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Източник: moew.government.bg 
 

Заглавие: Заместник- министър Бойко Малинов ще направи първа копка на Посетителски 
информационен център в град Самоков 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3638 
 

 

Текст: Строителството на Посетителския информационен център в Самоков е част от изпълнението на 
дейност „Посетителска инфраструктура и капитално строителство“ по проект „Устойчиво управление на 
Национален парк Рила I – ва фаза“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от 
държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. 
Церемонията по старта на строителството ще се проведе на 25 август от 11.00 ч.  на бул . „Искър“ № 62, 
между двата моста в Самоков. Предвидената пресконференция за  медиите  ще започне в 11.40 ч. 
Общата стойност на проект „Устойчиво управление на Национален парк Рила I – ва фаза“ е 17 609 845,96 
лв. Средствата от Европейския фонд за регионално развитие са в размер на 14 968 369,07 лв. ,а 
националното съфинансиране е 2 641 476,89 лв.. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е до 
31.12.2015 г. 
Центърът ще е разположен на възлово  място, свързано с основните потоци от туристи към защитената 
територия. Сградата ще е със застроена площ 350 кв. м, на терен  от 500 кв. м. Ролята на Центъра е да 
информира посетителите за природните ценности на Национален парк „Рила” /флора, фауна, гори, 
природните местообитания и забележителности/, да дава полезна информация за маршрутите, местата 
за отдих и правилата  за туризъм  в защитената територия. 
 
 
 
Източни: electrical-bulgaria.com 
 

Заглавие: Забранява се продажбата на батерии с кадмий и живак 
 

Линк: http://electrical-bulgaria.com/article/1753-zabraniava-se-prodajbata-na-baterii-s-kadmiy-
i-jivak 
 

 

Текст: Правителството прие изменения и допълнения в Наредбата за батерии и акумулатори и за 
негодни за употреба батерии и акумулатори. С промените, които транспонират европейска директива, се 
въвежда забрана за продажба на батерии, съдържащи кадмий и живак. 
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Европейската директива забранява предлагането батерии или акумулатори, които съдържат повече от 
0,0005% живак и повече от 0,002% кадмий. Министерството на околната среда и водите подчертава, че на 
пазара има подходящи заместители като никел-металхидридните и литиево-йонните батерии. 
Новата наредба добавя и уточняващи текстове, свързани с регистрацията на лицата, пускащи на пазара 
батерии и акумулатори, с цел въвеждане на единни изисквания за всички държави членки на 
Европейския съюз. 
 
 
 
Източник: cross.bg 
 

Заглавие: МВР иска промени в Наказателния кодекс заради кражбите на автомобили 
 

Линк: http://www.cross.bg/avtomobili-strazha-krazhbi-1478305.html#axzz3jo8krc1y 
 

 

Текст: Дейността за противодействие на престъпленията, свързани с кражби на МПС, е основана на 
системен и постоянен подход, прилаган от ръководството на ГД „Национална полиция". Само от началото 
на юни са проведени 11 тематични полицейски операции на територията на: София, Перник, Костинброд, 
Враца, Монтана, Велинград, Варна и Бургас. Акциите са реализирани след анализ и констатирано 
повишаване на активността на лицата, извършващи посегателства над моторни превозни средства. В хода 
им са проверени общо 35 депа за разглобяване на автомобили, авто-морги и обекти за продажба на 
части, втора употреба. Открити и иззети са купета, авточасти и агрегати от над 350 автомобила - предмет 
на престъпно посегателство. Установено е, че голяма част от колите са отнети предимно от София, Враца, 
Монтана, Варна и Бургас. С оглед на установените факти и събрани доказателства са образувани 12 
досъдебни производства по чл. 215 и чл. 345а от НК срещу съдържатели, ползватели и собственици на 
проверените обекти, съобщава пресцентърът на МВР. 
На база извършен анализ на риска на средата за сигурност на територията на ОДМВР-Бургас и ОДМВР-
Варна през летния туристически сезон, е установена усложнена обстановка в курортните комплекси 
"Слънчев бряг" и "Златни пясъци". Във връзка с това на 19 и 20 август т.г. на териториите на двете 
дирекции бе проведена комплексна полицейска операция. Установен е отнет автомобил от Варна и други 
два - с интервенция в номера на рамата. От автоморгите и депа за разглобяване са иззети агрегати и 
части от 30 инкриминирани автомобила. По случаите са образувани 4 досъдебни производства, съставени 
са два акта от служители на РИОСВ. За срок от 24 часа са задържани четирима криминално проявени. 
В двата курорта е пресечена и престъпната дейност на няколко групи. Само през последната седмица са 
установени извършителите на кражби на автомобили висок клас в к.к "Слънчев бряг". Задържани са 
двама мъже при опит за кражба на лек автомобил марка "Ауди", модел "Q 7" с полска регистрация. Те са 
арестувани в автомобила заедно с компютърната техника, необходима за извършването на 
престъплението. Образувано е досъдебно производство. На двамата е наложена мярка за неотклонение 
"задържане под стража" . Два дни преди това са задържани други двама извършители на кражба на 
„Мерцедес", модел "C"класа. По случая е образувано досъдебно производство, наложена им е мярка за 
неотклонение "задържане под стража". 
През юни служителите на ОДМВР - Варна са документирали престъпната дейност на тричленна група, 
специализирана в кражби и разглобяване на автомобили и реализиране на авточасти от тях. По 

