна среда” и Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия 
оперативен период ”.Минути преди 9:30 часа, когато бе обявено началото на 
конференцията, се чу силен трясък и по-късно стана ясно, че стъклената конструкция на 
втория етаж се е срутила. 
http://politikata.net/%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%be%d1%82-
%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-
%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d1%85%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bb-
%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b0%d0%bd-%d1%81%d0%b5-%d1%81/180465/ 

http://politikata.net/%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%be%d1%82-%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d1%85%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b0%d0%bd-%d1%81%d0%b5-%d1%81/180465/
http://politikata.net/%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%be%d1%82-%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d1%85%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b0%d0%bd-%d1%81%d0%b5-%d1%81/180465/
http://politikata.net/%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%be%d1%82-%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d1%85%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b0%d0%bd-%d1%81%d0%b5-%d1%81/180465/
http://politikata.net/%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%be%d1%82-%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d1%85%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b0%d0%bd-%d1%81%d0%b5-%d1%81/180465/


 

 

 



 

 

 

 

www.blitz.bg - Рухна стъклен покрив в „Шератон”! 
24.11.2015 10:07 
Новини 
По време на инцидента в една от залите на хотела се провеждала конференцияЧаст от 
стъкления покрив на втория етаж на столичния хотел „Балкан” (бивш „Шератон”) се срути. 
Инцидентът се случи тази сутрин, докато в една от залите на хотела се провежда третата 
годишна конференция „Банките и бизнесът”. 
За щастие при инцидента няма пострадали хора, съобщава БГНЕС. 
Служителите на хотела и охраната разчистват стъкла и паднала мазилка. Мястото е 
оградено и не се допуска преминаване. 
В хотела тази сутрин започва и Петата национална конференция „ОП „Околна среда” и 
Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия оперативен период 
”. Минути преди 9.30 часа, когато бе обявено началото на конференцията, се чу силен 
трясък и по-късно стана ясно, че стъклената конструкция на втория етаж се е срутила. 
/БЛИЦ 
http://www.blitz.bg/printpreview.php?news=376767 
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www.dnes.dir.bg - Срути се част от стъкления покрив на хотел ”Шератон” в 

София 
24.11.2015 10:05 
Новини 
Част от стъкления покрив на втория етаж на столичния хотел „София хотел Балкан ” 
(бивш „Шератон”) се срути. Инцидентът стана тази сутрин, докато в една от залите на 
хотела се провежда третата годишна конференция „Банките и бизнесът”. За щастие няма 
пострадали хора. съобщиха БГНЕС и БТА.Минути преди 9.30 часа, когато бе обявено 
началото на конференцията, се чу силен трясък и по-късно стана ясно, че стъклената 
конструкция на втория етаж се е срутила, предадоха репортери от мястото. Това принуди 
участниците във форума бързо да излязат в коридора на хотела, където изчакват 
нормализиране на обстановката пред залата.По информация на "Монитор" причината 
есчупване на парче от фасадната плоча от вътрешната покривна част на хотела – откъм 
Ротондата. Служителите на хотела и охраната разчистват стъкла и паднала мазилка. 
Мястото е оградено с пана и не се допуска преминаване. В хотела тази сутрин започва и 
Петата национална конференция „ОП „Околна среда” и Програмата за развитие на 
селските райони – в преход към новия оперативен период ”. 
http://dnes.dir.bg/news/pokriv-sruti-sheraton-20788433 

http://dnes.dir.bg/news/pokriv-sruti-sheraton-20788433


 

 

 

 

www.paper.standartnews.com - Падна покрива на „Шератон", по чудо няма 

ранени 
24.11.2015 10:04 
Новини 
Срути се част от стъкления покрив на втория етаж на столичния хотел „Балкан" (бивш 
„Шератон") , съобщи БГНЕС. Инцидентът е станал тази сутрин, докато в една от залите на 
хотела се провежда третата годишна конференция „Банките и бизнесът".За щастие при 
инцидента няма пострадали хора. Служителите на хотела и охраната разчистват стъкла и 
паднала мазилка. Мястото е оградено и не се допуска преминаване. В хотела тази сутрин 
започва и Петата национална конференция „ОП „Околна среда" и Програмата за развитие 
на селските райони – в преход към новия оперативен период ". Минути преди 9.30 



 

 

 

часа, когато бе обявено началото на конференцията, се чу силен трясък и по-късно стана 
ясно, че стъклената конструкция на втория етаж се е срутила. 
http://www.standartnews.com/balgariya-
obshtestvo/padna_pokriva_na_sheraton_po_chudo_nyama_raneni-311434.html 

 

http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/padna_pokriva_na_sheraton_po_chudo_nyama_raneni-311434.html
http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/padna_pokriva_na_sheraton_po_chudo_nyama_raneni-311434.html


 

 

 

www.vesti.bg - Срути се част от стъкления покрив на бившия „Шератон” 
24.11.2015 10:03 
Новини 
news@netinfo.bg (Vesti.bg) 
Част от стъкления покрив на втория етаж на столичния хотел „София хотел Балкан ” 
(бившия „Шератон”) се срути, съобщи БГНЕС.Инцидентът стана минути преди 9,30 ч., тази 
сутрин. Няма пострадали.Служителите на хотела и охраната разчистват стъкла и паднала 
мазилка.Мястото е оградено и не се допуска преминаване. Източник: БГНЕС Инцидентът 
стана, докато в една от залите се е провеждаше третата годишна конференция „Банките и 
бизнесът” и трябваше да започне Петата национална конференция „ОП „Околна среда” и 
Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия оперативен период 
”. 
http://www.vesti.bg/bulgaria/incidenti/sruti-se-chast-ot-stykleniia-pokriv-na-bivshiia-sheraton-
6046002?&nopassportcheck 

http://www.vesti.bg/bulgaria/incidenti/sruti-se-chast-ot-stykleniia-pokriv-na-bivshiia-sheraton-6046002?&nopassportcheck
http://www.vesti.bg/bulgaria/incidenti/sruti-se-chast-ot-stykleniia-pokriv-na-bivshiia-sheraton-6046002?&nopassportcheck


 

 

 



 

 

 

 

www.utroruse.com - Срути се част от стъкления покрив на „Шератон” 
24.11.2015 10:01 
Новини 
БГНЕС 
Част от стъкления покрив на втория етаж на столичния хотел „Балкан” (бивш „Шератон”) 
се срути, предаде БГНЕС.Инцидентът се случи тази сутрин, докато в една от залите на 
хотела се провежда третата годишна конференция „Банките и бизнесът”.За щастие при 
инцидента няма пострадали хора. Служителите на хотела и охраната разчистват стъкла и 
паднала мазилка. Мястото е оградено и не се допуска преминаване.В хотела тази сутрин 
започва и Петата национална конференция „ОП „Околна среда” и Програмата за развитие 
на селските райони – в преход към новия оперативен период ”. Минути преди 9.30 
часа, когато бе обявено началото на конференцията, се чу силен трясък и по-късно стана 
ясно, че стъклената конструкция на втория етаж се е срутила. 
http://utroruse.com/article/637956/ 

http://utroruse.com/article/637956/


 

 

 

 

www.trud.bg - Срути се част от стъкления покрив на "София Хотел Балкан" 
24.11.2015 10:01 
Новини 
Tруд онлайн 
Част от стъкления покрив на втория етаж на столичния хотел „София Хотел Балкан ” 
(бивш „Шератон”) се срути, предаде БГНЕС.Инцидентът се случи тази сутрин, докато в 
една от залите на хотела се провежда третата годишна конференция „Банките и 
бизнесът”.За щастие при инцидента няма пострадали хора. Служителите на хотела и 
охраната разчистват стъкла и паднала мазилка. Мястото е оградено и не се допуска 
преминаване. В хотела тази сутрин започва и Петата национална конференция „ОП 



 

 

 

„Околна среда” и Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия 
оперативен период ”. Минути преди 9:30 часа, когато бе обявено началото на 
конференцията, се чу силен трясък и по-късно стана ясно, че стъклената конструкция на 
втория етаж се е срутила. 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5132115 

 

www.24chasa.bg - Срути се част от стъкления покрив на "София Хотел 

Балкан" 
24.11.2015 09:58 
Новини 
24 часа онлайн 
Част от стъкления покрив на втория етаж на столичния хотел „София Хотел Балкан ” 
(бивш „Шератон”) се срути, предаде БГНЕС.Инцидентът се случи тази сутрин, докато в 
една от залите на хотела се провежда третата годишна конференция „Банките и 
бизнесът”.За щастие при инцидента няма пострадали хора. Служителите на хотела и 
охраната разчистват стъкла и паднала мазилка. Мястото е оградено и не се допуска 
преминаване. В хотела тази сутрин започва и Петата национална конференция „ОП 
„Околна среда” и Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5132115


 

 

 

оперативен период ”. Минути преди 9:30 часа, когато бе обявено началото на 
конференцията, се чу силен трясък и по-късно стана ясно, че стъклената конструкция на 
втория етаж се е срутила. 
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=5132097 

 

www.vestnikstroitel.bg - Инж. Светослав Глосов, председател на УС на 

Камарата на строителите в България: Форумът се превърна в най-

авторитетния в сектор „ВиК“ 
24.11.2015 09:56 
Новини 
Свилена Гражданска 
Самият факт, че заедно с БАВ за пети пореден път събираме на едно място държавните 
органи, общини, строители, надзорници, проектанти и други, показва, че форумът се 
превърна в най-авторитетния в тази област. Това заяви инж. Светослав Глосов , 
председател на УС на Камарата на строителите в България при откриването на Петата 
национална конференция „ОП „Околна среда” и Програмата за развитие на селските 
райони – в преход към новия оперативен период ”. Форумът е организиран от 
Камарата на строителите в България, Българска асоциация по водите и с медийното 
партньорство на в. „Строител“. „През последните седем години научихме доста уроци 
заедно. Благодаря на МОСВ и МРРБ за партньорството“, добави инж. Глосов. 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=5132097


 

 

 

http://vestnikstroitel.bg/news/119083_inzh-svetoslav-glosov-predsedatel-na-us-na-kamarata-na-
stroitelite-v-blgariya-forumt-se-prevrna-v-naj-avtoritetniya-v-sektor-vik/ 

 

www.vestnikstroitel.bg - Васил Грудев, зам.-министър на земеделието и 

храните: През юли стартираме първата ос, касаеща ВиК сектора 
24.11.2015 09:49 
Новини 
Свилена Гражданска 
Имаме 231 договора с общините по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 
2013 за 788 млн. лв. за развитие на ВиК сектора. Това заяви Васил Грудев , зам.-
министър на земеделието и храните при откриването на Петата национална конференция 
„ОП „Околна среда” и Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия 
оперативен период ”. Форумът е организиран от Камарата на строителите в България, 
Българска асоциация по водите и с медийното партньорство на в. „Строител“. „През 
началото на юли 2016 г. ще отворим първата ос за инвестици за сектор „ВиК“ по новата 
ПРСР. По нея допустими бенефициенти ще бъдат и общините, и ВиК оператори“, добави 
той.По думите му най-честата грешка е при обществените поръчки. „Затова за нас 
стандартизацията е стъпка в правилната посока, за да избягваме пропуските до тук“, каза 
Грудев. 
http://vestnikstroitel.bg/news/119080_vasil-grudev-zam-ministr-na-zemedelieto-i-hranite-prez-
yuli-startirame-prvata-os-kasaescha-vik-sektora/ 

http://vestnikstroitel.bg/news/119083_inzh-svetoslav-glosov-predsedatel-na-us-na-kamarata-na-stroitelite-v-blgariya-forumt-se-prevrna-v-naj-avtoritetniya-v-sektor-vik/
http://vestnikstroitel.bg/news/119083_inzh-svetoslav-glosov-predsedatel-na-us-na-kamarata-na-stroitelite-v-blgariya-forumt-se-prevrna-v-naj-avtoritetniya-v-sektor-vik/
http://vestnikstroitel.bg/news/119080_vasil-grudev-zam-ministr-na-zemedelieto-i-hranite-prez-yuli-startirame-prvata-os-kasaescha-vik-sektora/
http://vestnikstroitel.bg/news/119080_vasil-grudev-zam-ministr-na-zemedelieto-i-hranite-prez-yuli-startirame-prvata-os-kasaescha-vik-sektora/


 

 

 

