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Източник: МОСВ 

Заглавие: При газова криза, МОСВ ще положи максимални усилия за договаряне с ЕК продължително 
използване на мазут  
В момента комплексните разрешителни на топлофикационните дружества в България 
позволяват използването на мазут за 10 денонощия 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2700       

  

Текст: При газова криза и необходимост от продължително използване на котелно гориво (мазут) от 
топлоцентралите, МОСВ ще положи всички усилия да договори от Европейската комисия разрешение за 
това. Договарянето с ЕК ще е от изключително значение за България, за да се избегнат допълнителни 
наказателни процедури срещу страната ни, свързани с превишаване нормите за допустими емисии.  
Съгласно Наредба №10, топлоцентралите имат право да работят на мазут в продължение на 10 
денонощия. При необходимост от удължаване на този период, ведомството може да издаде разрешение, 
което трябва да е предварително договорено с Европейската комисия. 
МОСВ припомня, че в комплексните разрешителни на топлофикационните дружества е разписана 
възможност за използване на котелно гориво (мазут) при авария и рязко спиране на газа. За ограничаване 
на вредното въздействие върху атмосферния въздух от преминаването на алтернативни горива при 
аварийни случаи, е необходимо мазутът да отговаря на изискванията на Наредбата за изискванията за 
качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол. 
 
 

Източник: entertainment.bpost.bg 

Заглавие: ОП „ОКОЛНА СРЕДА” 
Брюксел пуска парите за екология в края на октомври 
Средствата няма да дойдат накуп, а според реда на одобрените искания за плащане, засега такива има за 
около 350 млн. лв. 
 
 

Линк:   http://www.entertainment.bpost.bg/article/30276  

  

Текст: Спрените средства по програма „Околна среда“ се очаква да тръгнат в края на октомври. 
Това е съобщила за „Преса“ служебният екоминистър Светлана Жекова. Парите няма да дойдат накуп, а 
според реда на одобрените искания за плащане. Засега такива има за около 350 млн. лв., а за още 400 
млн. лв. се чака думата на Брюксел. 
Информацията бе потвърдена и от министъра по еврофондовете от времето на кабинета на ГЕРБ 
Томислав Дончев. Такива индикации имахме още преди два месеца, каза той. 
От тези средства обаче ще трябва да приспаднем наложената финансова корекция в размер на 152 млн. 
лв., която бе одобрена от Министерския съвет, каза Жекова. „Тя е в размер на 9,5% от стойността на 
проверените проекти. Голямата победа беше, че успяхме да договорим да не се налага върху 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2700
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цялата програма, а само върху одитираните 239 договора за 1,6 млрд. лв.“, каза Жекова. Освен това 
Брюксел искаше корекция от 13%. 
Средствата по „Околна среда“ бяха блокирани в края на м.г. заради открити нередности в обществени 
поръчки. Това доведе до няколко проверки на споменатите договори. Корекциите обаче няма да бъдат 
изцяло за сметка на общините, които са бенефициенти по програмата. Тепърва ще се проверява доколко 
наложените санкции са основателни, поясниха експерти. Там, където общините не са 
виновни, плащанията ще бъдат поети от държавата. 
Целият размер на оперативна програма „Околна среда“ за 2007-2013 г. е 1,8 млрд. евро. От тях помощта 
от Брюксел е 1,466 млрд. евро. До момента сме получили 24,11% (353 млн. евро). Това означава, 
че очакваме още около 1,1 млрд. евро. 

