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Източник: МОСВ  
 

Заглавие: Зам.-министър Павел Гуджеров: Предстоят трудни за управление проекти, но те са основата за 
развитието на общините и населените места   
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3685 
 

 

Текст: По ОПОС 2014-2020 се инвестират много средства. През новия програмен период 3,5 млрд. лв. са 
предназначени за подобрения във ВиК инфраструктурата, за повишаване на качеството на атмосферния 
въздух и за превенция от наводнения. Това каза зам.-министърът на околната среда и водите Павел 
Гуджеров на конференцията „Българските общини 2020“, предшестваща церемонията по награждаването 
в конкурса „Кмет на годината“. „Вече е отворена мярката по ос „Отпадъци“ за изграждане на 
компостиращи инсталации – 97, 7 млн. лв. ще са инвестициите по нея. 72 на сто от битовите отпадъци у 
нас продължават да се депонират, но имаме потенциал да спестим не по-малко от 50% биоразградими 
зелени отпадъци“, посочи зам.-министърът. 
Той обясни, че за подобряването на  качеството на атмосферния въздух ключов проблем е борбата с 
фините прахови частици и азотния диоксид, които се отделят вследствие на отоплението на твърдо 
гориво и транспорта. За ОПОС 2014-2020 това са най-тежките проекти, те са трудни и за управление, но 
точно те поставят основата за развитието на общините и населените места, каза Павел Гуджеров. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Евелина Шишманова е новият директор на РИОСВ-Шумен 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1497661 
 

 

Текст: Евелина Павлинова Шишманова е новият директор на РИОСВ-Шумен, става ясно от справка в сайта 
на Министерството на околната среда и водите, публикувана в късния следобед днес. 
Тя е инженер-химик. Работила е в бившия химически завод в Смядово. Експерт е по ОВОС и по 
управление на отпадъците. Омъжена, с две деца. 
  
 
Източник: 24chasa.bg 
 

Заглавие: Фандъкова: След няколко дни започва работа заводът за битови отпадъци 
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Линк: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4977952 
  

 

Текст: Столична община е ремонтирала над 130 километра основни улици и булеварди. Това заяви пред 
Фокус кметът на София Йорданка Фандъкова. По думите й са завършени 5 нови кръстовища на две нива и 
предстоят масирани ремонти на вътрешнокварталните улици в столицата. Йорданка Фандъкова допълни, 
че започва изграждането на нови станции на третия лъч на метрото. 
„За последните години построихме 21 километра метро от общо 39 километра метро мрежа, като повече 
от половината е построена през тези 4 години. Това става с подкрепата на Европейската комисия и на 
държавата, но и с постоянна работа и усилие. Не си позволихме да спрем метрото нито за момент, дори и 
тогава, когато спираше външното финансиране“, отбеляза кметът на столицата. По думите й само след 
няколко дни започва работа и заводът за битови отпадъци. 
„Това е инвестиция в една от най-тежките системи на всеки един град – екологията и решава в 
дългосрочен план въпроса с отпадъците, със затварянето и рекултивацията на депата и най-вече с 
производството от отпадъци на електроенергия и компост“, поясни Йорданка Фандъкова. Тя уточни, че с 
тези инсталации ще бъдат рециклирани повече от 50% от отпадъците на града. 
„Това е реална зелена икономика и грижа за околната среда. Запазихме финансовата стабилност на 
общината в годините на най-тежката финансова и икономическа криза. Това е изключително важно, 
защото позволи на Столична община да направи всички тези инвестиции“, допълни Йорданка Фандъкова. 
Кметът на София каза още, че само за 2 години са закупени 226 нови автобуси, тролейбуси и трамваи, 
като е подменен 90% от тролейбусния транспорт. Във връзка с предстоящия първи учебен ден 15 
септември Йорданка Фандъкова отбеляза, че село Герман ще посрещне празника с ново училище, а през 
последните 4 години Столична община е извършила ремонти в над 200 училища. Празникът си София – 
17-ти септември – посреща с откриването на Музея на София. 
 
 
Източник: industryinfo.bg 
 

Заглавие: Община Ямбол търси доставчик на оборудване за регионално депо за отпадъци. 
 

Линк: http://industryinfo.bg/article/14362-obshtina-iambol-tarsi-dostavchik-na-oborudvane-za-regionalno-
depo-za-otpadaci 
  

 

Текст: Община Ямбол стартира процедура за избор на изпълнител, който да достави оборудване за 
нуждите на регионално депо за отпадъци в регион Ямбол. 
Необходими са компактор, булдозер, автомивка, каломаслоуловител, електронивомер, секундомер, 
механичен пробовземач, механичен уред за измерване на температурна електропроводимост, редокс 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 4  

  

потенциал кондензиометър, уред за определяне на солевия състав на водата, уред за определяне на рН, 
портален монитор. 
Прогнозната стойност на поръчката е 1 179 871 лв. 
Срокът на валидност на публичната покана е 23 септември т. г. 
Допълнителна информация за техническите изисквания и условията за участие в процедурата може да 
откриете в сайта на общината. 
 
 
Източник: dunavmost.bg 
 

Заглавие: Заловиха апашите, които задигнаха 160 метра кабел 
 

Линк: http://www.dunavmost.bg/Ruse/News/27013-zaloviha-apashite-koito-zadignaha-160-metra-kabel 
  

 

Текст: На 7 септември във Второ РУ е получен сигнал от БТК, че са установили кражба на многожилен 
меден проводник от телефонната им мрежа, на ул. "Потсдам", съобщават от Областната дирекция на 
МВР- Русе. 
На посоченото от представителите на фирмата място служителите на реда са извършили оглед и са 
документирали заявената кражба. 
Заявената обща дължина на отнетото е около 160 метра. 
По случая е било образувано досъдебно производство. 
При проведени незабавни полицейски действия след получаването на сигнала за кражбата полицаите 
бързо са влезли в дирите на извършителите и са установили лицата В.В. на 24 г., А.И. на 44 г. и Р.Г. на 31 г., 
тримата известни на правоохранителните органи, съобщават още от ОД на МВР. 
 
 
 
 
 
 

http://www.yambol.bg/profile/item/120
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