 

www.vestnikstroitel.bg - Николай Нанков, зам.- министър на регионалното 

развитие и благоустройството: Целта ни е да създадем устойчив ВиК 

сектор 
24.11.2015 09:42 
Новини 
Свилена Гражданска 
След одобряването на оперативните програми пред нас стои едно предизвикателство – 
най-оптимално да се възползваме от европейската солидарност. Целта ни е да постигнем 
един устойчив ВиК отрасъл , който да предоставя качествени услуги на поносими цени. 
Това заяви Николай Нанков , зам. – министър на регионалното развитие и 
благоустройството, при откриването на Петата национална конференция „ОП „Околна 
среда” и Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия оперативен 
период ”. Форумът е организиран от Камарата на строителите в България, Българска 
асоциация по водите и с медийното партньорство на в. „Строител“. „Искрено се надявам, 
че през настоящия програмен период ние всички ще работим ефективно за усвояване на 
европейските средства“, добави той. По думите му през последните години в сектор „ВиК“ 
се е постигнало не малко. Приели са се редица важни документи. Създали се всички ВиК 
асоциации. 
http://vestnikstroitel.bg/news/119077_nikolaj-nankov-zam-ministr-na-regionalnoto-razvitie-i-
blagoustrojstvoto-celta-ni-e-da-szdadem-ustojchiv-vik-sektor/ 

http://vestnikstroitel.bg/news/119077_nikolaj-nankov-zam-ministr-na-regionalnoto-razvitie-i-blagoustrojstvoto-celta-ni-e-da-szdadem-ustojchiv-vik-sektor/
http://vestnikstroitel.bg/news/119077_nikolaj-nankov-zam-ministr-na-regionalnoto-razvitie-i-blagoustrojstvoto-celta-ni-e-da-szdadem-ustojchiv-vik-sektor/


 

 

 

 

www.lifebg.net - Срути се част от стъкления покрив на „Шератон” 
24.11.2015 09:34 
новини 
Editor2 
TweetЧаст от стъкления покрив на втория етаж на столичния хотел „Балкан” (бивш „ 
Шератон ”) се срути.Инцидентът се случи тази сутрин, докато в една от залите на хотела 
се провежда третата годишна конференция „Банките и бизнесът”.За щастие при 
инцидента няма пострадали хора. Служителите на хотела и охраната разчистват стъкла и 
паднала мазилка. Мястото е оградено и не се допуска преминаване, пише Бгнес.В хотела 
тази сутрин започва и Петата национална конференция „ОП „Околна среда” и Програмата 
за развитие на селските райони – в преход към новия оперативен период ”. Минути 
преди 9.30 часа, когато бе обявено началото на конференцията, се чу силен трясък и по-
късно стана ясно, че стъклената конструкция на втория етаж се е срутила. 
http://lifebg.net/%d1%81%d1%80%d1%83%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%b5-
%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%be%d1%82-
%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-
%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b2-%d0%bd%d0%b0/132044/ 

http://lifebg.net/%d1%81%d1%80%d1%83%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%b5-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%be%d1%82-%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b2-%d0%bd%d0%b0/132044/
http://lifebg.net/%d1%81%d1%80%d1%83%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%b5-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%be%d1%82-%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b2-%d0%bd%d0%b0/132044/
http://lifebg.net/%d1%81%d1%80%d1%83%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%b5-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%be%d1%82-%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b2-%d0%bd%d0%b0/132044/
http://lifebg.net/%d1%81%d1%80%d1%83%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%b5-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%be%d1%82-%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b2-%d0%bd%d0%b0/132044/


 

 

 

 

www.focus-radio.net - Зам.-министър Николай Нанков открива 

конференция „ОП „Околна среда“ и Програма за развитие на селските 

райони – в преход към новия оперативен период" 
24.11.2015 09:29 



 

 

 

Новини 
София. Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай 
Нанков открива конференция на тема „ОП „Околна среда“ и Програма за развитие на 
селските райони – в преход към новия оперативен период “. Това съобщиха от 
пресцентъра на МРРБ. По време на форума ще бъдат представени постигнатите 
резултати по проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК“, който МРРБ изпълни с 
финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Изпълнението на 
проектните дейности приключи на 31.11.2015 г. Организираният от Камарата на 
строителите в България и Българската асоциация по водите форум ще се провежда от 
9.00 часа, в „София хотел Балкан “. 
http://www.focus-radio.net/?action=news&id=885705&reg=1 

 

www.vestnikstroitel.bg - Ивелина Василева, министър на околната среда и 

водите: Сега е подходящото време да дискутираме темата „ВиК“ 
24.11.2015 09:28 
Новини 
Свилена Гражданска 
Сега е подходящото време да дискутираме темата „ВиК“, защото сме на границата два 
периода. Това заяви Ивелина Василева , министър на околната среда и водите, при 
откриването на Петата национална конференция „ОП „Околна среда” и Програмата за 
развитие на селските райони – в преход към новия оперативен период ”. По думите й 
са модернизирани или изградени 44 пречиствателни станции за отпадъчни води. Само в 
сектор „Води“ по „ОПОС 2007 – 2013“ вложените средства са близо 2,4 млрд. лв.„За да 
осигурим плавният преход между двата програмни периода, сме осигурили изпълнението 
на т.нар. ранни проекти. По „ОПОС 2014 – 2020“ има 2,3 млрд.лв. за водни проекти“, 
добави Василева.По думите й след ранните проекти ще се финансират обекти само при 
изпълнение на ВиК реформата. 
http://vestnikstroitel.bg/news/119074_ivelina-vasileva-ministr-na-okolnata-sreda-i-vodite-sega-e-
podhodyaschoto-vreme-da-diskutirame-temata-vik/ 

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=885705&reg=1
http://vestnikstroitel.bg/news/119074_ivelina-vasileva-ministr-na-okolnata-sreda-i-vodite-sega-e-podhodyaschoto-vreme-da-diskutirame-temata-vik/
http://vestnikstroitel.bg/news/119074_ivelina-vasileva-ministr-na-okolnata-sreda-i-vodite-sega-e-podhodyaschoto-vreme-da-diskutirame-temata-vik/


 

 

 

 

www.vestnikstroitel.bg - Започна Петата национална конференция „ОП 

„Околна среда” и Програмата за развитие на селските райони – в преход 

към новия оперативен период” 
24.11.2015 09:17 
Новини 
Свилена Гражданска 
Започна Петата национална конференция „ОП „Околна среда” и Програмата за развитие 
на селските райони – в преход към новия оперативен период ”. Тя е организирана от 
Камарата на строителите в България, Българска асоциация по водите и с медийното 
партньорство на в. „Строител“. Тя бе официално открита от Ивелина Василева – 
министър на околната среда и водите.Целта, която си поставят организаторите, е да 
съберат експертното мнение на всички страни, включени в процеса на изграждане на 
обекти по двете оперативни програми – възложители, проектанти, консултанти, 
строители, надзор.В конференцията ще участват и Николай Нанков – зам.-министър на 
регионалното развитие и благоустройството, Васил Грудев – зам.-министър на 
земеделието и храните, инж. Светослав Глосов – председател на УС на КСБ, и инж. 
Иван Иванов – председател на БАВ.На форума ще бъде представено текущото 
изпълнение на „ОПОС 2007 – 2013“ и предизвикателствата пред „ОПОС 2014 – 2020” от 
Яна Георгиева – главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма „Околна 
среда“. Елена Иванова – началник-отдел „Социално-икономическо развитие на селските 
райони”, Дирекция „Развитие на селските райони” към МЗХ, ще презентира ПРСР и 
възможностите през програмния период 2014 – 2020 г. за ВиК сектора. Иванка Виденова 
– директор на Дирекция „Водоснабдяване и канализация ” от МРРБ, ще представи 
реформата във ВиК отрасъла . 
http://vestnikstroitel.bg/news/119071_zapochna-petata-nacionalna-konferenciya-op-okolna-
sreda-i-programata-za-razvitie-na-selskite-rajoni-v-prehod-km-noviya-operativen-period/ 

http://vestnikstroitel.bg/news/119071_zapochna-petata-nacionalna-konferenciya-op-okolna-sreda-i-programata-za-razvitie-na-selskite-rajoni-v-prehod-km-noviya-operativen-period/
http://vestnikstroitel.bg/news/119071_zapochna-petata-nacionalna-konferenciya-op-okolna-sreda-i-programata-za-razvitie-na-selskite-rajoni-v-prehod-km-noviya-operativen-period/


 

 

 

 

www.agro.bg - Министър Василева ще участва в конференция за прехода 

към новия програмен период 
24.11.2015 08:27 
Новини 
Maria Efremova 
Днес 24 ноември, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще вземе 
участие в Петата национална научна конференция „Оперативна програма „Околна среда“ 
и Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия програмен период“. 
Форумът е организиран от Камарата на строителите в България и Българската 
асоциация по водите с медийното партньорство на в. „Строител“.Главният директор на 
ГД „Оперативна програма „Околна среда“ Яна Георгиева ще представи изпълнението на 
проекти по ОПОС 2007-2013 и приоритетите в новия програмен период.Сред темите на 
конференцията са състоянието на водния сектор и повишаване на неговата ефективност, 
добрите практики в строителството и други.Събитието е от 9:00 ч. в зала „Средец“ на 
„София хотел Балкан “. 
http://agro.bg/news/article56737.html 

http://agro.bg/news/article56737.html


 

 

 

 

www.focus-news.net - Зам.-министър Николай Нанков ще открие 

конференция „ОП „Околна среда“ и Програма за развитие на селските 

райони – в преход към новия оперативен период“ 
24.11.2015 08:08 
Новини 
София. Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай 
Нанков ще открие конференция на тема „ОП „Околна среда“ и Програма за развитие на 
селските райони – в преход към новия оперативен период “. Това съобщиха от 
пресцентъра на МРРБ.По време на форума ще бъдат представени постигнатите 
резултати по проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК“, който МРРБ изпълни с 
финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Изпълнението на 
проектните дейности приключи на 31.11.2015 г. Организираният от Камарата на 
строителите в България и Българската асоциация по водите форум ще се проведе на 



 

 

 

24 ноември, вторник, от 9.00 часа, в „София хотел Балкан “.© 2015 Всички права 
запазени. Позоваването на Информационна агенция "Фокус" е задължително!Tweet 
http://www.focus-news.net/news/2015/11/24/2155818/zam-ministar-nikolay-nankov-shte-otkrie-
konferentsiya-op-okolna-sreda-i-programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni-v-prehod-kam-noviya-
operativen-period.html 

 

www.vestnikstroitel.bg - Днес Ивелина Василева – министър на околната 

среда и водите, ще открие Петата национална конференция „ОП „Околна 

среда” и Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия 

оперативен период” 
24.11.2015 07:51 
Новини 
Свилена Гражданска 
Днес Ивелина Василева – министър на околната среда и водите, ще открие Петата 
национална конференция „ОП „Околна среда” и Програмата за развитие на селските 
райони – в преход към новия оперативен период ”. По състоянието и степента на 
развитие на водната инфраструктура може да се съди за състоянието и степента на 
развитие на обществото. Изграждането на ВиК инфраструктурата у нас обаче среща 
определени проблеми. Тяхното решаване изисква съвместни усилия на всички държавни 
и обществени институции, имащи отношение към отрасъла. Затова и „ОП „Околна среда” 
и Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия оперативен 
период ” е основната тема на Петата националната конференция, организирана от 
Камарата на строителите в България и Българската асоциация по водите . Форумът 
ще се проведе от 9:00 ч. в зала „Средец“ на „София хотел Балкан “. Медиен партньор на 
събитието е в. „Строител”. Целта, която си поставят организаторите, е да съберат 
експертното мнение на всички страни, включени в процеса на изграждане на обекти по 
двете оперативни програми – възложители, проектанти, консултанти, строители, надзор.В 
конференцията ще участват и Николай Нанков – зам.-министър на регионалното 
развитие и благоустройството, Васил Грудев – зам.-министър на земеделието и храните, 
инж. Светослав Глосов – председател на УС на КСБ, и инж. Иван Иванов – председател 
на БАВ.На форума ще бъде представено текущото изпълнение на „ОПОС 2007 – 2013“ и 
предизвикателствата пред „ОПОС 2014 – 2020” от Яна Георгиева – главен директор на 

http://www.focus-news.net/news/2015/11/24/2155818/zam-ministar-nikolay-nankov-shte-otkrie-konferentsiya-op-okolna-sreda-i-programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni-v-prehod-kam-noviya-operativen-period.html
http://www.focus-news.net/news/2015/11/24/2155818/zam-ministar-nikolay-nankov-shte-otkrie-konferentsiya-op-okolna-sreda-i-programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni-v-prehod-kam-noviya-operativen-period.html
http://www.focus-news.net/news/2015/11/24/2155818/zam-ministar-nikolay-nankov-shte-otkrie-konferentsiya-op-okolna-sreda-i-programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni-v-prehod-kam-noviya-operativen-period.html


 

 

 

Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“. Елена Иванова – началник-
отдел „Социално-икономическо развитие на селските райони”, Дирекция „Развитие на 
селските райони” към МЗХ, ще презентира ПРСР и възможностите през програмния 
период 2014 – 2020 г. за ВиК сектора. Иванка Виденова – директор на Дирекция 
„Водоснабдяване и канализация ” от МРРБ, ще представи реформата във ВиК 
отрасъла . 
http://vestnikstroitel.bg/news/119069_dnes-ivelina-vasileva-ministr-na-okolnata-sreda-i-vodite-
sche-otkrie-petata-nacionalna-konferenciya-op-okolna-sreda-i-programata-za-razvitie-na-
selskite-rajoni-v-prehod-km-noviya-operativen-period/ 

