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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева: Със средствата от продажба на предписани емисионни единици 
са реализирани 77 публични обекта  
Предстои финансиране на нови проекти 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2949               
             

 

Текст:  Със средствата от продажба на предписани емисионни единици (ПЕЕ) на Република Австрия са 
реализирани проекти за енергийна ефективност на 77 публични обекта на територията на България на 
обща стойност 27 445418 лв. Изпълнени са два договора в рамките на Националната схема за зелени 
инвестиции (НСЗИ). Това съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева на съвместен 
брифинг с Н.Пр. Роланд Хаузер, посланик на Република Австрия. 
В резултат от тръжните процедури се яви икономия и след преговори между двете страни е постигнато 
споразумение българската страна да използва за изпълнението на допълнителни проекти още 4 млн. лв. 
В тази връзка министър Василева също информира, че в Закона за държавния бюджет за 2015 г. е 
предвидено използването на част от приходите от ранни търгове по Европейската схема за търговия с 
емисии в размер на 13 млн. лв., реализирани през 2012 г. 
Днешното събитие се състоя във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ в София, където е 
изцяло подобрена енергийната ефективност на общежитието към учебното заведение. Само там 
спестените средства от намалено потребление на енергия годишно са 159 080 лв. 
Посланик Роланд Хаузер отбеляза удовлетвореността на своето правителство от съвместната работа с 
българското правителство при реализацията на Схемата за зелени инвестиции. Той отбеляза приносът на 
Националния доверителен екофонд за този успех и изрази готовността на Република Австрия да 
продължи партньорството си с България в сферата на ограничаване на изменението на климата. 
Националната схема за зелени инвестиции и съответните два договора за продажба на ПЕЕ между 
Република България и Република Австрия се изпълняват в съответствие с член 17 на Протокола от Киото 
към Рамковата конвенция на ООН за ограничаване изменението на климата. Средствата от постъпленията 
от продажбата на ПЕЕ се управляват от Националния доверителен екофонд (НДЕФ) преимуществено за 
проекти за подобряване на енергийната ефективност на публични обекти. 
Министър Василева отбеляза, че цялата  програма е социално ориентирана тъй като ремонтираните 
обекти са: 32 учебни заведения, 28 детски градини, 9 културни и социални организации, 5 медицински 
заведения и едва 3 административни сгради. 
Изпълнените ремонтни дейности по НСЗИ водят до намаляване на енергопотреблението в публичните 
обекти и съответно към намаляване на емисиите на парникови газове – общо за програмата 448 105.80 
тСО2/екв. 
В тази връзка Ивелина Василева направи две сравнения - това са емисиите, които биха се отделили: 
-         при изминаването на 1 557 339 251 км за един средностатистически автомобил; 
-         от консумацията на електричество за една година на 55 917 домакинства. 
 „Общо годишните спестявания от намалено потребление на енергия за обектите от цялата програма, 
според енергийните обследвания, са около 4 милиона лева.Извършените ремонтни дейност са 
допринесли за създаването на работни места. В резултат на всичко това в българските семейства са се 
влели над 5 500 000 лв. 
 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2949
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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Консултации на МОСВ с обществеността 
 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда 
 

Линк:  http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=133   
                                        

 

Текст: Проектът на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда е 
изготвен с цел: 
• транспониране на Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 04 юли 2012 година 
относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и 
последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета (Севезо III); 
• изпълнение на приоритет 15.4 от Програмата на Правителството за стабилно развитие на Република 
България за периода 2014-2018 г.; 
• осигуряване на пълно съответствие с разпоредбата на чл. 3, параграф 3 на Директива 2001/42/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои 
планове и програми върху околната среда; 
• осигуряване на пълно съответствие на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на 
екологични щети с разпоредбите на Директива 2004/35/ЕО в изпълнение на препоръките на 
Европейската комисия (с писмо № 4236/12/ENVI); 
• оптимизиране на понятието за „обекти с обществено предназначение“ в обхвата на Приложение № 2 на 
ЗООС; 
• регламентиране срока на валидност на административните актове по екологична оценка, които се 
постановяват от компетентния орган по околна среда за постигане на равнопоставеност на всички 
административни актове, издавани по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда. 
Крайна дата за съгласуване: 10.02.2015 г. 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: pkostadinova@moew.government.bg 
Пълният текст на проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда 
може да видите тук. 
Мотивите за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда може да видите тук. 
  

