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Източник: МОСВ  
 

Заглавие: Премиерът Борисов и министър Василева откриха обекти от водния цикъл на Габрово 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3657  
 

 
 

Текст: Министър-председателят Бойко Борисов, вицепремиерът по европейските фондове и 
икономическата политика  Томислав  Дончев,  министърът на околната среда и водите Ивелина Василева 
и кметът на община Габрово Таня Христова откриха "Интегриран проект за водния цикъл на град 
Габрово”, финансиран по ОПОС 2007-2013 . 
„Този проект е за пример. Единственият по ОПОС, който покрива всички елементи на водния цикъл. 
Проектът преживя политически атаки, финансови корекции. Таня Христова показа, че може да се справи с 
високата летва, вдигната от Томислав Дончев като кмет на Габрово“, каза на откриването министър 
Василева. 
Кметът на града Таня Христова определи инвестицията като изключително сложна, но пък за сметка на 
това чисто по габровски, пречиствателната станция ще преработва всичко без отпадък. 
Дейностите от Интегрирания проект за водния цикъл на Габрово са реализирани  през периода 2012–
2015 г. Изградени са 120 км ВиК-мрежи в 16 квартала на града. Двете пречиствателни станции - за 
питейни и отпадъчни води, са напълно обновени. Близо 120 млн. лв. е сумата, с която са направени 
инвестициите по този проект. 
 
 
Източник: МОСВ Свободни позиции 
 

Заглавие: ПРОТОКОЛ 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=jobs&jid=189 
 

 
 

Текст: За допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: главен експерт и старши експерт в 
отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Обществени поръчки и стопанска дейност“ 
 І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА  
ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ: 

а) Допуска до конкурс следните кандидати: 
  
Име, презиме и фамилия на кандидатите 
За длъжността - главен експерт: 

1. Илияна Събинова Георгиева 
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Посочените кандидати трябва да се явят на  14.09.2015 г. (Понеделник) 
от 10.30 ч. в сградата на    Министерство на околната среда и водите на 
бул. „Кн. Мария Луиза” № 22, зала „103“ за провеждане на тест. 

Препоръчителна литература за подготовка за теста: 
• Закон за обществените поръчки; 
• Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки; 
• Закон за държавния служител; 
• Закон за администрацията. 

  
б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:   
  
Име, презиме и фамилия на кандидатите Основание за недопускане 

1. Иван Добрев Йорданов Не отговоря на изискването за образование 
(специалност „Право“) 

 
 
Източник: ope.moew.government.bg 
 

Заглавие: Официална церемония за откриване на Регионален център за третиране на неопасни 
отпадъци Хасково 
 

Линк: http://ope.moew.government.bg/bg/news/newsdetail/from/events/id/753 
 

 
 

2. Лилия Стоянова Яшова 
3. Михаил Ангелов Вукадинов 
4. Александър Горанов Стоянов 
5. Красимир Георгиев Каракушев 
6. Инна Петрова Бенева 
7. Бети Стоянова Николова 
8. Мариана Георгиева Найденова 
9. Жулиета Цветкова Димитрова 
10. Милена Ангелова Берова-Перчеклийска 
11. Росица Георгиева Ширкова 

За длъжността - старши експерт: 
1. Илияна Събинова Георгиева 
2. Михаил Ангелов Вукадинов 
3. Алаксандър Горанов Стоянов 
4. Биляна Динкова Славова 
5. Инна Петрова Бенева 
6. Мариана Георгиева Найденова 
7. Росица Георгиева Ширкова 
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Текст: На 7 септември 2015 г. от 13 ч. в землището на с. Гарваново, община Хасково ще се състои 
официално откриване на Регионален център за третиране на неопасни отпадъци, част от проект 
„Регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково“. 
 
Източник: zapernik.com 
 

Заглавие: Ето го първият заловен в крачка нарушител, който изхвърля строителни отпадъци до 
контейнерите за смет, хванат от кмета на Изток Ивайло Иванов 
Кметът на кв. Изток Ивайло Иванов изтипоса първият заловен нарушител, който изхвърля 
строителни отпадъци до контейнерите за битови отпадъци. 
 