 

http://vestnikstroitel.bg/news/119069_dnes-ivelina-vasileva-ministr-na-okolnata-sreda-i-vodite-sche-otkrie-petata-nacionalna-konferenciya-op-okolna-sreda-i-programata-za-razvitie-na-selskite-rajoni-v-prehod-km-noviya-operativen-period/
http://vestnikstroitel.bg/news/119069_dnes-ivelina-vasileva-ministr-na-okolnata-sreda-i-vodite-sche-otkrie-petata-nacionalna-konferenciya-op-okolna-sreda-i-programata-za-razvitie-na-selskite-rajoni-v-prehod-km-noviya-operativen-period/
http://vestnikstroitel.bg/news/119069_dnes-ivelina-vasileva-ministr-na-okolnata-sreda-i-vodite-sche-otkrie-petata-nacionalna-konferenciya-op-okolna-sreda-i-programata-za-razvitie-na-selskite-rajoni-v-prehod-km-noviya-operativen-period/


 

 

 

www.focus-news.net - Предстоящи събития в страната за 24 ноември 

(Агенция „Фокус”) 
24.11.2015 07:07 
Новини 
***София.Президентът Росен Плевнелиев ще представи постигнатите резултати от 
благотворителната кампания „Българската Коледа“ - 2014/2015 в аулата на 
Специализираната болница за активно лечение по детски болести „Проф. д-р Иван 
Митев“.***София.От 11.00 часа ще започне извънредно заседание на Народното 
събрание. ***София.От 09.00 часа министърът на околната среда и водите Ивелина 
Василева ще открие Петата национална конференция „ОП „Околна среда” и Програмата 
за развитие на селските райони – в преход към новия оперативен период ” в зала 
„Средец“ на „София хотел Балкан “.***София.От 11.30 часа вицепремиерът и министър 
на труда и социалната политика Ивайло Калфин организира в Гранитната зала на 
Министерския съвет конференция на тема: „Национална стратегия за демографско 
развитие на населението в Република България 2012 – 2030 г. – приоритети и 
предизвикателства“. ***София.От 09.30 часа в Хотел Балкан за трета поредна година ще 
се проведе Годишният финансов форум Make IT Work: Finance 2015, на което ще бъдат 
представени най-новите и модерни тенденциите в технологичните решенията за 
финансовата индустрия.***София.От 10.00 часа 24 състав на Софийски градски съд ще 
заседава по делото срещу Владимира Янева и Тодор Костадинов, обвинени за за 
продължавано престъпление по служба (чл. 284в, ал. 1 НК).***София.От 10.30 часа в 
заседателната зала в централата на КНСБ ще се проведе съвместна пресконференция на 
КНСБ и КТ „Подкрепа” на тема: „Ден на недоволството!” – протест на работещите в 
музеите, галериите и библиотеките!***София.От 11.30 часа в „София Хотел Балкан “ ще 
се проведе международната кръгла маса на тема „Вътрешни и външни измерения на 
бежанската криза в Европа: криза на солидарността или криза на външната политика на 
ЕС“.***София.Служителите на музеи и галерии в страната ще се включат в протеста, 
озаглавен „„Ден на недоволството”, организиран от „Синдикат на работещите в музеи и 
галерии”, НСФ „Култура”, КНСБ и Синдикат „Музеи и галерии”, НФ „Култура” и КТ 
„Подкрепа”. Исканията на протестиращите са свързани с увеличаване на бюджета за 
политиката в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство, за 
да може да се осъществи реформата в музейния сектор, увеличаване и уеднаквяване на 
единния разходен стандарт на музеите и галериите с регионален характер, както и , 
увеличаване на работната заплата на работещите в музеите и галериите в страната с 
минимум 50%.***София.Апелативен съд – София ще разглежда протеста на Софийска 
градска прокуратура против определението на Софийски градски съд от 18.11.2015г., с 
което искането на прокуратурата за вземане на мярка за неотклонение „задържане под 
стража“ спрямо Волен Сидеров и Десислав Чуколов не бе уважено, а спрямо обвиняемите 
лица бе взета мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на по 6 000 
лева.***София.От 12.00 часа пред Столичната библиотека ще се състои протест под 
надслов „Ден на гнева“ - в обедната си почивка, служителите, подкрепени от един от най-
известните писатели и общественици, ще застанат символично на стълбите на Столична 
библиотека. Ще се състои голямо литературно четене на писатели и приятели на 
библиотеката. ***София.От 13.00 часа в Румънската гимназия „ Михай Еминеску” ще се 
проведе Ден на румънския език и представянето на Клуб „Здравей, Румъния”. Събитието 
е посветено на Националния празник на Румъния и е под надслов „Румъния – на една 
ръка разстояние”. Ще присъства и Н.Пр. Антон Пъкурецу – посланик на Румъния в 
България.***София.От 14.00 часа Министерството на туризма ще отчете на заключителна 
пресконференция резултатите от реализацията на проекта „Компетентна и ефективна 



 

 

 

държавна администрация, участваща активно в процеса на формиране и провеждане на 
националните и европейските политики в областта на туризма” на пресконференцията ще 
се състои в сградата на министерството на ул. „Съборна“ № 1.***София.От 15.00 часа ПП 
АБВ, ПГ на АБВ и ръководството на КНСБ ще проведат среща на тема Бюджет - 2016-та 
година в „Огледална зала” на Нaродното събрание. ***София.От 15.00 часа в хотел „Ле 
Фльор” ще се проведе пресконференция по повод старта на първото в България 
образователно шоу на живо - "До Върха".***София.От 16.00 часа в УМБАЛ „Царица 
Йоанна“- ИСУЛ се открива първия в България Център за грижа за пациенти с онкологични 
заболявания „Дара Хелп“.***София.От 16.30 часа частицата от светите мощи на Св. 
Климент Охридски ще бъде пренесена с литийно шествие начело с Негово Светейшество 
българския патриарх Неофит от катедралния храм „Света Неделя“ до академичния 
параклис на Богословския факултет на Софийския университет, където Негово 
Високопреосвещенство митрополит епископ на САЩ, Канада и Австралия Йосиф ще 
отслужи велика вечерня на св. Климент Охридски“ в навечерието на деня на успението на 
св. Климент Охридски и патронния празник на Софийския университет.***София.От 17.00 
часа в изложбената зала на Държавна агенция “Архиви” ще бъде изложба 
“Експресионизмът. Вечният танц на живота”. Изложбата е вдъхновена от честването на 
150 - годишнината от рождението на норвежкия художник Едвард Мунк (12.12.1863– 
23.01.1944) – един от най-влиятелните художници експресионисти от ранния ХХ в. В 
изложбата ще бъдат експонирани творби от фондовете на Държавна агенция “Архиви”, 
създадени от български художници от ХХ в. ***София.От 18.30 часа в центъра за дебат 
„Червената къща” ще се състои разговор на тема „За границите на европейската 
солидарност: Забрави ли Европа Украйна и Гърция?”. ***София.От 19.00 часа в 
Национална галерия „Квадрат 500" на официална церемония ще бъдат обявени и 
наградени победителите в четвъртото издание на конкурса „Най-добра българска 
фирма".***София.Специалистите от Националния исторически музей /НИМ/ ще се 
включат в общонационалния протест, организиран от „Синдиката на работещите в музеи и 
галерии“, НСФ „Култура”, КНСБ и Синдиката „Музеи и галерии”, НФ „Култура”, КТ 
„Подкрепа”. Директорът на музея проф. Божидар Димитров ще бъде символично 
арестуван.***Асеновград.От 11.00 часа в кабинета на кмета д-р Емил Караиванов ще даде 
първия си брифинг за мандат 2015-2019 година.***Благоевград.От 09.00 часа Регионален 
исторически музей – Благоевград ще се присъедини към националния протест под 
надслов „Ден на недоволството!“. ***Бургас.От 09.30 часа ще се проведе шествие на 
работниците в областта на културата от пл. „Тройката„ през сградата на Община Бургас, 
до Регионалната библиотека. ***Бургас.От 11.00 часа кметът на Община Бургас ще 
участва в официална церемония „Рязане на лента“ за обект „Реконструкция и разширение 
на терминал „Меден рудник“ и прилежаща територия“ по проект „Интегриран градски 
транспорт на Бургас” в парка пред терминал „Меден рудник“.***Бургас.От 13.00 часа в 
хотел "Аква" ще се проведе пресконференция на президента на КНСБ и екип от 
централата на синдиката. Основните теми, което ще бъдат засегнати са бюджет 2016, 
местни избори и приоритети на конфедерацията. ***Бургас.От 18.00 часа в зала "Петя 
Дубарова" на Културен център "Морско казино ще бъде представена книгата "Анхиалос 
през Античността" на проф. д.и.н. Иван Карайотов. ***Варна.От 12.00 часа ръководството 
на ТД на НАП – Варна ще проведе пресконференция, по повод старта на Лотария с 
касови бележки организирана от НАП и Министерство на финансите. Ще бъде 
предоставена и информация за дейността на НАП Варна.***Велико Търново.От 11.00 часа 
в Обредна зала ще се състои кръгла маса по проект „Подготовка на инвестиционни 
проекти в град Велико Търново за следващия програмен период”.***Велико Търново.От 
17.30 часа в изложбени зали „Рафаел Михайлов” в рамките на “Есенен салон” ще бъде 
открита изложба под мотото „Приемственост”.***Велико Търново.От 18.30 часа в голяма 



 

 

 

зала на Общината ще се проведе образователна лекция на най- немския природолечител 
графиня Ангелика Волфскийл на тема „Лечение на женските болести. Помощ с природни 
средства”. ***Видин.От 10.00 часа в заседателна зала №1 на Областна администрация-
Видин ще се проведе заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита при 
бедствия и за взаимодействие с националния щаб. За готовността на институциите и 
фирмите при зимни условия ще докладват директорите на Областно пътно управление, 
„Електроенергиен системен оператор” ЕАД – Мрежови експлоатационен подрайон, "ВиК" 
ЕООД и Регионалната здравна инспекция във Видин. – отразява Галя ***Видин.От 11.00 
часа в заседателна зала №1 на Областна администрация-Видин ще се проведе семинар 
на тема "Състоянието на доброволните формирования и участието им в дейностите за 
защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации". ***Враца.От 10.00 часа в 
конферентната зала на община Враца ще се проведе заседание на Общински съвет 
Враца.***Враца.В 10.30 часа областният управител на Видин Момчил Станков ще вземе 
участие в Регионалния съвет за развитие на Северозападния район. На заседанието ще 
бъде представен готовият проект на Целенасочената инвестиционна програма, като 
акцент в дискусията ще бъде подпрограма "Северозападна България". ***Враца.От 11.00 
часа в Конферентната зала на Търговско-промишлена палата - Враца ще се проведе 
заседание на Регионален съвет за развитие на Северозападен район.***Горна 
Оряховица.От 15.00 часа в Младежки дом ще бъдат открити Екоизложба на тема „Аз мога 
да претворя отпадъците в красота“ и Фотоконкурс на тема „Положителни и отрицателни 
еко идеи“. ***Добрич.От 10.30 часа в сградата на Община Добрич Министерство на 
енергетиката, съвместно с Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), БЕХ, 
Българската независима енергийна борса, ЕСО и електроразпределителните дружества 
организират информационна среща, посветена на предстоящата пълна либерализация на 
електроенергийния пазар в страната. ***Добрич.От 12.00 часа на централната пешеходна 
зона ще се проведе протест на служители на музеи и галерия. ***Казанлък.От 11.30 часа в 
Зала 6 на Община Казанлък ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат обявени 
инициативите на общината за Коледните и Новогодишните празници. ***Казанлък.От 
13.30 часа в НГПИД „ Акад. Дечко Узунов“, в рамките на Ден на толерантността, ще се 
проведат открити уроци. ***Кюстендил.От 10.30 часа в читалище „Братство” ще се 
проведе Информационна среща за представяне на възможностите за финансиране от ЕС 
през новия програмен период 2014-2020. ***Кюстендил.От 11.00 часа в клуб на БТА 
Даниел Постолов ще представи свой проблем със земеделски земи в землището на с. 
Невестино. ***Кюстендил.От 12.00 часа пред сградата на Регионална библиотека ще се 
проведе протест под надслов "Ден на недоволството". ***Монтана.От 12.00 часа 
заместник-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков ще участва в 
заключителна пресконференция, на която ще бъде отчетено изпълнението на дейностите 
по проект „Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на 
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев АД”, Монтана“ в конферентната зала на областната болница в 
Монтана.***Пазарджик.От 12.30 до 13.00 часа пред сградата на Регионалния исторически 
музей в Пазарджик ще се проведе протест на културните дейци. ***Перник.От 14.30 часа в 
сградата на Община Перник Министерство на енергетиката, съвместно с Комисията за 
енергийно и водно регулиране (КЕВР), БЕХ, Българската независима енергийна борса, 
ЕСО и електроразпределителните дружества организират информационна среща, 
посветена на предстоящата пълна либерализация на електроенергийния пазар в 
страната. ***Пловдив.От 10.00 часа пред Областна управа- Пловдив библиотекарите от 
читалищните библиотеки се включват в националния протест на библиотекарите. 
***Пловдив.От 10.00 часа в 2 зала на Пловдивския апелативен съд ще се разгледа 
жалбата на Калоян Драгиев, 31 г. срещу определението на Старозагорския окръжен съд, с 
което спрямо него е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”. Срещу 



