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Източник: МОСВ 

Заглавие: Уведомление за заявяване на намерение за довършване на обектите от програмата за 

отстраняване на минали екологични щети на „ОЦК“ АД – гр. Кърджали 

 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2528  

  

Текст: Министерство на околната среда и водите уведомява притежателите на акции/купувачите на 
обособени части от „ОЦК“ АД (н), гр. Кърджали 
Уведомяват се притежателите на акции/купувачите на обособени части от „ОЦК“ АД (н), гр. Кърджали, че 
на основание чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за определяне на отговорността на държавата 
и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или 
бездействия, при приватизация (Наредбата), договорът за изпълнение на Програмата за отстраняване на 
екологични щети при приватизация на дружеството е прекратен. 
Във връзка с довършването на обектите по програмата по реда на чл. 10, ал. 3 от Наредбата, очакваме 
притежателите на акции/купувачите на обособени части от „ОЦК“ АД (н), гр. Кърджали, да заявят своето 
желание за вземане на участие в довършването на обектите от програмата. Писмените заявления се 
подават в 7 – дневен срок от датата на настоящата публикация в деловодството на Министерството на 
околната среда и водите. 

 

Източник: standartnews.com 

Заглавие: България сред шампионите по най-малко вредни емисии  

 

Линк: http://www.standartnews.com/biznes-

ikonomika/balgariya_sred_shampionite_po_naymalko_vredni_emisii-236595.html  

  

Текст: България е сред шампионите от страните в Европейския съюз с най-висок процент на намаляване 
на отделяните вредни емисии през 2013 година. Това сочат данни на Евростат, според които през 
миналата година емисиите на въглероден двуокис (CO2) са намалели с 2.5% , докато през 2012 г. 
процентът е бил 1,6. 
Според информацията страната ни заедно с Гърция има -10,2% намаляване на емисиите. Процентите на 
СО2 са паднали в 22 държави-членки през 2013 г. С по-добри резултати са Кипър (-14,7%), Румъния (-
14,6%), Испания (-12,6% ), Словения (-12,0%). 
Първенец в черната статистика обаче е Германия (760 000 000 т), следвана от Обединеното кралство (455 
млн. тона) , Франция (346 млн. т) , Италия (342 млн. т) , Полша (290 млн. т) , Испания (224 млн. т) и 
Холандия (162 млн. т).  
Евростат изчислява, че положително намаляване на вредните емисии има в почти всички държави-

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2528
http://www.standartnews.com/biznes-ikonomika/balgariya_sred_shampionite_po_naymalko_vredni_emisii-236595.html
http://www.standartnews.com/biznes-ikonomika/balgariya_sred_shampionite_po_naymalko_vredni_emisii-236595.html
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членки, с изключение на Дания (6,8%), Естония (4,4%), Португалия (3.6%), Германия (2,0%), Франция (0.6%) 
и Полша (0,3 процента).  
Вредните емисии имат основен принос за глобалното затопляне и представляват около 80% от всички 
емисии на парникови газове в ЕС . Те са повлияни от фактори като климатични условия, икономически 
растеж, размер на населението, транспорт и промишлено производство. 

 

Източник: cross.bg 

Заглавие: Граждани обвиниха МОСВ в измама и поискаха оставкта на столичния кмет  

 

Линк: http://www.cross.bg/ovos-sdryzhenie-sdryzheniya-1409058.html#axzz316Rq9Zsl                                                                 

  

Текст: Представители на граждански организации обвиниха Министерството на околната среда и водите 
в измама за завода за боклуци в с. Яна и поискаха оставката на столичния кмет Йорданка Фандъкова. 
Обединени сдружения "Подвитошка яка", Сдружение "Независим обществен контрол" и Гражданско 
сдружение "Хармония" обясниха, че през април тази година е излязло еко разрешение от Регионална 
инспекция за околна среда за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за предложение 
по модернизация на технологичното оборудване в завод за отпадъци на площадка в с. Яна с възложител 
Столична община и кметът Йорданка Фандъкова. Това решение изключва нуждата от ОВОС, тъй като 
модернизацията на столичния завод не изисква такава еко оценка. 
Тази мода по инвестиционните предложения на СО е широко разпространена напоследък, така и при 
трети метродиаметър. Сдруженията ни забелязаха, че предишният ОВОС, изтекъл в края на миналата 
година няма оценка съвместимост и възстановяване. Предишният административен акт за ОВОС е 
издаден, когато директорката е била в отпуска и не е имало право да подписва такъв документ, заяви 
Дончо Иванов, председател на гражданско сдружение "Хармония". Той заяви, че според гражданските 
сдружения има заобикаляне на закона и според тях - измама, като се издава нова бележка за 
модернизация на нещо, което го няма. 
С компрометирани административни актове не могат да се усвояват евросредства рано или късно 
европейският одит ще установи нарушенията. Предупредихме българската държава и европейската 
администрация за тази незаконни ходове, но не бяхме чути, оплака се Иванов. 
Иван Димитров, председател на сдружение Независим обществен контрол коментира, че управляващите 
прибират евро пари и си взимат проценти. Той призова главния прокурор Сотир Цацаров да си свърши 
работата и да види всички сигнали, които гражданските организации са му дали. 
Експертите на гражданските сдружения правят мониторинг от началото на програмния период за евро 
средства и пари и особено следят ОП "Околна среда". 
 

