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Източник: МОСВ 

Заглавие: Заместник-министър Чавдар Георгиев и кметът на Кърджали Хасан Азис подписаха 
Споразумение за изпълнение на проект „Регионален център за управление на отпадъците – Кърджали“  
Финансирането на проекта се осъществява със средства от Публична инвестиционна програма 
„Растеж и устойчиво развитие на регионите” 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2538                                                            

  

Текст: Заместник-министър Чавдар Георгиев и кметът на Община Кърджали Хасан Азис, подписаха 
Споразумение между Министерство на околната среда и водите и Община Кърджали за изпълнение на 
проект „Регионален център за управление на отпадъците – Кърджали“. 
 Финансирането на проекта се осъществява със средства от Публична инвестиционна програма „Растеж и 
устойчиво развитие на регионите” по Постановление на Министерски съвет № 19 от 07.02.2014 г. 
 След спиране на първоначалния проект за изграждане на РЦУО Кърджали, стартирал в началото на 2009 
г. с финансиране по програма ИСПА, МОСВ предприе спешни действия за решаване на създадения 
проблем, породен от липса на регионално депо. 
Съгласно споразумението, МОСВ ще предостави 6 млн. лева на Община Кърджали за 2014 г., за етапно 
изпълнение на строителни и монтажни работи и строителен надзор за довършване на клетка 1 и 
съпътстваща инфраструктура, изграждане на клетка 2 и последващо закриване и рекултивация на клетка 
1 към Регионален център за управление на отпадъците – Кърджали. 
Община Кърджали ще подготви документации за обществени поръчки, ще проведе процедурите по 
Закона за обществените поръчки и ще сключи договори с избраните изпълнители на строителните и 
монтажни работи и строителния надзор. 
При подписването заместник-министър Георгиев допълни, че с това споразумение се поставят основите 
на още по-доброто сътрудничество между държавата и общината в изпълнение на целите по опазване на 
околната среда и специално в областта на управление на отпадъците.  
В отговор Хасан Азис благодари от името на жителите на община Кърджали и на кметовете на другите 
седем общини към този проект, за партньорството от страна на министерството, и на служителите и 
експертите, които работят за приключване  на дългата сага на депото за отпадъци в Кърджали. 
 Реализацията на проекта е в изпълнение на целите, залегнали в европейското и национално 
законодателство в областта на управление на отпадъците.  
 

 

Източник: burgasutre.bg 

Заглавие: Депото в Братово пред завършване 
 

Линк: http://www.burgasutre.bg/2014/05/14/228210-depoto_v_bratovo_pred_zavurshvane                                      

  

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2538
http://www.burgasutre.bg/2014/05/14/228210-depoto_v_bratovo_pred_zavurshvane


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 3  

  

Текст: Общината откри поръчка за доставка на оборудване за близо 6 милиона лв. 

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за регионално 
депо Братово-Запад и за ПСО-Карнобат, бе открита от Община Бургас вчера. 
 
Максималният срок за изпълнение на доставката е 5 месеца, а най-краткият - 4 месеца и 15 календарни 
дни. Общата стойност на оборудването не може да надвишава 5 776 327.00 лв. За претоварната станция в 
Карнобат пък сумата е точно 1 225 088 лв. 
В обхвата на регионалното депо са включени за проектиране и изграждане на 1-ва клетка, инсталация за 
компостиране на биоразградими отпадъци, локална станция за пречистване на инфилтрата и 
отпадъчните води, рециклиране на строителни и едрогабаритни отпадъци, съоръжение за 
възстановяване на материали, както и склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци 
от бита. За колекторната система за биогаз и инсталация за оползотворяване на биогаза се предвижда 
само проектиране. До този момент за проектирането и стрителството бяха дадени 16 865 647 лв. без ДДС. 
Според последните прогнози депото в Братово трябва да бъде завършено и пуснато в експлоатация до 
края на годината, въпреки че срокът за изпълнението му е до 25 април 2015 г. 
Припомняме, че преди около месец екоминистерството наложи санкция на Община Бургас в размер на 
5,2 млн. лв. заради регионалното сметище в Братово. Тогава кметът Димитър Николов обяви, че ще 
обжалва пред съда наказанието. МОСВ оряза парите за депото, което ще съхранява отпадъците на 9 
общини. Санкцията била наложена на Бургас като водеща община по проекта. 
„В мотивите на орязването обаче не са посочени конкретни нарушения, а се казва само, че има съмнения 
за нередности. Нормално е в такъв случай да подготвим жалба до съда, защото всички процедури по 
депото са минали през ресорните инстации по ОП, които са я одобрили без възражения, включително и 
през предварителния контрол“, каза кметът Николов. 