 

 

 

Драгиев е постъпило искане за екстрадиция от департамента по правосъдието на САЩ с 
цел провеждане спрямо него на наказателно разследване. Той е обвинен за извършени 
престъпления по НК на САЩ: заговор за използване на фалшифицирани устройства за 
достъп, банкова измама и квалифицирана кражба на самоличност.***Пловдив.От 10.00 
часа в 2 зала на Пловдивския апелативен съд ще се разгледа жалбата на Шинка 
Моллова, 62 г. срещу определение на Хасковския окръжен съд, с което спрямо нея е 
взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”. Срещу Моллова е издадена 
европейска заповед за арест от съдебните власти в Румъния с цел изпълнение на 
наложеното й наказание от 3 години лишаване от свобода. Тя е осъдена за извършено 
престъпление по румънския НК : трафик с мигранти.***Пловдив.От 10.00 часа състав на 
Пловдивския районен съд ще заседава по делото срещу подсъдимите Владимир С. и 
Емилиян Ц, на които е повдигнато обвинение за извършване на престъпление като 
длъжностни лица.***Пловдив.От 10.00 часа Фонд за развитие на Южен-централен район 
”Феникс-фонд” организира Първи регионален форум на тема: „Регионално развитие чрез 
летище-добри европейски практики” в хотел „Рамада Принцес Тримонциум”, зала „арх. 
Йолов”, етаж 5. ***Пловдив.От 10.00 часа ще се проведе заседание на състав на 
Пловдивския административен съд по делото за касиране на резултатите от изборите в 
Пловдив. ***Пловдив.От 12.00 часа протест на библиотекари и музейни работници в 
Пловдив ще се проведе при НБ „Иван Вазов”. ***Разград.От 10.30 часа в зала 712 на 
Областна администрация Разград ще се проведе заседание на Постоянната областна 
епизоотична комисия.***Рила.От 11.30 часа по покана на гражданите на град Рила 
омбудсманът Мая Манолова организира среща с болни от бруцелоза и с животновъди от 
общините Рила и Кочериново в сградата на общината.***Свищов.От 17.30 часа в Зала №1 
на Община Свищов ще се проведе публично обсъждане на изменението на Интегрирания 
план за градско възстановяване и развитие на град Свищов за периода 2014-2020 г. 
***Сливен.От 15.00 часа инспектираща група от Руската федерация ще посети полигон 
Ново село в рамките на своето тридневно посещение в страната в изпълнение на 
Виенския документ - 2011. ***Силистра.От 15.00 часа в сградата на Община Силистра 
Министерство на енергетиката, съвместно с Комисията за енергийно и водно регулиране 
(КЕВР), БЕХ, Българската независима енергийна борса, ЕСО и 
електроразпределителните дружества организират информационна среща, посветена на 
предстоящата пълна либерализация на електроенергийния пазар в страната. 
***Смолян.От 10.00 часа в сградата на Регионален исторически музей „Стою Шишков“-
Смолян,зала Дигитален център ще се проведе брифинг, на който ще бъдат представени 
исканията и проблемите на работниците и служителите в РИМ „Стою Шишков“ - Смолян, 
Художествена галерия – Смолян и Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – Смолян. 
ще се проведат в самите институции. ***Шумен.От 10.00 часа в концертна зала на 
Младежки дом ще се проведе Празник на здравето, организиран от РЗИ, във връзка с 
реализиране на дейности по Национална програма за превенция на хроничните 
незаразни болести (НППХНБ) 2014-2020 г.© 2015 Всички права запазени. Позоваването 
на Информационна агенция "Фокус" е задължително!Tweet 
http://www.focus-news.net/news/2015/11/24/2155807/predstoyashti-sabitiya-v-stranata-za-24-
noemvri-agentsiya-fokus.html 
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www.fakti.bg - Предстоящи събития - 24 ноември 
24.11.2015 05:27 
Новини 
Андрей Симеонов 
„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на услугите ни 
приемате, че можем да използваме „бисквитки“. Научете повече Разбрах  София 
Президентът Росен Плевнелиев ще представи постигнатите резултати от 
благотворителната кампания „Българската Коледа“ - 2014/2015 в аулата на 
Специализираната болница за активно лечение по детски болести „Проф. д-р Иван 
Митев“. 
В 11.00 часа ще започне извънредно заседание на Народното събрание. 
В 09.00 часа министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие 
Петата национална конференция „ОП „Околна среда” и Програмата за развитие на 
селските райони – в преход към новия оперативен период ” в зала „Средец“ на „София 
хотел Балкан “. 



 

 

 

От 11.30 часа вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло 
Калфин организира в Гранитната зала на Министерския съвет конференция на тема: 
„Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България 
2012 – 2030 г. – приоритети и предизвикателства“. 
От 09.30 часа в Хотел Балкан за трета поредна година ще се проведе Годишният 
финансов форум Make IT Work: Finance 2015, на което ще бъдат представени най-новите 
и модерни тенденциите в технологичните решенията за финансовата индустрия. 
От 10.00 часа 24 състав на Софийски градски съд ще заседава по делото срещу 
Владимира Янева и Тодор Костадинов, обвинени за за продължавано престъпление по 
служба (чл. 284в, ал. 1 НК). 
От 10.30 часа в заседателната зала в централата на КНСБ ще се проведе съвместна 
пресконференция на КНСБ и КТ „Подкрепа” на тема: „Ден на недоволството!” – протест на 
работещите в музеите, галериите и библиотеките! 
От 11.30 часа в „София Хотел Балкан “ ще се проведе международната кръгла маса на 
тема „Вътрешни и външни измерения на бежанската криза в Европа: криза на 
солидарността или криза на външната политика на ЕС“. 
Служителите на музеи и галерии в страната ще се включат в протеста, озаглавен „„Ден на 
недоволството”, организиран от „Синдикат на работещите в музеи и галерии”, НСФ 
„Култура”, КНСБ и Синдикат „Музеи и галерии”, НФ „Култура” и КТ „Подкрепа”. Исканията 
на протестиращите са свързани с увеличаване на бюджета за политиката в областта на 
опазване на движимото и недвижимото културно наследство, за да може да се осъществи 
реформата в музейния сектор, увеличаване и уеднаквяване на единния разходен 
стандарт на музеите и галериите с регионален характер, както и , увеличаване на 
работната заплата на работещите в музеите и галериите в страната с минимум 50%. 
Специалистите от Националния исторически музей /НИМ/ ще се включат в 
общонационалния протест. Директорът на музея проф. Божидар Димитров ще бъде 
символично арестуван. 
От 12.00 часа пред Столичната библиотека ще се състои протест под надслов „Ден на 
гнева“ - в обедната си почивка, служителите, подкрепени от един от най-известните 
писатели и общественици, ще застанат символично на стълбите на Столична библиотека. 
Ще се състои голямо литературно четене на писатели и приятели на библиотеката. 
От 14.00 часа Министерството на туризма ще отчете на заключителна пресконференция 
резултатите от реализацията на проекта „Компетентна и ефективна държавна 
администрация, участваща активно в процеса на формиране и провеждане на 
националните и европейските политики в областта на туризма” на пресконференцията ще 
се състои в сградата на министерството на ул. „Съборна“ № 1. 
От 16.00 часа в УМБАЛ „Царица Йоанна“- ИСУЛ се открива първия в България Център за 
грижа за пациенти с онкологични заболявания „Дара Хелп“. 
От 16.30 часа частицата от светите мощи на Св. Климент Охридски ще бъде пренесена с 
литийно шествие начело с Негово Светейшество българския патриарх Неофит от 
катедралния храм „Света Неделя“ до академичния параклис на Богословския факултет на 
Софийския университет, където Негово Високопреосвещенство митрополит епископ на 
САЩ, Канада и Австралия Йосиф ще отслужи велика вечерня на св. Климент Охридски“ в 
навечерието на деня на успението на св. Климент Охридски и патронния празник на 
Софийския университет. 
Пловдив 
От 10.00 часа пред Областна управа- Пловдив библиотекарите от читалищните 
библиотеки се включват в националния протест на библиотекарите. 
Благоевград 



 

 

 

От 09.00 часа Регионален исторически музей – Благоевград ще се присъедини към 
националния протест под надслов „Ден на недоволството!“. 
Бургас 
От 09.30 часа ще се проведе шествие на работниците в областта на културата от пл. 
„Тройката„ през сградата на Община Бургас, до Регионалната библиотека. 
Кюстендил 
От 12.00 часа пред сградата на Регионална библиотека ще се проведе протест под 
надслов "Ден на недоволството". 
Пазарджик 
От 12.30 до 13.00 часа пред сградата на Регионалния исторически музей в Пазарджик ще 
се проведе протест на културните дейци. 
http://fakti.bg/bulgaria/163494-predstoashti-sabitia-24-noemvri 
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www.focus-news.net - Предстоящи събития в страната за 24 ноември 

(Агенция „Фокус”) 
24.11.2015 01:02 
Новини 
***София.Президентът Росен Плевнелиев ще представи постигнатите резултати от 
благотворителната кампания „Българската Коледа“ - 2014/2015 в аулата на 
Специализираната болница за активно лечение по детски болести „Проф. д-р Иван 
Митев“.***София.От 11.00 часа ще започне извънредно заседание на Народното 
събрание. ***София.От 09.00 часа министърът на околната среда и водите Ивелина 
Василева ще открие Петата национална конференция „ОП „Околна среда” и Програмата 
за развитие на селските райони – в преход към новия оперативен период ” в зала 
„Средец“ на „София хотел Балкан “.***София.От 11.30 часа вицепремиерът и министър 
на труда и социалната политика Ивайло Калфин организира в Гранитната зала на 
Министерския съвет конференция на тема: „Национална стратегия за демографско 
развитие на населението в Република България 2012 – 2030 г. – приоритети и 
предизвикателства“. ***София.От 09.30 часа в Хотел Балкан за трета поредна година ще 
се проведе Годишният финансов форум Make IT Work: Finance 2015, на което ще бъдат 
представени най-новите и модерни тенденциите в технологичните решенията за 
финансовата индустрия.***София.От 10.00 часа 24 състав на Софийски градски съд ще 
заседава по делото срещу Владимира Янева и Тодор Костадинов, обвинени за за 
продължавано престъпление по служба (чл. 284в, ал. 1 НК).***София.От 10.30 часа в 
заседателната зала в централата на КНСБ ще се проведе съвместна пресконференция на 
КНСБ и КТ „Подкрепа” на тема: „Ден на недоволството!” – протест на работещите в 
музеите, галериите и библиотеките!***София.От 11.30 часа в „София Хотел Балкан “ ще 
се проведе международната кръгла маса на тема „Вътрешни и външни измерения на 
бежанската криза в Европа: криза на солидарността или криза на външната политика на 



 

 

 