Линк: http://www.zapernik.com/obshtestvo/eto-go-purviyat-zaloven-v-krachka-narushitel-koito-izhvurlya-
stroitelni_39819/ 
  

 
 

Текст: Снимката на нарушителя е качена във Фейсбук. 
"Има си ред. Поръчваш си контейнер за строителни отпадъци. Плащаш си. Контейнера ти стои до блока, 
докато ти тече ремонта. Ремонтираш, каквото ремонтираш. Хвърляш, каквото хвърляш. След което 
контейнера се маха и това е", коментира Ивайло Иванов, който ще се бори за втори мандат като кмет на 
Изток. 
Само преди дни по повод на сигнал на наш читател, Ивайло Иванов заяви пред ZaPernik.com, че не може 
да отговаря за недобросъвестността на някои граждани. 
"Опитваме се да ги снимаме, да ги санкционираме, но досега без резултат. През деня тези граждани се 
разхождат спретнати и чисти, а през нощта идват и си изхвърлят боклука. Не мога да поемам отговорност 
за възпитанието на тези хора", казва тогава Ивайло Иванов. 
Повод за неговият коментар бе натрупаното нерегламентирано сметище под прозорците на 4-та 
гимназия в Перник. След като публикацията излезе в zaPernik.com бе разпространена и в националните 
медии. 
 
 
Източник: society.actualno.com 
 

Заглавие: Питейната вода на София е заплашена от скандално депо за отпадъци 
 

Линк: http://society.actualno.com/Pitejnata-voda-na-Sofija-e-zaplashena-ot-skandalno-depo-za-otpadyci-
news_493875.html 
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Текст: Ново депо за отпадъци може да замърси питейната вода на София. За опасността са сигнализира 
граждани от Самоков. Именно край града трябва да бъде изградено депото. Избраното за строеж място 
обаче е крайно неподходящо и в опасна близост до река Искър, информира OFFnews, позовавайки се на 
инициаторите на жалбата срещу изграждането на депото. 
Съгласно решението на Община Самоков депото, което ще поема още отпадъците на Костенец, Ихтиман 
и Долна Баня за 30 години напред, трябва да бъде построено в Драгушиново. Финансирането е 
европейско – по Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС) и възлиза на 7,4 млн. лева. Мястото обаче 
е с наклон, с много подпочвени води и се намира на по-малко от километър до река Искър. Това не личи 
от докладът за Оценката за въздействието върху околната среда (ОВОС), изготвен от експертите на 
Басейнова дирекция Плевен. Там е посочено, че най-близката река до депото е Палакария, която е ляв 
приток на Искър. Депото ще строи отдясно и това е признато през май месец тази година от Апелативната 
прокуратура, която признава "неволната" грешка. Подадени са жалби именно на тази база, но съдът 
решава, че проблем няма, а и сегашното депо за отпадъци на Самоков е с изчерпан капацитет и затова 
трябва ново. 
Заради липсата на рекация от властите, жители на Самоков и Драгушиново ще сезират ОЛАФ за 
злоупотреба с евросредства. Всъщност първоначално определеният терен за депото е била изоставена 
мина край Костенец. А съдебните решения са дали зелена светлина за строеж край Драгушиново и той е 
започнал – през миналата година. 
Гражданите на Самоков са депозирали подписка, подкрепена от 4 111 души, от които ГРАО е признала за 
валидни 3 122, с искане за референдум за изграждането на сметището. Искането е референдумът да се 
проведе в деня на местния вот – 25-ти октомври тази година. 
 
 
Източник: haskovo.net 
 

Заглавие: Кърджали се нуждае спешно от център за опасни отпадъци,всевъзможни боклуци се 
изхвърлят в контейнерите 
 

Линк: http://www.haskovo.net/news/199528/---Kardzhali-se-nuzhdae-speshno-ot-centar-za-opasni-
otpadaci-vsevazmozhni-bokluci-se-izhvarlyat-v-konteynerite 
  

 
 