 

Източник: elektrotransportsf.com  

Заглавие: Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от цветни метали 

Линк: 
http://www.elektrotransportsf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1375%3A2014-09-19-
10-24-45&catid=35%3A2009-04-04-06-25-05&Itemid=18&lang=bg    

   

  

Текст:                                                                      ПОКАНА 

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества 
и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на 
директорите, взето с протокол № 290 по точка 1/ 19.09.2014г. обявява търг с тайно наддаване за 
продажба на скрап от цветни метали.  
Търгът ще се проведе на 07.10.2014 г. от 13:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен 
електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.  
Начална тръжна цена е както следва: Продажба на скрап от цветни метали: 293 811.85 лв. (двеста 
деветдесет и три хиляди осемстотин и единадесет лева и осемдесет и пет стотинки);  
Размерът на депозита за участие в търга е както следва: Продажба на скрап от цветни метали: 5 000,00 лв. 
(пет хиляди лева). Депозита се внася по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" 
AД, финансов център "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: 
SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193 
или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 
9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF. 
Цена на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията 
може да се закупува до 16,00 ч. на 06.10.2014г., в сградата на Централно управление на “Столичен 
електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193. 
Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 06.10.2014г., включително. 
Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен 
електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193. 
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84. 
 
 
 

http://www.elektrotransportsf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1375%3A2014-09-19-10-24-45&catid=35%3A2009-04-04-06-25-05&Itemid=18&lang=bg
http://www.elektrotransportsf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1375%3A2014-09-19-10-24-45&catid=35%3A2009-04-04-06-25-05&Itemid=18&lang=bg
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Източник: focus-news.net 

Заглавие: Минисметища са се образували на места около контейнерите за отпадъци в Пазарджик 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/09/22/1968818/minismetishta-sa-se-obrazuvali-na-mesta-
okolo-konteynerite-za-otpadatsi-v-pazardzhik.html    
   

  

Текст: Пазарджик. На места около контейнерите за отпадъци в Пазарджик през почивните дни са се 
образували минисметища, предаде репортер на Радио „Фокус” – Пазарджик. Множество отпадъци са 
разхвърляни на тротоара около контейнер на улица „Княз Александър Батенберг”, както и на 
кръстовището на улицата с улица „Найчо Цанов”, на което има строителен обект. Доста пазарджиклии 
използваха почивните дни за извършването на различни видове ремонти, поради което на много места 
изхвърлените отпадъци са строителни. Купчини боклуци извън контейнерите могат да се видят и в някои 
от улиците в крайните квартали на областния град. 
 

 
 

Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Стартира изграждането на Регионалното депо за твърди битови отпадъци 

 
Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1327948    
                                                                                                                                       

  

Текст: Стартира изграждането на Регионалното депо за твърди битови отпадъци, което ще обслужва шест 
общини на територията на областта - Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Стражица, Златарица и Велико 
Търново. Символична първа копка на обекта ще бъде направена в началото на октомври, съобщи 
началникът на отдел "Околна среда" в община В. Търново Зорница Кънчева. Общата стойност на проекта 
е около 33 млн. лв., осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на 
Република България. 
“Това е най-голямата инвестиция за нашия регион по Оперативна програма “Околна среда“, която ще 
реализираме до края на 2015 година, съобщи кметът на В. Търново Даниел Панов. Той припомни, че 
проблемите с депонирането на битовите отпадъци в региона датират от далечната 1995 г. В шестте 
съседни общини през 1998 г. бе създадено сдружението „За чисти селища“, което обединява усилията на 
местните общности за търсенето на екологосъобразни и устойчиви решения. До проекта за регионална 
система за управление на отпадъците се стигна с компетентната помощ и съдействие на държавните 
институции, и най-вече Областната администрация и Министерството на околната среда и водите с 
Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново, подчерта Панов. 
„Проектът е резултат на добрата екипна работа на местните администрации с подкрепата на общинските 
съвети, неправителствени организации и бизнес партньори. След направените проучвания, бе избрана 
площадката в Шереметя, за което получихме разбирането и подкрепата на месните хора, за което искам 

http://www.focus-news.net/news/2014/09/22/1968818/minismetishta-sa-se-obrazuvali-na-mesta-okolo-konteynerite-za-otpadatsi-v-pazardzhik.html
http://www.focus-news.net/news/2014/09/22/1968818/minismetishta-sa-se-obrazuvali-na-mesta-okolo-konteynerite-za-otpadatsi-v-pazardzhik.html
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1327948