ЕС“.***София.Служителите на музеи и галерии в страната ще се включат в протеста, 
озаглавен „„Ден на недоволството”, организиран от „Синдикат на работещите в музеи и 
галерии”, НСФ „Култура”, КНСБ и Синдикат „Музеи и галерии”, НФ „Култура” и КТ 
„Подкрепа”. Исканията на протестиращите са свързани с увеличаване на бюджета за 
политиката в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство, за 
да може да се осъществи реформата в музейния сектор, увеличаване и уеднаквяване на 
единния разходен стандарт на музеите и галериите с регионален характер, както и , 
увеличаване на работната заплата на работещите в музеите и галериите в страната с 
минимум 50%.***София.Апелативен съд – София ще разглежда протеста на Софийска 
градска прокуратура против определението на Софийски градски съд от 18.11.2015г., с 
което искането на прокуратурата за вземане на мярка за неотклонение „задържане под 
стража“ спрямо Волен Сидеров и Десислав Чуколов не бе уважено, а спрямо обвиняемите 
лица бе взета мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на по 6 000 
лева.***София.От 12.00 часа пред Столичната библиотека ще се състои протест под 
надслов „Ден на гнева“ - в обедната си почивка, служителите, подкрепени от един от най-
известните писатели и общественици, ще застанат символично на стълбите на Столична 
библиотека. Ще се състои голямо литературно четене на писатели и приятели на 
библиотеката. ***София.От 13.00 часа в Румънската гимназия „ Михай Еминеску” ще се 
проведе Ден на румънския език и представянето на Клуб „Здравей, Румъния”. Събитието 
е посветено на Националния празник на Румъния и е под надслов „Румъния – на една 
ръка разстояние”. Ще присъства и Н.Пр. Антон Пъкурецу – посланик на Румъния в 
България.***София.От 14.00 часа Министерството на туризма ще отчете на заключителна 
пресконференция резултатите от реализацията на проекта „Компетентна и ефективна 
държавна администрация, участваща активно в процеса на формиране и провеждане на 
националните и европейските политики в областта на туризма” на пресконференцията ще 
се състои в сградата на министерството на ул. „Съборна“ № 1.***София.От 15.00 часа ПП 
АБВ, ПГ на АБВ и ръководството на КНСБ ще проведат среща на тема Бюджет - 2016-та 
година в „Огледална зала” на Нaродното събрание. ***София.От 15.00 часа в хотел „Ле 
Фльор” ще се проведе пресконференция по повод старта на първото в България 
образователно шоу на живо - "До Върха".***София.От 16.00 часа в УМБАЛ „Царица 
Йоанна“- ИСУЛ се открива първия в България Център за грижа за пациенти с онкологични 
заболявания „Дара Хелп“.***София.От 16.30 часа частицата от светите мощи на Св. 
Климент Охридски ще бъде пренесена с литийно шествие начело с Негово Светейшество 
българския патриарх Неофит от катедралния храм „Света Неделя“ до академичния 
параклис на Богословския факултет на Софийския университет, където Негово 
Високопреосвещенство митрополит епископ на САЩ, Канада и Австралия Йосиф ще 
отслужи велика вечерня на св. Климент Охридски“ в навечерието на деня на успението на 
св. Климент Охридски и патронния празник на Софийския университет.***София.От 17.00 
часа в изложбената зала на Държавна агенция “Архиви” ще бъде изложба 
“Експресионизмът. Вечният танц на живота”. Изложбата е вдъхновена от честването на 
150 - годишнината от рождението на норвежкия художник Едвард Мунк (12.12.1863– 
23.01.1944) – един от най-влиятелните художници експресионисти от ранния ХХ в. В 
изложбата ще бъдат експонирани творби от фондовете на Държавна агенция “Архиви”, 
създадени от български художници от ХХ в. ***София.От 18.30 часа в центъра за дебат 
„Червената къща” ще се състои разговор на тема „За границите на европейската 
солидарност: Забрави ли Европа Украйна и Гърция?”. ***София.От 19.00 часа в 
Национална галерия „Квадрат 500" на официална церемония ще бъдат обявени и 
наградени победителите в четвъртото издание на конкурса „Най-добра българска 
фирма".***София.Специалистите от Националния исторически музей /НИМ/ ще се 
включат в общонационалния протест, организиран от „Синдиката на работещите в музеи и 



 

 

 

галерии“, НСФ „Култура”, КНСБ и Синдиката „Музеи и галерии”, НФ „Култура”, КТ 
„Подкрепа”. Директорът на музея проф. Божидар Димитров ще бъде символично 
арестуван.***Асеновград.От 11.00 часа в кабинета на кмета д-р Емил Караиванов ще даде 
първия си брифинг за мандат 2015-2019 година.***Благоевград.От 09.00 часа Регионален 
исторически музей – Благоевград ще се присъедини към националния протест под 
надслов „Ден на недоволството!“. ***Бургас.От 09.30 часа ще се проведе шествие на 
работниците в областта на културата от пл. „Тройката„ през сградата на Община Бургас, 
до Регионалната библиотека. ***Бургас.От 11.00 часа кметът на Община Бургас ще 
участва в официална церемония „Рязане на лента“ за обект „Реконструкция и разширение 
на терминал „Меден рудник“ и прилежаща територия“ по проект „Интегриран градски 
транспорт на Бургас” в парка пред терминал „Меден рудник“.***Бургас.От 13.00 часа в 
хотел "Аква" ще се проведе пресконференция на президента на КНСБ и екип от 
централата на синдиката. Основните теми, което ще бъдат засегнати са бюджет 2016, 
местни избори и приоритети на конфедерацията. ***Бургас.От 18.00 часа в зала "Петя 
Дубарова" на Културен център "Морско казино ще бъде представена книгата "Анхиалос 
през Античността" на проф. д.и.н. Иван Карайотов. ***Варна.От 12.00 часа ръководството 
на ТД на НАП – Варна ще проведе пресконференция, по повод старта на Лотария с 
касови бележки организирана от НАП и Министерство на финансите. Ще бъде 
предоставена и информация за дейността на НАП Варна.***Велико Търново.От 11.00 часа 
в Обредна зала ще се състои кръгла маса по проект „Подготовка на инвестиционни 
проекти в град Велико Търново за следващия програмен период”.***Велико Търново.От 
17.30 часа в изложбени зали „Рафаел Михайлов” в рамките на “Есенен салон” ще бъде 
открита изложба под мотото „Приемственост”.***Велико Търново.От 18.30 часа в голяма 
зала на Общината ще се проведе образователна лекция на най- немския природолечител 
графиня Ангелика Волфскийл на тема „Лечение на женските болести. Помощ с природни 
средства”. ***Видин.От 10.00 часа в заседателна зала №1 на Областна администрация-
Видин ще се проведе заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита при 
бедствия и за взаимодействие с националния щаб. За готовността на институциите и 
фирмите при зимни условия ще докладват директорите на Областно пътно управление, 
„Електроенергиен системен оператор” ЕАД – Мрежови експлоатационен подрайон, "ВиК" 
ЕООД и Регионалната здравна инспекция във Видин. – отразява Галя ***Видин.От 11.00 
часа в заседателна зала №1 на Областна администрация-Видин ще се проведе семинар 
на тема "Състоянието на доброволните формирования и участието им в дейностите за 
защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации". ***Враца.От 10.00 часа в 
конферентната зала на община Враца ще се проведе заседание на Общински съвет 
Враца.***Враца.В 10.30 часа областният управител на Видин Момчил Станков ще вземе 
участие в Регионалния съвет за развитие на Северозападния район. На заседанието ще 
бъде представен готовият проект на Целенасочената инвестиционна програма, като 
акцент в дискусията ще бъде подпрограма "Северозападна България". ***Враца.От 11.00 
часа в Конферентната зала на Търговско-промишлена палата - Враца ще се проведе 
заседание на Регионален съвет за развитие на Северозападен район.***Горна 
Оряховица.От 15.00 часа в Младежки дом ще бъдат открити Екоизложба на тема „Аз мога 
да претворя отпадъците в красота“ и Фотоконкурс на тема „Положителни и отрицателни 
еко идеи“. ***Добрич.От 10.30 часа в сградата на Община Добрич Министерство на 
енергетиката, съвместно с Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), БЕХ, 
Българската независима енергийна борса, ЕСО и електроразпределителните дружества 
организират информационна среща, посветена на предстоящата пълна либерализация на 
електроенергийния пазар в страната. ***Добрич.От 12.00 часа на централната пешеходна 
зона ще се проведе протест на служители на музеи и галерия. ***Казанлък.От 11.30 часа в 
Зала 6 на Община Казанлък ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат обявени 



 

 

 

инициативите на общината за Коледните и Новогодишните празници. ***Казанлък.От 
13.30 часа в НГПИД „ Акад. Дечко Узунов“, в рамките на Ден на толерантността, ще се 
проведат открити уроци. ***Кюстендил.От 10.30 часа в читалище „Братство” ще се 
проведе Информационна среща за представяне на възможностите за финансиране от ЕС 
през новия програмен период 2014-2020. ***Кюстендил.От 11.00 часа в клуб на БТА 
Даниел Постолов ще представи свой проблем със земеделски земи в землището на с. 
Невестино. ***Кюстендил.От 12.00 часа пред сградата на Регионална библиотека ще се 
проведе протест под надслов "Ден на недоволството". ***Монтана.От 12.00 часа 
заместник-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков ще участва в 
заключителна пресконференция, на която ще бъде отчетено изпълнението на дейностите 
по проект „Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на 
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев АД”, Монтана“ в конферентната зала на областната болница в 
Монтана.***Пазарджик.От 12.30 до 13.00 часа пред сградата на Регионалния исторически 
музей в Пазарджик ще се проведе протест на културните дейци. ***Перник.От 14.30 часа в 
сградата на Община Перник Министерство на енергетиката, съвместно с Комисията за 
енергийно и водно регулиране (КЕВР), БЕХ, Българската независима енергийна борса, 
ЕСО и електроразпределителните дружества организират информационна среща, 
посветена на предстоящата пълна либерализация на електроенергийния пазар в 
страната. ***Пловдив.От 10.00 часа пред Областна управа- Пловдив библиотекарите от 
читалищните библиотеки се включват в националния протест на библиотекарите. 
***Пловдив.От 10.00 часа в 2 зала на Пловдивския апелативен съд ще се разгледа 
жалбата на Калоян Драгиев, 31 г. срещу определението на Старозагорския окръжен съд, с 
което спрямо него е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”. Срещу 
Драгиев е постъпило искане за екстрадиция от департамента по правосъдието на САЩ с 
цел провеждане спрямо него на наказателно разследване. Той е обвинен за извършени 
престъпления по НК на САЩ: заговор за използване на фалшифицирани устройства за 
достъп, банкова измама и квалифицирана кражба на самоличност.***Пловдив.От 10.00 
часа в 2 зала на Пловдивския апелативен съд ще се разгледа жалбата на Шинка 
Моллова, 62 г. срещу определение на Хасковския окръжен съд, с което спрямо нея е 
взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”. Срещу Моллова е издадена 
европейска заповед за арест от съдебните власти в Румъния с цел изпълнение на 
наложеното й наказание от 3 години лишаване от свобода. Тя е осъдена за извършено 
престъпление по румънския НК : трафик с мигранти.***Пловдив.От 10.00 часа състав на 
Пловдивския районен съд ще заседава по делото срещу подсъдимите Владимир С. и 
Емилиян Ц, на които е повдигнато обвинение за извършване на престъпление като 
длъжностни лица.***Пловдив.От 10.00 часа Фонд за развитие на Южен-централен район 
”Феникс-фонд” организира Първи регионален форум на тема: „Регионално развитие чрез 
летище-добри европейски практики” в хотел „Рамада Принцес Тримонциум”, зала „арх. 
Йолов”, етаж 5. ***Пловдив.От 10.00 часа ще се проведе заседание на състав на 
Пловдивския административен съд по делото за касиране на резултатите от изборите в 
Пловдив. ***Пловдив.От 12.00 часа протест на библиотекари и музейни работници в 
Пловдив ще се проведе при НБ „Иван Вазов”. ***Разград.От 10.30 часа в зала 712 на 
Областна администрация Разград ще се проведе заседание на Постоянната областна 
епизоотична комисия.***Рила.От 11.30 часа по покана на гражданите на град Рила 
омбудсманът Мая Манолова организира среща с болни от бруцелоза и с животновъди от 
общините Рила и Кочериново в сградата на общината.***Свищов.От 17.30 часа в Зала №1 
на Община Свищов ще се проведе публично обсъждане на изменението на Интегрирания 
план за градско възстановяване и развитие на град Свищов за периода 2014-2020 г. 
***Сливен.От 15.00 часа инспектираща група от Руската федерация ще посети полигон 
Ново село в рамките на своето тридневно посещение в страната в изпълнение на 



 

 

 

Виенския документ - 2011. ***Силистра.От 15.00 часа в сградата на Община Силистра 
Министерство на енергетиката, съвместно с Комисията за енергийно и водно регулиране 
(КЕВР), БЕХ, Българската независима енергийна борса, ЕСО и 
електроразпределителните дружества организират информационна среща, посветена на 
предстоящата пълна либерализация на електроенергийния пазар в страната. 
***Смолян.От 10.00 часа в сградата на Регионален исторически музей „Стою Шишков“-
Смолян,зала Дигитален център ще се проведе брифинг, на който ще бъдат представени 
исканията и проблемите на работниците и служителите в РИМ „Стою Шишков“ - Смолян, 
Художествена галерия – Смолян и Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – Смолян. 
ще се проведат в самите институции. ***Шумен.От 10.00 часа в концертна зала на 
Младежки дом ще се проведе Празник на здравето, организиран от РЗИ, във връзка с 
реализиране на дейности по Национална програма за превенция на хроничните 
незаразни болести (НППХНБ) 2014-2020 г.© 2015 Всички права запазени. Позоваването 
на Информационна агенция "Фокус" е задължително!Tweet 
http://www.focus-news.net/news/2015/11/24/2155772/predstoyashti-sabitiya-v-stranata-za-24-
noemvri-agentsiya-fokus.html 

http://www.focus-news.net/news/2015/11/24/2155772/predstoyashti-sabitiya-v-stranata-za-24-noemvri-agentsiya-fokus.html
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www.fakti.bg - Предстоящи събития - 24 ноември 
23.11.2015 22:05 
Новини 
АндрейСимеонов 
„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на услугите ни 
приемате, че можем да използваме „бисквитки“. Научете повече Разбрах  София 
Президентът Росен Плевнелиев ще представи постигнатите резултати от 
благотворителната кампания „Българската Коледа“ - 2014/2015 в аулата на 
Специализираната болница за активно лечение по детски болести „Проф. д-р Иван 
Митев“. 
В 11.00 часа ще започне извънредно заседание на Народното събрание. 
В 09.00 часа министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие 
Петата национална конференция „ОП „Околна среда” и Програмата за развитие на 
селските райони – в преход към новия оперативен период ” в зала „Средец“ на „София 
хотел Балкан “. 
От 11.30 часа вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло 
Калфин организира в Гранитната зала на Министерския съвет конференция на тема: 
„Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България 
2012 – 2030 г. – приоритети и предизвикателства“. 