 

Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Новото депо за отпадъци ще бъде готово до края на годината 

 

Линк:  http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1259268                                                                

http://www.cross.bg/ovos-sdryzhenie-sdryzheniya-1409058.html#axzz316Rq9Zsl
http://www.ndt1.com/article.php/20140429185337692
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Текст: Добрич . До края на годината ще бъдат въведени в експлоатация всички обекти, включени 
впроекта за изграждане на нова регионална система за управление на отпадъците. Това стана ясно на 
прескоференция, на която бяха отчетени изпълнените до момента строително-монтажни работи. 
Проектът се изпълнява от община Добрич в партньорство с останалите общини в Добричка област и 
шуменската Никола Козлево. Общата му стойност е 38 877 375 лева. Той обхваща четири обекта - 
регионалното депо за неопасни отпадъци до село Стожер, път за достъп специално за нуждите на депото 
и две претоварни станции - в Тервел и Балчик. 
С изпълнението на проекта ще се гарантира екологосъобразно и устойчиво управление на отпадъците в 
региона, ще се създаде възможност за предварително третиране и рециклиране на отпадъците, ще се 
подобрят показателите на компонентите на околната среда. 
Основният обект от регионалната система – депото за отпадъци се разделя условно на две части - клетка 
за депониране на отпадъци и приемна зона. Площадката е с площ 30 000 кв. метра и обем 240 000 
кубични метра. Долният изолационен екран на клетката е изграден от минерален запечатващ пласт глина 
с дебелина 50 сантиметра, върху която е положена геомембрана, което предпазва земната основа от 
проникване на инфилтрата от отпадъчното тяло на депото. Върху геомембрана е положен защитен слой 
от геотекстил, като неговата цел е да я предпази от нараняване и скъсване. Дренажната система за 
инфилтрата се състои от три клона дренажни тръби и промита речна баластра. От площния дренаж към 
момента са изградени около 91 %. 
Строежът на обектите в приемната зона на депото също върви в срок. Там ще бъдат разположени 
административно-битова сграда с лаборатории, съоръжение за рециклиране на материали, площадка за 
компостиране, склад за временно съхранение на опасни отпадъци, гаражи с автомивка, ремонтно-
механична работилница, водоем с обем 540 кубични метра, който ще се използва за битови 
противопожарни нужди. 
Довеждащата до депото инфраструктура ще включва път за достъп до регионалното депо, външно 
кабелно трасе за електро захранване и бариера за достъп. До момента е сключен договор с изпълнител 
за строителен надзор на обекта, в ход е процедура за избор на авторски надзор и предстои сключване на 
договор с избрания изпълнител на строително-монтажните работи. 
Претоварната станция в Балчик, която ще обслужва и общини Каварна и Шабла, се намира в местността 
Момчил. След съответните процедури по ЗОП община Балчик е сключила договори за изпълнение на 
строителството, строителен и авторски надзор на обекта. Зам.-кметът Стелиян Железов призна, че има 
забавяне в изграждането на обекта, но увери, че до три месеца той ще бъде готов. 
Претоварната станция в Тервел ще обслужва и община Никола Козлево. Община Тервел е провела 
процедури по ЗОП и е сключила договори за изпълнение на строителството на обекта, на строителния и 
авторски надзор. 
Това е най-големият регионален инфраструктурен проект, подчерта кметът на Добрич Детелина 
Николова. "Действията ни досега бяха насочени главно към провеждане на процедурите по реда на 
Закона за обществените поръчки, с които да бъдат избрани изпълнители на строителството, доставките и 
предвидените по проекта услуги. При осъществения контрол от страна на ОП „Околна среда” досега няма 
наложени финансови корекции по нито един от проверените договори", отбеляза Николова. Тя изрази 
увереност, че строителните дейности по четирите обекта ще приключат качествено и в срок. 