Текст: Кърджали се нуждае спешно от център за опасни отпадъци тъй като всевъзможни боклуци се 
изхвърлят в контейнерите,замърсяват околната среда,а са и достъпни за клошарите.Става дума за 
живачни термометри,лекарства с изтекъл срок на годност, батерии. 
Особено опасни са живачните термометри и ампули от стари бойлери.От 2009 г. живачни термометри не 
се продават в Европейския съюз.Такава е практиката и в Кърджали,но много семейства ги кътат в 
домовете си.Сега  при разливане на живак  се вика Пожарната,която го събира чрез разсипване на 
сяра.Опитите сами да се справим с проблема са опасни. 
Опасно е и  изхвърлянето на лекарства с изтекъл срок на годност в контейнерите.Те са достъпни за 
клошарите,както и за деца от ромски произход,събиращи ПВЦ-отпадъци по сметищата. 
Силно отровни са алкалните батерии.Тяхното разлагане е изключително вредно за околната среда. 
На този етап е решен въпросът с медицинските отпадъци.Тяхното събиране е регламентирано и 
организирано.Това съобщи за Кърджали бг вести шефът на Регионалната здравна инспекция в Кърджали 
д-р Светлана Николова. 

http://offnews.bg/
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Източник: ruseinfo.net 
  
Заглавие: Четирима зад решетките, откраднаха 40 т метали 
Стойността на стоманените и хромирани пръти е над 35 000 евро, открити са в склад за рециклиране на 
автомобили 
 

Линк: http://big5.bg/chetirima-zad-reshetkite,-otkradnaxa-40-t-metali.html 
 

 
 

Текст: Полицията разкри схема за кражба на метали от кърджалийския завод "Пневматика серта". За 
неопределон време четирима души са откраднали над 40 т стоманени и хромирани пръти. 
Извършителите са разкрити и арестувани за 24 часа, потвърдиха от МВР-Кърджали. Най-вероятно мярката 
им за неотклонение ще бъде удължена на 72 часа. В момента вървят разпити.  
Трябва да се установи времето, за което е извършена кражбата и дали има други съучастници. Стойността 
на откраднатата суровина от предприятието за LED осветление е над 35 000 евро. Металите са открити в 
хале на фирма, занимаваща се с рециклиране на автомобили. 
 
 
Източник: vestnikpriatel.com 
  

Заглавие: Заловиха 15-годишен, откраднал 40 м ел. кабел от таван на къща 
 

Линк: http://vestnikpriatel.com/%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85%d0%b0-15-
%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%bd-
%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d0%bb-40-%d0%bc-%d0%b5%d0%bb-
%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b5/ 
  

 
 

Текст: Криминалисти разкриха, че извършител на кражбата на 40 м ел. кабел от таван на частна къща в 
града ни през юни е непълнолетен 15-годишен младеж. Отнетите вещи са възстановени на собственика. 
Материалите са изпратени в Районната прокуратура в Самоков с мнение за прилагане на възпитателни 
мерки съгласно Наказателния кодекс. 

http://big5.bg/chetirima-zad-reshetkite,-otkradnaxa-40-t-metali.html
http://vestnikpriatel.com/%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85%d0%b0-15-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d0%bb-40-%d0%bc-%d0%b5%d0%bb-%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b5/

	Заглавие: ПРОТОКОЛ
	Линк: http://ope.moew.government.bg/bg/news/newsdetail/from/events/id/753
	Заглавие: Ето го първият заловен в крачка нарушител, който изхвърля строителни отпадъци до контейнерите за смет, хванат от кмета на Изток Ивайло Иванов
	Кметът на кв. Изток Ивайло Иванов изтипоса първият заловен нарушител, който изхвърля строителни отпадъци до контейнерите за битови отпадъци.
	Линк: http://www.zapernik.com/obshtestvo/eto-go-purviyat-zaloven-v-krachka-narushitel-koito-izhvurlya-stroitelni_39819/
	Заглавие: Питейната вода на София е заплашена от скандално депо за отпадъци
	Линк: http://society.actualno.com/Pitejnata-voda-na-Sofija-e-zaplashena-ot-skandalno-depo-za-otpadyci-news_493875.html
	Заглавие: Кърджали се нуждае спешно от център за опасни отпадъци,всевъзможни боклуци се изхвърлят в контейнерите
	Линк: http://www.haskovo.net/news/199528/---Kardzhali-se-nuzhdae-speshno-ot-centar-za-opasni-otpadaci-vsevazmozhni-bokluci-se-izhvarlyat-v-konteynerite
	Заглавие: Четирима зад решетките, откраднаха 40 т метали
	Заглавие: Заловиха 15-годишен, откраднал 40 м ел. кабел от таван на къща