 

 

 

От 09.30 часа в Хотел Балкан за трета поредна година ще се проведе Годишният 
финансов форум Make IT Work: Finance 2015, на което ще бъдат представени най-новите 
и модерни тенденциите в технологичните решенията за финансовата индустрия. 
От 10.00 часа 24 състав на Софийски градски съд ще заседава по делото срещу 
Владимира Янева и Тодор Костадинов, обвинени за за продължавано престъпление по 
служба (чл. 284в, ал. 1 НК). 
От 10.30 часа в заседателната зала в централата на КНСБ ще се проведе съвместна 
пресконференция на КНСБ и КТ „Подкрепа” на тема: „Ден на недоволството!” – протест на 
работещите в музеите, галериите и библиотеките! 
От 11.30 часа в „София Хотел Балкан “ ще се проведе международната кръгла маса на 
тема „Вътрешни и външни измерения на бежанската криза в Европа: криза на 
солидарността или криза на външната политика на ЕС“. 
Служителите на музеи и галерии в страната ще се включат в протеста, озаглавен „„Ден на 
недоволството”, организиран от „Синдикат на работещите в музеи и галерии”, НСФ 
„Култура”, КНСБ и Синдикат „Музеи и галерии”, НФ „Култура” и КТ „Подкрепа”. Исканията 
на протестиращите са свързани с увеличаване на бюджета за политиката в областта на 
опазване на движимото и недвижимото културно наследство, за да може да се осъществи 
реформата в музейния сектор, увеличаване и уеднаквяване на единния разходен 
стандарт на музеите и галериите с регионален характер, както и , увеличаване на 
работната заплата на работещите в музеите и галериите в страната с минимум 50%. 
Специалистите от Националния исторически музей /НИМ/ ще се включат в 
общонационалния протест. Директорът на музея проф. Божидар Димитров ще бъде 
символично арестуван. 
От 12.00 часа пред Столичната библиотека ще се състои протест под надслов „Ден на 
гнева“ - в обедната си почивка, служителите, подкрепени от един от най-известните 
писатели и общественици, ще застанат символично на стълбите на Столична библиотека. 
Ще се състои голямо литературно четене на писатели и приятели на библиотеката. 
От 14.00 часа Министерството на туризма ще отчете на заключителна пресконференция 
резултатите от реализацията на проекта „Компетентна и ефективна държавна 
администрация, участваща активно в процеса на формиране и провеждане на 
националните и европейските политики в областта на туризма” на пресконференцията ще 
се състои в сградата на министерството на ул. „Съборна“ № 1. 
От 16.00 часа в УМБАЛ „Царица Йоанна“- ИСУЛ се открива първия в България Център за 
грижа за пациенти с онкологични заболявания „Дара Хелп“. 
От 16.30 часа частицата от светите мощи на Св. Климент Охридски ще бъде пренесена с 
литийно шествие начело с Негово Светейшество българския патриарх Неофит от 
катедралния храм „Света Неделя“ до академичния параклис на Богословския факултет на 
Софийския университет, където Негово Високопреосвещенство митрополит епископ на 
САЩ, Канада и Австралия Йосиф ще отслужи велика вечерня на св. Климент Охридски“ в 
навечерието на деня на успението на св. Климент Охридски и патронния празник на 
Софийския университет. 
Пловдив 
От 10.00 часа пред Областна управа- Пловдив библиотекарите от читалищните 
библиотеки се включват в националния протест на библиотекарите. 
Благоевград 
От 09.00 часа Регионален исторически музей – Благоевград ще се присъедини към 
националния протест под надслов „Ден на недоволството!“. 
Бургас 
От 09.30 часа ще се проведе шествие на работниците в областта на културата от пл. 
„Тройката„ през сградата на Община Бургас, до Регионалната библиотека. 



 

 

 

Кюстендил 
От 12.00 часа пред сградата на Регионална библиотека ще се проведе протест под 
надслов "Ден на недоволството". 
Пазарджик 
От 12.30 до 13.00 часа пред сградата на Регионалния исторически музей в Пазарджик ще 
се проведе протест на културните дейци. 
http://fakti.bg/bulgaria/163492-predstoashti-sabitia-24-noemvri 
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www.focus-news.net - Предстоящи събития в страната за 24 ноември 

(Агенция „Фокус”) 
23.11.2015 18:55 
Новини 
***София.Президентът Росен Плевнелиев ще представи постигнатите резултати от 
благотворителната кампания „Българската Коледа“ - 2014/2015 в аулата на 
Специализираната болница за активно лечение по детски болести „Проф. д-р Иван 
Митев“.***София.От 11.00 часа ще започне извънредно заседание на Народното 
събрание. ***София.От 09.00 часа министърът на околната среда и водите Ивелина 
Василева ще открие Петата национална конференция „ОП „Околна среда” и Програмата 
за развитие на селските райони – в преход към новия оперативен период ” в зала 
„Средец“ на „София хотел Балкан “.***София.От 11.30 часа вицепремиерът и министър 
на труда и социалната политика Ивайло Калфин организира в Гранитната зала на 
Министерския съвет конференция на тема: „Национална стратегия за демографско 
развитие на населението в Република България 2012 – 2030 г. – приоритети и 
предизвикателства“. ***София.От 09.30 часа в Хотел Балкан за трета поредна година ще 
се проведе Годишният финансов форум Make IT Work: Finance 2015, на което ще бъдат 
представени най-новите и модерни тенденциите в технологичните решенията за 



 

 

 

финансовата индустрия.***София.От 10.00 часа 24 състав на Софийски градски съд ще 
заседава по делото срещу Владимира Янева и Тодор Костадинов, обвинени за за 
продължавано престъпление по служба (чл. 284в, ал. 1 НК).***София.От 10.30 часа в 
заседателната зала в централата на КНСБ ще се проведе съвместна пресконференция на 
КНСБ и КТ „Подкрепа” на тема: „Ден на недоволството!” – протест на работещите в 
музеите, галериите и библиотеките!***София.От 11.30 часа в „София Хотел Балкан “ ще 
се проведе международната кръгла маса на тема „Вътрешни и външни измерения на 
бежанската криза в Европа: криза на солидарността или криза на външната политика на 
ЕС“.***София.Служителите на музеи и галерии в страната ще се включат в протеста, 
озаглавен „„Ден на недоволството”, организиран от „Синдикат на работещите в музеи и 
галерии”, НСФ „Култура”, КНСБ и Синдикат „Музеи и галерии”, НФ „Култура” и КТ 
„Подкрепа”. Исканията на протестиращите са свързани с увеличаване на бюджета за 
политиката в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство, за 
да може да се осъществи реформата в музейния сектор, увеличаване и уеднаквяване на 
единния разходен стандарт на музеите и галериите с регионален характер, както и , 
увеличаване на работната заплата на работещите в музеите и галериите в страната с 
минимум 50%.***София.Апелативен съд – София ще разглежда протеста на Софийска 
градска прокуратура против определението на Софийски градски съд от 18.11.2015г., с 
което искането на прокуратурата за вземане на мярка за неотклонение „задържане под 
стража“ спрямо Волен Сидеров и Десислав Чуколов не бе уважено, а спрямо обвиняемите 
лица бе взета мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на по 6 000 
лева.***София.От 12.00 часа пред Столичната библиотека ще се състои протест под 
надслов „Ден на гнева“ - в обедната си почивка, служителите, подкрепени от един от най-
известните писатели и общественици, ще застанат символично на стълбите на Столична 
библиотека. Ще се състои голямо литературно четене на писатели и приятели на 
библиотеката. ***София.От 13.00 часа в Румънската гимназия „ Михай Еминеску” ще се 
проведе Ден на румънския език и представянето на Клуб „Здравей, Румъния”. Събитието 
е посветено на Националния празник на Румъния и е под надслов „Румъния – на една 
ръка разстояние”. Ще присъства и Н.Пр. Антон Пъкурецу – посланик на Румъния в 
България.***София.От 14.00 часа Министерството на туризма ще отчете на заключителна 
пресконференция резултатите от реализацията на проекта „Компетентна и ефективна 
държавна администрация, участваща активно в процеса на формиране и провеждане на 
националните и европейските политики в областта на туризма” на пресконференцията ще 
се състои в сградата на министерството на ул. „Съборна“ № 1.***София.От 15.00 часа ПП 
АБВ, ПГ на АБВ и ръководството на КНСБ ще проведат среща на тема Бюджет - 2016-та 
година в „Огледална зала” на Нaродното събрание. ***София.От 15.00 часа в хотел „Ле 
Фльор” ще се проведе пресконференция по повод старта на първото в България 
образователно шоу на живо - "До Върха".***София.От 16.00 часа в УМБАЛ „Царица 
Йоанна“- ИСУЛ се открива първия в България Център за грижа за пациенти с онкологични 
заболявания „Дара Хелп“.***София.От 16.30 часа частицата от светите мощи на Св. 
Климент Охридски ще бъде пренесена с литийно шествие начело с Негово Светейшество 
българския патриарх Неофит от катедралния храм „Света Неделя“ до академичния 
параклис на Богословския факултет на Софийския университет, където Негово 
Високопреосвещенство митрополит епископ на САЩ, Канада и Австралия Йосиф ще 
отслужи велика вечерня на св. Климент Охридски“ в навечерието на деня на успението на 
св. Климент Охридски и патронния празник на Софийския университет.***София.От 17.00 
часа в изложбената зала на Държавна агенция “Архиви” ще бъде изложба 
“Експресионизмът. Вечният танц на живота”. Изложбата е вдъхновена от честването на 
150 - годишнината от рождението на норвежкия художник Едвард Мунк (12.12.1863– 
23.01.1944) – един от най-влиятелните художници експресионисти от ранния ХХ в. В 



 

 

 