 

Източник: energyworld.bg 

Заглавие: Започна строежът на софийския завод за отпадъци  
 

Линк:  http://www.energyworld.bg/2014/05/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-

%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-

%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0/  

  

Текст: Край село Яна започна строежът на завод за софийските отпадъци, съобщи “Капитал Daily“. 
Инвестиция се подготвяше от далечната 2007 г. и едва седем години по-късно, на 7 май, без официално 
откриване гръцкото обединение “Актор – Хелектор” започна изграждането на съоръжението. 
Подписаният договор с “Актор – Хелектор” е за 213.4 млн. лв. с цена за преработка на тон битови 
отпадъци 60.69 лв. 
Проектът за над 200 млн. лв. се изпълнява с евросредства по програма “Околна среда” и въпреки че 
Европейската комисия спря плащанията по програма още през декември 2013 г., общината е направила 
авансово плащане към изпълнителя, потвърждава заместник-кметът по финанси Дончо Барбалов. 

http://www.energyworld.bg/2014/05/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%b6%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b4-%d0%b7%d0%b0/
http://www.energyworld.bg/2014/05/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0/
http://www.energyworld.bg/2014/05/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0/
http://www.energyworld.bg/2014/05/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0/
http://www.energyworld.bg/2014/05/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0/
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По план обектът трябваше да се проектира и строи общо 19 месеца, като е предвидена още година да 
бъде тестван за дефекти. Общината амбициозно заявява, че заводът ще заработи в средата на 
следващата година. 
“На 4 февруари Управляващият орган ни е превел 38 млн. лв., от които 28.8 млн. лв. ние преведохме на 
изпълнителите, за да започнат работа”, каза за Дончо Барбалов. По негови думи общината не знае дали 
средствата са от ЕС или от държавния бюджет, тъй като няма подобна информация в документите. “От 
тези средства остават още 10 млн. лв. и 35 млн. лв. заем, който общината е изтеглила за проекта от 
Европейската инвестиционнна банка (ЕИБ)”, допълни Барбалов. Според него парите ще са достатъчни за 
първоначалните строителни дейности, след което кметството ще се надява ЕС да възобнови плащанията 
по програмата. “Не може да става и дума за спиране на изпълнението на проекта, но е притеснително, 
ако не получим финансиране за следващите етапи от изграждането”, каза заместник-кметът по финанси.  
 

 

Източник: bgsever.info 

Заглавие: Заловиха крадец на метали при спецакция 

Линк:  

http://bgsever.info/news/2014/05/14/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0

-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%86-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-

%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B0%D0%BA%D1%86/                                                           

  

Текст: На 13 май година е проведена специализирана операция за ограничаване на битовата 
престъпност на територията на община Червен бряг, информират от ОД на МВР – Плевен. По линия на 
противодействие на кражбите на черни и цветни метали служителите са организирали полицейски 
действия след подаден сигнал от 72-годишен за извършена кражба от имота му – казан за изваряване на 
ракия и медна пръскачка. За времето от 22 часа на 12 май до 8 часа на 13 май са извършени проверки и е 
установен извършителят на деянието – 20-годишен от Червен бряг. Мъжът е продал вещите в  пункт за 
изкупуване на черни и цветни метали в града. Задържан е за 24 часа. 

 

Източник: bnr.bg 

Заглавие: 1000 евро и златни накити откраднати в Лом 

Линк:  http://bnr.bg/vidin/post/100407774   

  

http://bnr.bg/vidin/post/100407774
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Текст: Между 17,00 ч. на 5 май и 11,00 ч. на 13 май неизвестен извършител е направил отвор в покрив и е 
проникнал в частен дом, собственост на 62-годишния В.Д. от гр. Лом. След като разбил патронник на 
метална каса, вградена в стена в коминно тяло, е извършена кражба на около 260 грама златни накити - 
пръстени, халки, верижки, обици и сумите от 1 000 евро и 420 лв. По случая работи РУП Лом. 
 
От пресцентъра на ОДМВР Монтана съобщават и за кражба на цветни метали. В дните между 5 и 12 май 
в местността "Касач" в землищата на с. Спанчевци, общ. Вършец и с. Цветкова бара, общ. Берковица, 
неизвестен извършител с техническо средство и МПС е извършил кражба на 430 линейни метра 
съобщителен кабел тип МККБ, собственост на телекомуникационна компания. На място са били 
изкопани дупки през около 20 метра, прекъснат е кабелът и е изтеглена само медната му сърцевина, като 
обвивката е останала в почвата, а дупките засипани. По кабела не е имало сигнал, тъй като връзката се 
осъществява по друг метод. Кабелът е подлежал на демонтаж от фирмата собственик. Щетата е в процес 
на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство в РУП Вършец срещу неизвестен 
извършител. 


