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Източник: МОСВ  
 

Заглавие: Зам.-министър Живков участва в дискусията „ Да затворим кръга“ 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3931 
 

   
 

Текст: Дискусия за кръговата икономика и ресурсната ефективност на тема „Да затворим 
кръга“,  организирана от Екологично сдружение „За Земята“, откри зам.-министърът на околната среда и 
водите Красимир Живков. Разговорът се провежда няколко дни след представянето на новия 
законодателен Пакет за кръгова икономика, оповестен от ЕК. Участваха експерти от Представителството 
на ЕК у нас, от отговорни по темата министерства, представители на бизнеса, НПО и академичните среди. 
Целта е чрез различни гледни точки и експертни мнения  да се изработи българската позиция по Пакета 
за кръгова икономика. 
„Приветстваме предложения от ЕК нов пакет, който адресира, от една страна, управлението на 
отпадъците, и от друга – свързаните с него ключови аспекти на веригата на стойността, които са от 
съществено значение, за да се „затвори цикъла“ на кръговата икономика“, каза в приветствието си  зам.- 
министър Живков. 
Новият Пакет поставя предизвикателства, които трябва да се обсъдят, за да бъдат заложат реалистични и 
изпълними цели, отчитащи спецификите, индивидуалните резултати и потенциала на отделните държави 
членки. 
„По приоритетите в Плана за действие към Пакета, освен постигането на цели по рециклиране, за нас на 
преден план стои въвеждането на кръгови модели и критерии за ресурсна ефективност по отношение 
на  продуктовата политика. Този процес трябва да обхване подобряване на характеристиките на 
продуктите и насърчаване на по-широк избор за потребителите, посредством предлагане на иновативни 
бизнес модели“, обобщи зам.-министърът на околната среда и водите. 
  
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Зам.-министър Николова участва в конференция „Изменението на климата – от познание към 
поведение“ 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3930 
 

   
 

Текст: Нови 55 проекта се реализират у нас, финансирани със средства, спечелени от продажбата на 
въглеродни емисии. Това съобщи зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова при 
откриването на конференцията „Изменението на климата – от познание към поведение“. Тя посочи, че 13 
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млн. лв. е безвъзмездната субсидия, осигурена през 2015 г. за подобряването на енергийната 
ефективност и ограничаването на климатичните промени. За следващата година са предвидени 14 млн. 
лв. „Тези политики ще бъдат без резултат, ако липсва подкрепата на обществото, на бизнеса, на децата, 
на преподавателите, които възпитават екологична култура у бъдещото поколение“, подчерта зам.-
министър Николова. 
Конференцията в Пловдив е заключително събитие по проект на Националния доверителен екофонд 
(НДЕФ), финансиран от Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, 
строителството и ядрената безопасност на Германия „Публична информираност за изменението на 
климата“. 
„Крайната ни цел е да се ограничи глобалното затопляне до 2 градуса“, посочи Силке Кархер, директор в 
германското министерство на околната среда. Трябва да станем въглеродно неутрални и да преминем от 
изкопаеми горива към възобновяеми енергийни източници до 2030 г., като всяка държава е длъжна да 
даде принос за намаляване на парниковите емисии, заяви Силке Кархер.   
През 2014 г. НДЕФ финансира в Пловдив мерки за подобряване на енергийната ефективност на няколко 
общински обекта. Общата стойност на мерките е 2 446 214 лв., които са намалили с 37 710 тона 
въглеродни емисии от парникови газове. 
 
 
Източник: bgnes.com 
 

Заглавие: Каруца натоварена като ТИР, кара отпадъци по пътя 
 

Линк: http://www.bgnes.com/bylgariia/obshchestvo/4394280/ 
 

   
 

Текст: Мъж, натоварил с огромни чували пълни с пластмасови бутилки каруцата си, подкара товара си от 
Провадия към пункт за вторични суровини в Девня.  
Разстоянието между двете селища е почти 20 километра. 
 