изложбата ще бъдат експонирани творби от фондовете на Държавна агенция “Архиви”, 
създадени от български художници от ХХ в. ***София.От 18.30 часа в центъра за дебат 
„Червената къща” ще се състои разговор на тема „За границите на европейската 
солидарност: Забрави ли Европа Украйна и Гърция?”. ***София.От 19.00 часа в 
Национална галерия „Квадрат 500" на официална церемония ще бъдат обявени и 
наградени победителите в четвъртото издание на конкурса „Най-добра българска 
фирма".***София.Специалистите от Националния исторически музей /НИМ/ ще се 
включат в общонационалния протест, организиран от „Синдиката на работещите в музеи и 
галерии“, НСФ „Култура”, КНСБ и Синдиката „Музеи и галерии”, НФ „Култура”, КТ 
„Подкрепа”. Директорът на музея проф. Божидар Димитров ще бъде символично 
арестуван.***Асеновград.От 11.00 часа в кабинета на кмета д-р Емил Караиванов ще даде 
първия си брифинг за мандат 2015-2019 година.***Благоевград.От 09.00 часа Регионален 
исторически музей – Благоевград ще се присъедини към националния протест под 
надслов „Ден на недоволството!“. ***Бургас.От 09.30 часа ще се проведе шествие на 
работниците в областта на културата от пл. „Тройката„ през сградата на Община Бургас, 
до Регионалната библиотека. ***Бургас.От 11.00 часа кметът на Община Бургас ще 
участва в официална церемония „Рязане на лента“ за обект „Реконструкция и разширение 
на терминал „Меден рудник“ и прилежаща територия“ по проект „Интегриран градски 
транспорт на Бургас” в парка пред терминал „Меден рудник“.***Бургас.От 13.00 часа в 
хотел "Аква" ще се проведе пресконференция на президента на КНСБ и екип от 
централата на синдиката. Основните теми, което ще бъдат засегнати са бюджет 2016, 
местни избори и приоритети на конфедерацията. ***Бургас.От 18.00 часа в зала "Петя 
Дубарова" на Културен център "Морско казино ще бъде представена книгата "Анхиалос 
през Античността" на проф. д.и.н. Иван Карайотов. ***Варна.От 12.00 часа ръководството 
на ТД на НАП – Варна ще проведе пресконференция, по повод старта на Лотария с 
касови бележки организирана от НАП и Министерство на финансите. Ще бъде 
предоставена и информация за дейността на НАП Варна.***Велико Търново.От 11.00 часа 
в Обредна зала ще се състои кръгла маса по проект „Подготовка на инвестиционни 
проекти в град Велико Търново за следващия програмен период”.***Велико Търново.От 
17.30 часа в изложбени зали „Рафаел Михайлов” в рамките на “Есенен салон” ще бъде 
открита изложба под мотото „Приемственост”.***Велико Търново.От 18.30 часа в голяма 
зала на Общината ще се проведе образователна лекция на най- немския природолечител 
графиня Ангелика Волфскийл на тема „Лечение на женските болести. Помощ с природни 
средства”. ***Видин.От 10.00 часа в заседателна зала №1 на Областна администрация-
Видин ще се проведе заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита при 
бедствия и за взаимодействие с националния щаб. За готовността на институциите и 
фирмите при зимни условия ще докладват директорите на Областно пътно управление, 
„Електроенергиен системен оператор” ЕАД – Мрежови експлоатационен подрайон, "ВиК" 
ЕООД и Регионалната здравна инспекция във Видин. – отразява Галя ***Видин.От 11.00 
часа в заседателна зала №1 на Областна администрация-Видин ще се проведе семинар 
на тема "Състоянието на доброволните формирования и участието им в дейностите за 
защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации". ***Враца.От 10.00 часа в 
конферентната зала на община Враца ще се проведе заседание на Общински съвет 
Враца.***Враца.В 10.30 часа областният управител на Видин Момчил Станков ще вземе 
участие в Регионалния съвет за развитие на Северозападния район. На заседанието ще 
бъде представен готовият проект на Целенасочената инвестиционна програма, като 
акцент в дискусията ще бъде подпрограма "Северозападна България". ***Враца.От 11.00 
часа в Конферентната зала на Търговско-промишлена палата - Враца ще се проведе 
заседание на Регионален съвет за развитие на Северозападен район.***Горна 
Оряховица.От 15.00 часа в Младежки дом ще бъдат открити Екоизложба на тема „Аз мога 



 

 

 

да претворя отпадъците в красота“ и Фотоконкурс на тема „Положителни и отрицателни 
еко идеи“. ***Добрич.От 10.30 часа в сградата на Община Добрич Министерство на 
енергетиката, съвместно с Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), БЕХ, 
Българската независима енергийна борса, ЕСО и електроразпределителните дружества 
организират информационна среща, посветена на предстоящата пълна либерализация на 
електроенергийния пазар в страната. ***Добрич.От 12.00 часа на централната пешеходна 
зона ще се проведе протест на служители на музеи и галерия. ***Казанлък.От 11.30 часа в 
Зала 6 на Община Казанлък ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат обявени 
инициативите на общината за Коледните и Новогодишните празници. ***Казанлък.От 
13.30 часа в НГПИД „ Акад. Дечко Узунов“, в рамките на Ден на толерантността, ще се 
проведат открити уроци. ***Кюстендил.От 10.30 часа в читалище „Братство” ще се 
проведе Информационна среща за представяне на възможностите за финансиране от ЕС 
през новия програмен период 2014-2020. ***Кюстендил.От 11.00 часа в клуб на БТА 
Даниел Постолов ще представи свой проблем със земеделски земи в землището на с. 
Невестино. ***Кюстендил.От 12.00 часа пред сградата на Регионална библиотека ще се 
проведе протест под надслов "Ден на недоволството". ***Монтана.От 12.00 часа 
заместник-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков ще участва в 
заключителна пресконференция, на която ще бъде отчетено изпълнението на дейностите 
по проект „Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на 
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев АД”, Монтана“ в конферентната зала на областната болница в 
Монтана.***Пазарджик.От 12.30 до 13.00 часа пред сградата на Регионалния исторически 
музей в Пазарджик ще се проведе протест на културните дейци. ***Перник.От 14.30 часа в 
сградата на Община Перник Министерство на енергетиката, съвместно с Комисията за 
енергийно и водно регулиране (КЕВР), БЕХ, Българската независима енергийна борса, 
ЕСО и електроразпределителните дружества организират информационна среща, 
посветена на предстоящата пълна либерализация на електроенергийния пазар в 
страната. ***Пловдив.От 10.00 часа пред Областна управа- Пловдив библиотекарите от 
читалищните библиотеки се включват в националния протест на библиотекарите. 
***Пловдив.От 10.00 часа в 2 зала на Пловдивския апелативен съд ще се разгледа 
жалбата на Калоян Драгиев, 31 г. срещу определението на Старозагорския окръжен съд, с 
което спрямо него е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”. Срещу 
Драгиев е постъпило искане за екстрадиция от департамента по правосъдието на САЩ с 
цел провеждане спрямо него на наказателно разследване. Той е обвинен за извършени 
престъпления по НК на САЩ: заговор за използване на фалшифицирани устройства за 
достъп, банкова измама и квалифицирана кражба на самоличност.***Пловдив.От 10.00 
часа в 2 зала на Пловдивския апелативен съд ще се разгледа жалбата на Шинка 
Моллова, 62 г. срещу определение на Хасковския окръжен съд, с което спрямо нея е 
взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”. Срещу Моллова е издадена 
европейска заповед за арест от съдебните власти в Румъния с цел изпълнение на 
наложеното й наказание от 3 години лишаване от свобода. Тя е осъдена за извършено 
престъпление по румънския НК : трафик с мигранти.***Пловдив.От 10.00 часа състав на 
Пловдивския районен съд ще заседава по делото срещу подсъдимите Владимир С. и 
Емилиян Ц, на които е повдигнато обвинение за извършване на престъпление като 
длъжностни лица.***Пловдив.От 10.00 часа Фонд за развитие на Южен-централен район 
”Феникс-фонд” организира Първи регионален форум на тема: „Регионално развитие чрез 
летище-добри европейски практики” в хотел „Рамада Принцес Тримонциум”, зала „арх. 
Йолов”, етаж 5. ***Пловдив.От 10.00 часа ще се проведе заседание на състав на 
Пловдивския административен съд по делото за касиране на резултатите от изборите в 
Пловдив. ***Пловдив.От 12.00 часа протест на библиотекари и музейни работници в 
Пловдив ще се проведе при НБ „Иван Вазов”. ***Разград.От 10.30 часа в зала 712 на 



 

 

 

Областна администрация Разград ще се проведе заседание на Постоянната областна 
епизоотична комисия.***Рила.От 11.30 часа по покана на гражданите на град Рила 
омбудсманът Мая Манолова организира среща с болни от бруцелоза и с животновъди от 
общините Рила и Кочериново в сградата на общината.***Свищов.От 17.30 часа в Зала №1 
на Община Свищов ще се проведе публично обсъждане на изменението на Интегрирания 
план за градско възстановяване и развитие на град Свищов за периода 2014-2020 г. 
***Силистра.От 15.00 часа в сградата на Община Силистра Министерство на 
енергетиката, съвместно с Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), БЕХ, 
Българската независима енергийна борса, ЕСО и електроразпределителните дружества 
организират информационна среща, посветена на предстоящата пълна либерализация на 
електроенергийния пазар в страната. ***Смолян.От 10.00 часа в сградата на Регионален 
исторически музей „Стою Шишков“-Смолян,зала Дигитален център ще се проведе 
брифинг, на който ще бъдат представени исканията и проблемите на работниците и 
служителите в РИМ „Стою Шишков“ - Смолян, Художествена галерия – Смолян и 
Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – Смолян. ще се проведат в самите 
институции. ***Шумен.От 10.00 часа в концертна зала на Младежки дом ще се проведе 
Празник на здравето, организиран от РЗИ, във връзка с реализиране на дейности по 
Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести (НППХНБ) 2014-
2020 г.© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Информационна агенция "Фокус" е 
задължително!Tweet 
http://www.focus-news.net/news/2015/11/23/2155715/predstoyashti-sabitiya-v-stranata-za-24-
noemvri-agentsiya-fokus.html 

http://www.focus-news.net/news/2015/11/23/2155715/predstoyashti-sabitiya-v-stranata-za-24-noemvri-agentsiya-fokus.html
http://www.focus-news.net/news/2015/11/23/2155715/predstoyashti-sabitiya-v-stranata-za-24-noemvri-agentsiya-fokus.html


 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

www.vestnikstroitel.bg - Министър Василева участва в конференция за 

прехода към новия програмен период 
23.11.2015 16:59 
Новини 
Свилена Гражданска 
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще вземе участие в Петата 
национална научна конференция „Оперативна програма „Околна среда“ и Програмата за 
развитие на селските райони – в преход към новия програмен период“. Форумът е 
организиран от Камарата на строителите в България и Българската асоциация по 
водите с медийното партньорство на в. „Строител“.Главният директор на ГД „Оперативна 
програма „Околна среда“ Яна Георгиева ще представи изпълнението на проекти по 
ОПОС 2007-2013 и приоритетите в новия програмен период.Сред темите на 
конференцията са състоянието на водния сектор и повишаване на неговата ефективност, 
добрите практики в строителството и други.Събитието е от 9 ч. на 24 ноември (вторник) в 
зала „Средец“ на „София хотел Балкан “. 
http://vestnikstroitel.bg/news/119064_ministr-vasileva-uchastva-v-konferenciya-za-prehoda-km-
noviya-programen-period/ 

http://vestnikstroitel.bg/news/119064_ministr-vasileva-uchastva-v-konferenciya-za-prehoda-km-noviya-programen-period/
http://vestnikstroitel.bg/news/119064_ministr-vasileva-uchastva-v-konferenciya-za-prehoda-km-noviya-programen-period/


 

 

 

 

www.vestnikstroitel.bg - Зам.-министър Николай Нанков ще открие 

конференция „ОП „Околна среда“ и Програма за развитие на селските 

райони – в преход към новия оперативен период“ 
23.11.2015 14:07 
Новини 
Свилена Гражданска 
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков 
ще открие конференция на тема „ОП „Околна среда“ и Програма за развитие на селските 
райони – в преход към новия оперативен период “.По време на форума ще бъдат 
представени постигнатите резултати по проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК“, 
който МРРБ изпълни с финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 
г.“. Изпълнението на проектните дейности приключи на 31.10.2015 г. Организираният от 
Камарата на строителите в България и Българската асоциация по водите форум ще 
се проведе на 24 ноември, вторник, от 9.00 часа, в „София хотел Балкан “. 
http://vestnikstroitel.bg/news/119055_zam-ministr-nikolaj-nankov-sche-otkrie-konferenciya-op-
okolna-sreda-i-programa-za-razvitie-na-selskite-rajoni-v-prehod-km-noviya-operativen-period/ 

http://vestnikstroitel.bg/news/119055_zam-ministr-nikolaj-nankov-sche-otkrie-konferenciya-op-okolna-sreda-i-programa-za-razvitie-na-selskite-rajoni-v-prehod-km-noviya-operativen-period/
http://vestnikstroitel.bg/news/119055_zam-ministr-nikolaj-nankov-sche-otkrie-konferenciya-op-okolna-sreda-i-programa-za-razvitie-na-selskite-rajoni-v-prehod-km-noviya-operativen-period/


 

 

 

 

www.focus-news.net - Зам.-министър Николай Нанков ще открие 

конференция „ОП „Околна среда“ и Програма за развитие на селските 

райони – в преход към новия оперативен период“ 
23.11.2015 13:50 
Новини 
София. Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай 
Нанков ще открие конференция на тема „ОП „Околна среда“ и Програма за развитие на 
селските райони – в преход към новия оперативен период “. Това съобщиха от 
пресцентъра на МРРБ.По време на форума ще бъдат представени постигнатите 
резултати по проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК“, който МРРБ изпълни с 
финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Изпълнението на 
проектните дейности приключи на 31.11.2015 г. Организираният от Камарата на 
строителите в България и Българската асоциация по водите форум ще се проведе на 
24 ноември, вторник, от 9.00 часа, в „София хотел Балкан “.© 2015 Всички права 
запазени. Позоваването на Информационна агенция "Фокус" е задължително!Tweet 
http://www.focus-news.net/news/2015/11/23/2155575/zam-ministar-nikolay-nankov-shte-otkrie-
konferentsiya-op-okolna-sreda-i-programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni-v-prehod-kam-noviya-
operativen-period.html 

http://www.focus-news.net/news/2015/11/23/2155575/zam-ministar-nikolay-nankov-shte-otkrie-konferentsiya-op-okolna-sreda-i-programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni-v-prehod-kam-noviya-operativen-period.html
http://www.focus-news.net/news/2015/11/23/2155575/zam-ministar-nikolay-nankov-shte-otkrie-konferentsiya-op-okolna-sreda-i-programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni-v-prehod-kam-noviya-operativen-period.html
http://www.focus-news.net/news/2015/11/23/2155575/zam-ministar-nikolay-nankov-shte-otkrie-konferentsiya-op-okolna-sreda-i-programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni-v-prehod-kam-noviya-operativen-period.html