 

Източник: rail-infra.bg 
 

Заглавие: Търг с тайно наддаване за продажба на 13,880 тона отпадъци от черни метали, 
представляващи струни, по които има бетонови късове, находящи се в жп участък Чирпан 
 

Линк:  http://www.rail-
infra.bg/o%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8-
%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8/2015/01/28/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3-
%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
13,880-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-

http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=133
http://pkostadinova@moew.government.bg/
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2015/ZID_na_ZOOS.docx
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2015/Motivi_kam_ZID_ZOOS-2.doc
http://www.rail-infra.bg/o%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8/2015/01/28/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-13,880-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8/
http://www.rail-infra.bg/o%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8/2015/01/28/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-13,880-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8/
http://www.rail-infra.bg/o%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8/2015/01/28/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-13,880-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8/
http://www.rail-infra.bg/o%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8/2015/01/28/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-13,880-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8/
http://www.rail-infra.bg/o%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8/2015/01/28/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-13,880-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8/
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%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82-
%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8/                                      
 

 

Текст:        ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”ЖПС ПЛОВДИВ 

 На основание Заповед  №  2305/ 29.12.2014г.  на Генералния директор на ДП ”НКЖИ” и Заповед № 
16/26.01.2015г. на Директора на ЖПС Пловдив, във връзка с Раздел ІІ от Наредба № 7 / 14.11.1997г. за 
продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите 

О Б Я В Я В А 
           Търг с тайно наддаване за продажба на 13,880 тона отпадъци от черни метали, представляващи 
струни, по които има бетонови късове, находящи се в жп участък Чирпан. 
Откриване на тръжната процедура – 04.02.2015 г. /сряда/ от 10,00 часа./ при: 
            1. Начална тръжна цена 3 060,00 (три хиляди и шестдесет) лева  без ДДС. Същият да се начислява 
при спазване разпоредбите на ЗДДС 
            2. Депозит за участие в търга в размер на 306,00 (триста и шест)  лева. Краен срок за внасяне на 
депозит за участие в търга – до 16,00 часа на 10.02.2015 г./вторник/. 
3. Начин на плащане на цената – в лева по банкова сметка на ДП”НКЖИ” –ЖП Секция Пловдив. 
Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16.00 часа на 09.02.2015г. 
/понеделник/ в счетоводството на ЖПС Пловдив, стая 717, срещу невъзвръщаема сума в размер на 100,00 
(сто) лева, с включен ДДС, платими в касата на ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2. 
            Оглед на актива може да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на 
обявата до 09.02.2015г. /понеделник/  срещу документ за закупена тръжна документация. 
Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 10.02.2015г. /вторник/ в 
деловодството на  ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2. 
Класиране на офертите ще се извърши на 11.02.2015 г./сряда/ от 10,00 часа в  ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, 
бул.”Македония” № 2, зала „Селекторна”. 
При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг ще се проведе при същите тръжни условия 
със следните срокове: 
- откриване на тръжната процедура – 18.02.2015 г. /сряда/ от 10,00 часа 
- закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 23.02.2015 г. /понеделник/ 
- внасяне на депозит за участие в търга – до 16,00 часа на 24.02.2015г. /вторник/ 
- оглед на актива – всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 23.02.2015г. 
/понеделник/ срещу документ за закупена тръжна документация. 
- приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на  24.02.2015г /вторник/ 
Класиране на офертите – 25.02.2015 г. /сряда/ от 10,00 часа 
За контакти тел.: 032 626 535 

 
 
 
Източник: tvstz.com 
 

Заглавие: МОСВ обяви конкурс за директор на РИОСВ Стара Загора 

Линк: 
http://tvstz.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B2-
%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-

http://tvstz.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0-14936.html
http://tvstz.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0-14936.html
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%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-
%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0-14936.html        
 

 

Текст: Конкурс за директор на Регионална инспекция по околна среда и водите в седем града обяви еко 
министерството, сред които и Стара Загора. Крайният срок за подаване на документи е 21-ви февруари. 
Месечното трудово възнаграждение е 1300 лева. В средата на м. декември министърът на околната 
среда и водите Евелина Василева освободи от поста директор на РИОСВ Мария Христова. На 21-ви януари 
в национален ежедневник и на уебстраницата на министерството е публикувана обява за конкурс на 
овакантените постове в седем областни града, сред които и Стара Загора.  Изискванията за поста са да 
имате минимум магистърска степен в правните, икономически, природни или технически науки, но и да 
имате професионален опит в областта на околната среда. Конкурсът се провежда в два етапа – подбор по 
документи и интервю. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление. Срокът за подаване 
на документи е 21-ви февруари. В обявата е публикувано и трудовото възнаграждение за длъжността 1 
300 лв. 

 
 
 
Източник: bta.bg 
 

Заглавие: Жители на Карлово с увреждания ще плащат такса битови отпадъци с отстъпка 

Линк:  http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1002892                                 
 

 

Текст: Жители на община Карлово, които са с намалена трудоспоснобност или получават социални 
помощи тази година за първи път ще ползват отстъпка за таксата за битови отпадъци, припомни кметът  
Емил Кабаиванов. Отстъпката е в размер на 25 на сто от таксата и от нея могат да се възползват хора, 
които живеят в имот, който им е основно жилище.  От днес започна заплащането на данък върху 
недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозни средства за текущата 2015 година, 
съобщиха от общинската администрация. Съобщенията за данък върху недвижимите имоти и такса за 
битови отпадъци жителите на общината ще получат не по-късно до 31.03.2015 г. Желаещите да ползват 
отстъпка от 5 процента следва да внесат еднократно пълния размер на дължимите данъци и такса  
битови отпадъци до 30.04.2015 г. По принцип дължимият данък може да се плати и на две равни  
вноски - до 30 юни и до 31 октомври 2015 г. 
  