 
Източник: asenovgradnews.com 
 

Заглавие: Завишават размера на такса битови отпадъци за 2016 г. в община Асеновград 
 

Линк:http://www.asenovgradnews.com/bg/articles/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B0%D
0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-2016-%D0%B3.-
%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-
%D0%90%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/9855/index.html 
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Текст: Една от важните точки на заседанието на Общинския съвет е разглеждане и одобряване на план-
сметка за дейностите по чл. 66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси за 2016 г. и определяне 
размера на таксата за битови отпадъци, съобщи на пресконференция кметът на община Асеновград д-р 
Емил Караиванов. 
Предложението на общинската администрация за размера на такса битови отпадъци за 2016 г. за 
Асеновград за жилищни и вилни имоти на граждани и предприятия е да се повиши с 0,15 промила (от 2 
на 2,15 промила), за нежилищните имоти на граждани и предприятия също с 0,15 промила (от 7 на 7,15 
промила), обясни кметът. 
Причините за това са повишаване на размера на отчисленията по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на 
отпадъците за 2016 от 28 лв. през 2015 г. на 36 лв. за 2016 г. и повишаване на разходите на Регионалния 
център за обезвреждане на твърди битови отпадъци и във връзка с това завишаване на цената на 
депониране на тон отпадък за общините от 15,84 лв. на 20,80 лв. 
Тъй като това са разходи, свързани с втория компонент, който е обезвреждане на битовите отпадъци, 
завишението с 0,15 промила е отразено в тази част, уточни д-р Караиванов. 
Беше зададен въпросът какво ще бъде реалното завишаване на цената за граждани. Направили сме 
изчисления, които показват, че в различните райони на града и на общината и според вида имот и 
неговата оценка завишенията са различни. Средното увеличение е 7,50 на 100 лв., посочи д-р 
Караиванов. 
 
 
Източник: aop.bg 
 

Заглавие: ПУБЛИЧНА ПОКАНА 
 

Линк: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9049016 
 

   
 

Текст: ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Опака, ул.Съединение № 3, За: Юксел Ферзу, България 7840, Опака, Тел.: 
06039 2222, E-mail: obstinaopaka@abv.bg, Факс: 06039 2421 
Място/места за контакт: гр. Опака, ул.Съединение № 3 
Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.opaka.bg.. 
Адрес на профила на купувача: гр. Опака, ул. Съединение 3. 
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги 
КРАТКО ОПИСАНИЕ: Община Опака ще проведе публична покана, съгласно разпоредбите на Закона за 
обществените поръчки (ЗОП) за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: 
„Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община Опака” В 
рамките на настоящата обществена поръчка следва да бъдат извършени услуги свързани със 
сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, формирани на територията на всички 