 

 

 

 

www.fakti.bg - Форум за водната инфруструктура събира възложители и 

изпълнители 
23.11.2015 11:32 
Новини 
Андрей Симеонов 
„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на услугите ни 
приемате, че можем да използваме „бисквитки“. Научете повече Разбрах  Камарата на 
строителите в България и Българската асоциация по водите събират възложители, 
бенефициенти и изпълнители за пети път, съобщават от вестник "Строител". 
По състоянието и степента на развитие на водната инфраструктура може да се съди за 
състоянието и степента на развитие на обществото. Изграждането на ВиК 
инфраструктурата у нас обаче среща определени проблеми. Тяхното решаване изисква 
съвместни усилия на всички държавни и обществени институции, имащи отношение към 
отрасъла. Затова и „ОП „Околна среда” и Програмата за развитие на селските райони – в 
преход към новия оперативен период ” е основната тема на Петата националната 
конференция, организирана от Камарата на строителите в България и Българската 
асоциация по водите . Форумът ще се проведе от 9:00 ч. на 24 ноември 2015 г. в зала 
„Средец“ на „София хотел Балкан “. 
Целта, която си поставят организаторите, е да съберат експертното мнение на всички 
страни, включени в процеса на изграждане на обекти по двете оперативни програми – 
възложители, проектанти, консултанти, строители, надзор. 
Конференцията ще бъде официално открита от Ивелина Василева – министър на 
околната среда и водите, Николай Нанков – зам.-министър на регионалното развитие и 
благоустройството, Васил Грудев – зам.-министър на земеделието и храните, инж. 
Светослав Глосов – председател на УС на КСБ, и инж. Иван Иванов – председател на 
БАВ. 
На форума ще бъде представено текущото изпълнение на „ОПОС 2007 – 2013“ и 
предизвикателствата пред „ОПОС 2014 – 2020” от Яна Георгиева – главен директор на 
Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“. Елена Иванова – началник-
отдел „Социално-икономическо развитие на селските райони”, Дирекция „Развитие на 
селските райони” към МЗХ, ще презентира ПРСР и възможностите през програмния 
период 2014 – 2020 г. за ВиК сектора. Иванка Виденова – директор на Дирекция 



 

 

 

„Водоснабдяване и канализация ” от МРРБ, ще представи реформата във ВиК 
отрасъла . София / България 
http://fakti.bg/biznes/163404-forum-za-vodnata-infrustruktura-sabira-vazlojiteli-i-izpalniteli 

http://fakti.bg/biznes/163404-forum-za-vodnata-infrustruktura-sabira-vazlojiteli-i-izpalniteli


 

 

 

 



 

 

 

www.vestnikstroitel.bg - Ивелина Василева – министър на околната среда и 

водите, ще открие Петата национална конференция „ОП „Околна среда” и 

Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия 

оперативен период” 
23.11.2015 10:14 
Новини 
Свилена Гражданска 
Камарата на строителите в България и Българската асоциация по водите събират 
възложители, бенефициенти и изпълнители за пети път. Медиен партньор на събитието е 
в. „Строител”Форумът ще се проведе на 24 ноември 2015 г. от 9:00 ч.в зала „Средец“, 
„София хотел Балкан “ По състоянието и степента на развитие на водната 
инфраструктура може да се съди за състоянието и степента на развитие на обществото. 
Изграждането на ВиК инфраструктурата у нас обаче среща определени проблеми. 
Тяхното решаване изисква съвместни усилия на всички държавни и обществени 
институции, имащи отношение към отрасъла. Затова и „ОП „Околна среда” и Програмата 
за развитие на селските райони – в преход към новия оперативен период ” е основната 
тема на Петата националната конференция, организирана от Камарата на строителите в 
България и Българската асоциация по водите . Форумът ще се проведе от 9:00 ч. на 24 
ноември 2015 г. в зала „Средец“ на „София хотел Балкан “. Медиен партньор на 
събитието е в. „Строител”. Целта, която си поставят организаторите, е да съберат 
експертното мнение на всички страни, включени в процеса на изграждане на обекти по 
двете оперативни програми – възложители, проектанти, консултанти, строители, 
надзор.Конференцията ще бъде официално открита от Ивелина Василева – министър на 
околната среда и водите, Николай Нанков – зам.-министър на регионалното развитие и 
благоустройството, Васил Грудев – зам.-министър на земеделието и храните, инж. 
Светослав Глосов – председател на УС на КСБ, и инж. Иван Иванов – председател на 
БАВ.На форума ще бъде представено текущото изпълнение на „ОПОС 2007 – 2013“ и 
предизвикателствата пред „ОПОС 2014 – 2020” от Яна Георгиева – главен директор на 
Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“. Елена Иванова – началник-
отдел „Социално-икономическо развитие на селските райони”, Дирекция „Развитие на 
селските райони” към МЗХ, ще презентира ПРСР и възможностите през програмния 
период 2014 – 2020 г. за ВиК сектора. Иванка Виденова – директор на Дирекция 
„Водоснабдяване и канализация ” от МРРБ, ще представи реформата във ВиК 
отрасъла . 
http://vestnikstroitel.bg/news/119021_ivelina-vasileva-ministr-na-okolnata-sreda-i-vodite-sche-
otkrie-petata-nacionalna-konferenciya-op-okolna-sreda-i-programata-za-razvitie-na-selskite-
rajoni-v-prehod-km-noviya-operativen-period-2/ 

http://vestnikstroitel.bg/news/119021_ivelina-vasileva-ministr-na-okolnata-sreda-i-vodite-sche-otkrie-petata-nacionalna-konferenciya-op-okolna-sreda-i-programata-za-razvitie-na-selskite-rajoni-v-prehod-km-noviya-operativen-period-2/
http://vestnikstroitel.bg/news/119021_ivelina-vasileva-ministr-na-okolnata-sreda-i-vodite-sche-otkrie-petata-nacionalna-konferenciya-op-okolna-sreda-i-programata-za-razvitie-na-selskite-rajoni-v-prehod-km-noviya-operativen-period-2/
http://vestnikstroitel.bg/news/119021_ivelina-vasileva-ministr-na-okolnata-sreda-i-vodite-sche-otkrie-petata-nacionalna-konferenciya-op-okolna-sreda-i-programata-za-razvitie-na-selskite-rajoni-v-prehod-km-noviya-operativen-period-2/


 

 

 

 

www.citybuild.bg - КСБ И БАВ ОРГАНИЗИРАТ ФОРУМ 
23.11.2015 09:33 
Новини 
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Целта е събиране на експертното мнение на всички страни, включени в процеса на 
изграждане на обекти по ОПОС и ПРСР. 
По състоянието и степента на развитие на водната инфраструктура може да се съди за 
състоянието и степента на развитие на обществото. Изграждането на ВиК 
инфраструктурата у нас обаче среща определени проблеми. Тяхното решаване изисква 
съвместни усилия на всички държавни и обществени институции, имащи отношение към 
отрасъла. Затова и „ОП „Околна среда" и Програмата за развитие на селските райони - в 
преход към новия оперативен период " е основната тема на Петата националната 
конференция, организирана от Камарата на строителите в България и Българската 
асоциация по водите . Форумът ще се проведе от 9:00 ч. на 24 ноември 2015 г. в зала 
„Средец" на „София хотел Балкан ". Целта, която си поставят организаторите, е да 
съберат експертното мнение на всички страни, включени в процеса на изграждане на 
обекти по двете оперативни програми - възложители, проектанти, консултанти, строители, 
надзор. Конференцията ще бъде официално открита от Ивелина Василева - министър на 
околната среда и водите, Николай Нанков - зам.-министър на регионалното развитие и 
благоустройството, Васил Грудев - зам.-министър на земеделието и храните, инж. 
Светослав Глосов - председател на УС на КСБ, и инж. Иван Иванов - председател на 
БАВ. На форума ще бъде представено текущото изпълнение на „ОПОС 2007 - 2013" и 
предизвикателствата пред „ОПОС 2014 - 2020" от Яна Георгиева - главен директор на 
Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда". Елена Иванова - началник-отдел 
„Социално-икономическо развитие на селските райони", Дирекция „Развитие на селските 
райони" към МЗХ, ще презентира ПРСР и възможностите през програмния период 2014 - 
2020 г. за ВиК сектора. Иванка Виденова - директор на Дирекция „Водоснабдяване и 
канализация " от МРРБ, ще представи реформата във ВиК отрасъла . 
http://citybuild.bg/news/bylgarskata-asotziatziia-vodite/30750 

http://citybuild.bg/news/bylgarskata-asotziatziia-vodite/30750


 

 

 

 

www.vestnikstroitel.bg - Ивелина Василева – министър на околната среда и 

водите, ще открие Петата национална конференция „ОП „Околна среда” и 

Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия 

оперативен период” 
22.11.2015 12:31 
Новини 
Свилена Гражданска 
По състоянието и степента на развитие на водната инфраструктура може да се съди за 
състоянието и степента на развитие на обществото. Изграждането на ВиК 
инфраструктурата у нас обаче среща определени проблеми. Тяхното решаване изисква 
съвместни усилия на всички държавни и обществени институции, имащи отношение към 
отрасъла. Затова и „ОП „Околна среда” и Програмата за развитие на селските райони – в 
преход към новия оперативен период ” е основната тема на Петата националната 
конференция, организирана от Камарата на строителите в България и Българската 



 

 

 

асоциация по водите . Форумът ще се проведе от 9:00 ч. на 24 ноември 2015 г. в зала 
„Средец“ на „София хотел Балкан “. Медиен партньор на събитието е в. „Строител”. 
Целта, която си поставят организаторите, е да съберат експертното мнение на всички 
страни, включени в процеса на изграждане на обекти по двете оперативни програми – 
възложители, проектанти, консултанти, строители, надзор.Конференцията ще бъде 
официално открита от Ивелина Василева – министър на околната среда и водите, 
Николай Нанков – зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, Васил 
Грудев – зам.-министър на земеделието и храните, инж. Светослав Глосов – 
председател на УС на КСБ, и инж. Иван Иванов – председател на БАВ.На форума ще 
бъде представено текущото изпълнение на „ОПОС 2007 – 2013“ и предизвикателствата 
пред „ОПОС 2014 – 2020” от Яна Георгиева – главен директор на Главна дирекция 
„Оперативна програма „Околна среда“. Елена Иванова – началник-отдел „Социално-
икономическо развитие на селските райони”, Дирекция „Развитие на селските райони” към 
МЗХ, ще презентира ПРСР и възможностите през програмния период 2014 – 2020 г. за 
ВиК сектора. Иванка Виденова – директор на Дирекция „Водоснабдяване и 
канализация ” от МРРБ, ще представи реформата във ВиК отрасъла . 
http://vestnikstroitel.bg/news/118923_ivelina-vasileva-ministr-na-okolnata-sreda-i-vodite-sche-
otkrie-petata-nacionalna-konferenciya-op-okolna-sreda-i-programata-za-razvitie-na-selskite-
rajoni-v-prehod-km-noviya-operativen-period/ 

http://vestnikstroitel.bg/news/118923_ivelina-vasileva-ministr-na-okolnata-sreda-i-vodite-sche-otkrie-petata-nacionalna-konferenciya-op-okolna-sreda-i-programata-za-razvitie-na-selskite-rajoni-v-prehod-km-noviya-operativen-period/
http://vestnikstroitel.bg/news/118923_ivelina-vasileva-ministr-na-okolnata-sreda-i-vodite-sche-otkrie-petata-nacionalna-konferenciya-op-okolna-sreda-i-programata-za-razvitie-na-selskite-rajoni-v-prehod-km-noviya-operativen-period/
http://vestnikstroitel.bg/news/118923_ivelina-vasileva-ministr-na-okolnata-sreda-i-vodite-sche-otkrie-petata-nacionalna-konferenciya-op-okolna-sreda-i-programata-za-razvitie-na-selskite-rajoni-v-prehod-km-noviya-operativen-period/


 

 

 

 

TV7 - TV7, "Новини в 18:30" 8. Новина 
24.11.2015 20:28 
Новини 
18:00 ч. 
Част от стъкления покрив на втория етаж на столичния хотел "Шератон" се срути, предаде 
БГНЕС. Инцидентът се случи тази сутрин, докато в една от залите на хотела се провежда 
третата годишна конференция "Банките и бизнесът". 
За щастие, при инцидента няма пострадали хора. Служителите на хотела и охраната 
разчистват стъкла и паднала мазилка. Мястото е оградено и не се допуска преминаване. 
В хотела тази сутрин започва и Петата национална конференция ОП "Околна среда" и 
програмата за развитие на селските райони – в преход към новия оперативен период . 
 