http://www.cross.bg/avtomobili-strazha-krazhbi-1478305.html%23axzz3jo8krc1y


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 4  

  

образуваното досъдебно производство са събрани доказателства за над десет случая на кражби на 
автомобили от тази група. В момента и тримата са задържани под стража. 
При операция на столични криминалисти, проведена миналата седмица, е задържан извършител на 
кражба на два луксозни автомобила, паркирани в подземен паркинг в София. Той е задържан под стража. 
Паралелно с акцията е документирана и престъпната дейност на други двама мъже, които за петмесечен 
период са извършили кражби на множество автомобили от марките „ВАЗ". Към момента са установени 23 
автомобила. На двамата са наложени мерки за неотклонение "задържане под стража". 
За по-ефективно противодействие на този вид престъпления от МВР са предприети следните мерки: 
- Със заповед на главния секретар на МВР главен комисар Георги Костов е сформирана работна група за 
изготвяне на предложения за промяна на членовете от НК, свързани с този вид престъпления; 
- Полицейски операции на по-уязвимите места, където се наблюдава тенденция на увеличение на 
кражбите на автомобили;  
- Засилена работа с чуждите полицейски служби по отношение на престъпленията с моторните превозни 
средства, във връзка с международен трафик на автомобили;  
- Регулярно обучение на полицейския състав, работещ по противодействие на този вид престъпления, с 
цел усвояване на добри международни практики. 
 
 
 
Източник: botevgrad.com 
 

Заглавие: Четири фирми са подали оферти да доставят съдове за отпадъци 
 

Линк: http://botevgrad.com/news/62071/Chetiri-firmi-sa-podali-oferti-da-dostavyat-sadove-za-
otpadaci/ 
 

 

Текст: Четири фирми са подали оферти в обявената обществена поръчка от община Ботевград за 
доставка на 1000 броя съдове за отпадъци.”Лъки комерс” от Стара Загора е предложила цела от 44.16 лв. 
за една кофа тип „Мева”. Цената на „Аби форс” е 49.80 лв за един съд, от „Мева- България” предлагат 
56.20 лв, а от „Рила СНМ” – град Рила – 51 лева. 
Комисията от общината, която трябва да класира участниците, е поискала от трима от тях допълнителни 
документи, като е посочила срок, в който трябва да бъдат представени. Единственият участник, чийто 
документи са пълни, е „Мева България”. След изтичане на срока за предоставяне на допълнителни 
документи от участниците, комисията с председател  Людмила Маркова ще обяви победителя в 
обществената поръчка. 
Общината ще купи 1000 нови кофи за смет тип „Мева” за нуждите на Ботевград и селата. Съдовете трябва 
да бъдат доставени 15 дни след сключване на договора. 
 
 
 
Източник: arenamedia.net 
 

Заглавие: 35 чувала с отпадъци събраха доброволци от о-в Алеко 
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Линк: http://arenamedia.net/news.php?newsandpromotion_id=26712 
 

 

Текст: 35 чувала с отпадъци събраха доброволци от остров Алеко и района на лагера си край Сливо поле. 
От тях 15 са годни за рециклиране. Това беше третата акция, организирана от туристическо дружество 
„Приста“. Тя включваше и Мишка, но лошото време попречи на почистването му. В акцията участваха 20 
доброволци основно от Русе, но имаше и гости от София и Свищов.  
Акцията е по проект „Заедно за устойчиво развитие на дунавските острови“ по програмата за подкрепа на 
неправителствените организации в България. От 12 до 13 септември предстои следващата акция, която 
ще е на остров Мишка. 
 