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 5  

  

специално да им благодаря. Очакваме с изграждането на регионалната система за управление 
на  отпадъците да решим проблемите с битовите отпадъци за над 170 000 жители за следващите 20 
години. Намереното решение е финансово изгодно, тъй като можем да гарантираме пред жителите на 
региона, че местните власти няма да допуснат повишаване на местния данък за събиране и 
транспортиране на битови отпадъци. Очакваме избраните изпълнители за изграждането на новото 
съоръжение да свършат добре своята работа и след една години да можем да се поздравим с модерна и 
ефективно функционираща регионална система за битови отпадъци, осигуряваща работа и постоянна 
трудова заетост на 51 човека“, каза още кметът на В. Търново. 
Стартирането на инвестиционния проект стана възможно благодарение на широкото участие на експерти, 
еколози, проектанти, инженери, строители и общественици, които наброяват над 1000 човека през 
последните 15 години, както и над 50 организации и институции - участници в планирането и 
съгласувателните процедури. 
Всички шест общини в региона ще инкасират значителни ползи от спестените средства, които сега плащат 
като санкции поради липсата на система за съхранение на битовите отпадъци и допълнителни разходи, 
свързани с тази дейност, допълни горнооряховският кмет инж. Добромир Добрев. С реализирането на 
проекта теренът на сегашното сметище в Горна Оряховица, което попада в района на крепостта Раховец, 
ще бъде освободен и рекултивиран. Това ще даде възможност да започнат археологически проучвания и 
възстановяване на крепостта. След затрапване и залесяване на терена, в района може да бъде изграден и 
парк, каза още инж. Добрев. 
 
 
 
 

Източник: frognews.bg 
 
Заглавие: Дора Янкова: Такса смет - според обема на отпадъците 
 

Линк: http://frognews.bg/news_76699/Dora-IAnkova-Taksa-smet---spored-obema-na-otpadatsite/        
                                                                                                                                       

  

Текст: Ще настоявам Министерски съвет да приеме нова методика за изчисляване на такса смет според 
обема на отпадъците. Сегашният принцип таксата да се определя на базата на данъчната оценка на имота 
не е справедлив. Всяка община трябва да реши как ще се изчислява обемът на отпадъците. 
Например един блок се абонира за контейнер или два и плаща такса за тях. Това обясни Дора Янкова, 
водач на листата на БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ, в отговор на граждани от кв. „Соколица“ в Смолян. Заедно с 
Янкова бяха и кандидатите за народни представители д-р Мариана Методиева и  Светослав Димитров. 
Хората питаха защо трябва да се плаща такса смет за жилища, които са празни от години, защото 
собствениците им работят извън града. 
Янкова обясни, че след нейния мандат като кмет не е оставила дългове към сметопочистващото и 
сметоизвозващо дружество, а сегашният кметски екип е създал дефицит от 1,8 млн. лева. Янкова заяви, 
че общината отчислява такси към РИОСВ за депото за смет, съгласно несправедливо решение на 
екоминистър Нона Караджова от правителството на ГЕРБ. 
Хората в квартала са с малки доходи, с дребен бизнес или безработни. „Не очаквайте ГЕРБ да застане зад 
вас, ДСП също няма да ви защити – те представляват по-богатите. Единствено левицата води политика, 
насочена към по-справедливи доходи, към пенсиите ви и към достъпно здравеопазване”, каза Дора 
Янкова. 
Тя обеща след изборите в удобно за хората време в събота или неделя да участва в политически 
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разговори по теми, които вълнуват гражданите на Смолян. Хората поставиха и много местни въпроси – за 
ремонт на улици и за нова детска площадка, решаването на които пое общинският съветник от БСП Радой 
Краев. 
 
 