 

 
 

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1002892
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Източник: nadpis.com 
 

Заглавие: Шефът на БДЖ: Не можем да се справим с всички кражби 
 

Линк:  http://nadpis.com/37873-shefat-na-bdj-ne-mojem-da-se-spravim-s-vsichki-krajbi/                                  
 

 

Текст: Изпълнителният директор на БДЖ Владимир Владимиров заяви в ефира на Нова телевизия, че в 
компанията „не можем да се справим с всички кражби, които съществуват в дружеството, както не 
можем да се справим и с всички кражби в България“. Той говори във връзка с разкритията за кражби на 
тонове нафта в холдинга. 
„Нашето ръководство беше първото, което повдигна темата за кражбите. Ние започнахме да слагаме 
камери и GPS-системи за контрол. Сега се връщаме и виждаме, че част от тях не работят. GPS-ите не са 
били спрени, а са били чупени един по един или са били повреждани“, каза Владимиров, като допълни, 
че не може да знае какво и как се е случило в периода, в който не е бил в ръководството на БДЖ. 
Владимиров отрече някой нарочно да опитва да разклати държавната компания. 
„Финансовото състояние на БДЖ е катастрофално. Отчетена е загуба в размер на 51 милиона лева за 
2014г. Без реформи нямаме никакъв шанс. Хапчето е горчиво, но трябва да се изпие. Тези, които се 
противопоставят на БДЖ, са на грешната страна. Реформите ще се случат“, коментира шефът на БДЖ. 
„Предишни пъти, когато сме хващали служители и сме ги уволнявали, а съдът после ги връщаше. Не е 
толкова лесно да уволняваме служители дисциплинарно без да разполагаме с доказателства. Има 
изключително голяма изобретателност за кражбите“, добави той. 
Владимиров даде дума да бъдат предприети мерки за намаляване на загубите за холдинга с около един 
милион лева. Това ще стане чрез възстановяване на системата за GPS-контрол и по- строги санкции за 
виновните. Планира се създаването на звено за борба срещу престъпността вътре в държавната 
компания. 
 

 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Откраднаха кабели от електропреносната мрежа в с. Злати войвода 
 

Линк:  http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1388678                            
 

 

Текст: Сливенски криминалисти работят по случай на кражба на кабел от електропреносната мрежа в 
село Злати войвода. Престъплението е извършено през нощта на 26 срещу 27 януари от седем 
междустълбия. Стойността на щетата е в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно 
производство. 

http://nadpis.com/37873-shefat-na-bdj-ne-mojem-da-se-spravim-s-vsichki-krajbi/
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1388678
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Източник: dennews.bg 
 

Заглавие: Условна присъда за крадец, изтърбушил детската градина в Мурсалево за скрап 
 

Линк:  http://www.dennews.bg/news/2015/1/28/22012-uslovna-prisuda-za-kradec-izturbushil-detskata-
gradina-v-mursalevo-za-skrap 
                                        

 

Текст: Условна присъда получи 32-годишният Васил Т. за извършване на кражба на почти всички метални 
предмети от сградата на закритата детска градина в село Мурсалево, община Кочериново. 
Присъдата на Районен съд-Дупница е в размер на 1 г. с 3-годишен изпитателен срок. 
Както сме писали, мъжът от Мурсалево, който работи в супермаркет в Благоевград, бе заловен на 19 
ноември 2013 г., докато опитал да предаде метални вещи в пункт за скрап.  
В хода на разследването стана ясно, че престъплението е извършено със системни набези в детската 
градина в продължение на близо месец. Васил изкъртил почти всички метални предмети и части-от 
сифоните на мивките до маси и радиатори.  
Васил трябва да заплати на община Кочериново 644 лв. за нанесените щети, като съдът отхвърли иска на 
общината в частта му до 1500 лв. като неоснователно завишен.  
Той трябва да плати и над 200 лв. такси и разноски по делото.  
Освен това в полза да държавата ще бъдат отнети използваните за кражбата чук и щанга.  
Присъдата може да се обжалва пред Кюстендилски окръжен съд.  
 
 
 

http://www.dennews.bg/news/2015/1/28/22012-uslovna-prisuda-za-kradec-izturbushil-detskata-gradina-v-mursalevo-za-skrap
http://www.dennews.bg/news/2015/1/28/22012-uslovna-prisuda-za-kradec-izturbushil-detskata-gradina-v-mursalevo-za-skrap