 
 
Източник: yambolnews.net 
 

Заглавие: Община Ямбол обяви обществена поръчка в АОП за над 9 млн. лева 
 

Линк: http://yambolnews.net/index.php/administratziya/obshtina-yambol/item/16693-
%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-
%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8-
%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-
%D0%B0%D0%BE%D0%BF-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-9-
%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0 
 

 

Текст: Защо ли Възложител пак не е кметът Славов. Дали само затова, че офертите ще се отварят в 14 ч. 
на рождения му ден, защото той ще е в предизборна кампания тогава или защото много отдавна Славов 
не е възложител, почти на нищо - със заповед от  13 януари го заместват заместниците му. Тоест за него 
никаква отговорност. Той кметува. 
Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект 
Предоставяне на услуги по предварително третиране (сепариране) на смесени битови отпадъци и 
сортиране на разделно събрани рециклируеми отпадъци на общините Ямбол, Сливен, Нова Загора, 
"Тунджа" и Стралджа с код 20 03 01 от Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците. 
Дейностите включват предварително третиране (сортиране) на отпадъците от общините, чрез сепариране 
на отпадъците на инсталация - собственост на, или наета от избрания Изпълнител, проектирана и 
изградена на собствена или наета или ползвана на друго правно основание площадка на територията на 
община Ямбол/Тунджа, транспортиране и/или предаване на отсортираните при сепарирането отпадъци 
за последващо оползотворяване, както и транспортиране и предаване за обезвреждане на Възложителя 

http://arenamedia.net/news.php?newsandpromotion_id=26712
http://yambolnews.net/index.php/administratziya/obshtina-yambol/item/16693-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B0%D0%BE%D0%BF-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-9-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0
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http://yambolnews.net/index.php/administratziya/obshtina-yambol/item/16693-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B0%D0%BE%D0%BF-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-9-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0
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на останалите след сепарирането негодни за оползотворяване отпадъци. Отпадъците, подлежащи на 
предварително третиране по прогнозни данни са в обем около 85 000 тона средно годишно за Регион 
Ямбол (за периода до 2020 г.). В обхвата на поръчката е включено и изпълнение на целите на общините 
Ямбол, Сливен, Нова Загора, „Тунджа” и Стралджа, по чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУО, в съответствие с 
действащата нормативна уредба. 
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности 
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията 
Възложителят не поставя изискване към икономическите и финансови възможности на участниците. 
Изисквано минимално/ни ниво/а: 
Възложителят не поставя изискване към икономическите и финансови възможности на участниците. 
Общо количество или обем 
Прогнозната стойност на обществената поръчка за периода на действие на договора е до 9 408 174 лв. 
без ДДС (девет милиона четиристотин и осем хиляди и сто и седемдесет и четири лева) без ДДС, като 
конкретната стойност за всяка година ще се утвърждава след приемане на бюджетите на общините 
Ямбол, Сливен, Нова Загора, „Тунджа” и Стралджа за съответната година. 
Продължетелността е 60 месеца 
Решението в АОП е тук 
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=682964&newver=2 
Обявлението е тук 
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=682962&newver=2 
Ден преди това обявление, в АОП беше публикувана и Обществена поръчка за избор на оператор на 
депото. 
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Текст: Битови и строителни материали, както и всякакви боклуци, затрупаха меджублоково пространство 
в пазарджишки квартал. Сагата с мини сметището на улица "Теофил Бейков" продължава с години. 
Множество сигнали до различни институции решават проблема за кратко, след което отпадъците отново 
се трупат около двата контейнера, разположени в района. Живеещите на ул. "Теофил Бейков" в 
Пазарджик са свикнали с тази неприятна гледка. От стари грамофонни плочи до различни дрехи, обувки и 
строителни материали могат да бъдат видени, изхвърлени до двата контейнера. И това не е новост. 
Ституацията е такава от години. Въпреки множеството сигнали и наши репортажи, проблемът си остава 
нерешен. Минибунището се образува, защото в двата контейнера отпадъците си изхвърлят не само 
хората от улица "Теофил Бейков", но и живеещите в блока отсреща. Недобросъвестни граждани 
замърсяват непрекъснато района, а освен неприятно за очите, сметището разнася ужасни миризми. В 
началото на месеца хора от квартала отново подават жалба до Общината. Оттам им обещават да 
проверят случая и да вземат мерки. Досега обаче разпилените навсякъде боклуци все още са си на 
мястото, а изглед за почистването им няма. 
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