 
 
 
 
 
 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 5  

  

Източник: moreto.net 
 
Заглавие: Община Варна брои близо 40 бона за нови съдове за битови отпадъци 
 

Линк:  http://www.moreto.net/novini.php?n=250259&c=09&utm_source=flip.bg                        
                                          

  

Текст: Нови съдове за битови отпадъци на обща стойност около 40 хил. лева за нуждите на община Варна 
ще бъдат набавени чрез обявената вече от местната управа обществена поръчка, научи Moreto.net от 
обявление на сайта на администрацията. 
Обявените позиции, за които можеше да бъдат подавани оферти до края на април, са три. Първата е за 
доставка на кошчета за битови отпадъци - прахово боядисани , имитация на кована мед за нуждите на ОП 
“УПО“. Втората и третата са за доставка чрез покупка на пластмасови кофи за смет с вместимост 240 л. за 
нуждите съответно на общината и на Социално-учебно професионален център „Анастасия д-р 
Железкова“. 
Прогнозната стойност за осигуряването на металните кошчета е до 20 хил. без ДДС, за 320-те пластмасови 
кофи за града-до 12 500 лева без ДДС, а за 8-те кофи за социалния център-около 417 лева. 
След избор на изпълнител договорите трябва да бъдат изпълнени до края на годината. 
 

 

 

Източник: blitz.bg 

Заглавие: Роми нахълтаха в селско училище, хората пропищяха от тях 

Циганите тероризират цяло Войводино - крадат, заплашват и карат като бесни трите си коли 

 

Линк:  http://www.blitz.bg/news/article/266159                                                                 

  

Текст: Ромска фамилия се е самонастанила в затвореното от десетилетия училище в село Долно 
Войводино, община Хасково и тероризира местните, жалват се жителите в сигнал до haskovo.net. 
Неработещите нищо официално роми изкорубили училището, разбили стаи, паркети и дограми, правят 
поразии и в другите къщи. 
Особено децата, твърдят наплашените войводинци. Всеки опит за забележка се посрещал „на нож“ и със 
заплахи за физическа саморазправа. Повечето хора в селото били възрастни, а ромите към 20-30. Затова 
никой не смее да им каже копче. 
Оказва се, че безсилен е и законът. Кметският наместник Георги Георгиев признава, че ромите са 
непрекъснато в нарушения, особено на пътя. Имали три коли и ги карали без книжки, винетки, 
застраховки. Шофирали стари, млади и много млади. КАТ и местният районен инспектор им правили 
поне 5-6 акта, но ромите не спирали. Разбира се, не си плащали и актовете. 
Според Иван и Руска Иванови значително се увеличили и кражбите, главно на метал и посуда, но също 
така и на кокошки, птици и селскостопански инвентар. „Карат кат луди с колите си, настъпват ги до дупка. 
Сички са без книжка ама карат, дорде сгазят някой“, споделя бай Стайко Георгиев. 

http://izbori2014.actualno.com/Rumen-Petkov-zahapa-Oresharski-zaradi-depata-za-otpadyci-news_26181.html
http://izbori2014.actualno.com/Rumen-Petkov-zahapa-Oresharski-zaradi-depata-za-otpadyci-news_26181.html
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Източник: standartnews.com 

Заглавие: Роми опустошават стари заводи 

 

Линк: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-05-08&article=491102  

  

Текст: Роми опустошават стари заводи в Перник. На групи те атакуват бившите промишлени площадки и 
ги разграбват. Отмъкват части от стара инфраструктура, която е останала без собственик. За това се 
оплакаха пред пернишкия губернатор строителни предприемачи и поискаха съдействие от държавата. 
Бизнесмените, които имат производства там, не могат да си опазят имуществото. Ромите идват с по 20 
автомобила, грабят и бягат, а собствениците на предприятия вдигат ръце. Един от предприемачите, който 
имаше бизнес на територията на бившия стъкларски завод "Кристал", се изнесе. Други също обмислят да 
сторят това, каза бизнесменът Димитър Живков. Той разказа как пред очите му преди време е било 
унищожено цяло бивше предприятие. След затварянето на някогашните пернишки заводи 
инфраструктурата им е ничия. Водопроводи, канализации, подстанции и електропроводи са без 
собственик и никой не се грижи за поддръжката им. 

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-05-08&article=491102