mailto:obstinaopaka@abv.bg
javascript:openURL('www.opaka.bg.')
javascript:openURL('%D0%B3%D1%80.%20%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203')
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населени места в община Опака. Това включва град Опака, с. Голямо Градище, с. Горско Абланово, с. 
Гърчинво, с. Любен, с. Крепча. Сметосъбирането и сметоизвозване са дейности, чрез които се събират и 
извозват отпадъци, а именно: - битовите отпадъци, генерирани от жилищни и нежилищни имоти; - 
биоразградими и други отпадъци Отпадъците ще бъдат извозвани до депото в гр. Опака, в местност 
"Пашавас". Важно!!! При подписване на договор с избрания за изпълнител на обществена поръчка с 
предмет: „Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на твърди битови отпадъци в депо на 
територията на община Опака” същият, следва да представи Копие на валиден Регистрационен документ 
съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО / отм.) или копие на 
валидно Разрешение за извършване на дейности по чл. 35 от ЗУО, даващ му право да извършва дейност 
по сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци на територията на Община Опака. 
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):90000000, 90511400 
Описание: Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда  
Услуги по събиране на смет  
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 
1. Прогнозното количество отпадъци, които се генерират месечно е около 71 тона. Прогнозното 
количество на отпадъците за периода на договора е около 213 тона. Посочената стойност не е константна 
за периода на изпълнение на договора и не ангажира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с достигането или завишението й. 
Населението на територията на Община Опака е 7 438 души. Предвиденият минимален брой контейнери, 
който трябва да бъде доставен от Изпълнителя за извършване на дейността, предмет на обществената 
поръчка и предвидената честота на обслужване на съдовете за всяко населено място са посочени в 
техническата спецификация. Изпълнителят извършва дейността предмет на поръчката със собствена, 
наета, на лизинг или предоставена като ресурс на трето лице техника и механизация. Пълно описание на 
предмета на настоящата обществена поръчка се съдържа в Техническата спецификация, неразделна част 
от публичната покана. 2.Прогнозната стойност на поръчката е 66 000лв. (шестдесет и шест хиляди лева) 
без ДДС. Тази стойност се явява и максимална стойност на договора. 3. Източник на финансиране 
Финансирането на дейностите сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци в депо се 
осигурява от приходи по такса „битови отпадъци”. Финансирането на тези дейности и плащането по 
договора за изпълнение на обществената поръчка ще са в рамките на приетата съгласно чл. 66, ал. 1 от 
ЗМДТ от Общински съвет Опака план-сметка за всяка календарна година от действието на договора. 
Максималната стойност за изпълнение на договорa е 66 000 лв. без ДДС 4. Схема на плащане 
Възложителят заплаща на Изпълнителя стойността на конкретно извършената работа за изтекъл период 
от един месец на база реално извършена работа по приетите единични цени на услугите, след 
подписване на протокол за приемане на извършената работа и представяне на фактура. Плащанията се 
осъществяват в срок до 30 (тридесет) календарни дни след датата на всеки отчетен период и след 
представяне от Изпълнителя на първични счетоводни документи. Всички плащания по изпълнението на 
обществената поръчка ще се извършват по банков път в български лева, съгласно представените от 
участника, избран за изпълнител калкулации с елементи на ценообразуване и след издаване на 
съответната фактура. 5.Срок за изпълнение: Срокът за изпълнение дейностите по договора е от датата на 
неговото сключване до сключване на договор на Възложителя с избрания от него изпълнител, след 
провеждане на открита процедура по ЗОП със същия предмет или до достигане на прага по чл. 14, ал.4, 
т.2 от ЗОП - 66 000 лв. без ДДС, което от обстоятелствата настъпи първо. 
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 66000 BGN 
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: населени места в община Опака - град Опака, с. Голямо 
Градище, с. Горско Абланово, с. Гърчинво, с. Любен, с. Крепча 
NUTS: BG334 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 
I. Изпълнение на поръчката в пълно съответствие с техническата спецификация, изискванията на 
Възложителя и българското законодателство. II. Изисквания към участниците: 1. Участник в настоящата 
публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде 
всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки 
от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя/управителите си или 
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от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. 2. Преди сключване на договора 
определеният изпълнител следва да представи документи, издадени от компетентен орган за 
удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП, освен когато законодателството 
на държавата в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен 
регистър или предоставянето им безплатно на възложителя и декларация за липсата на обстоятелства по 
чл. 47, ал.5 от ЗОП. При подписване на договора изпълнителят задължително представя и Копие на 
валиден Регистрационен документ съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 4 от Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО/отм.) или копие на валидно Разрешение за извършване на дейности по чл. 35 от ЗУО, 
даващ му право да извършва дейност по сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци на територията на 
Община Опака. 3. Изисквания за технически възможности и опит на участниците: 1) Участникът следва да 
е изпълнил, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум една 
услуга, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка. Забележка: Под „услуга, сходна с 
предмета на обществената поръчка” следва да се разбира – услуга по сметосъбиране и сметоизвозване 
на битови отпадъци в урбанизирана/и територия/и. 2) Участникът следва да разполага с техническо 
оборудване и механизация за изпълнение на поръчката, минимум: Специализирана техника и машини: - 
Сметоизвозващи автомобили с вариопреса или с ротопреса за обслужване на съдове тип „Бобър” 1,1 м3. 
Сметосъбиращите автомобили трябва да са с минимум европейски екологичен стандарт ЕВРО 3 или 
еквивалент – 3 бр. - Специализиран автомобил за извозване на едрогабаритни отпадъци, зелени 
отпадъци, клони и др. (самосвал) – 1 бр; Самосвала трябва да бъде с минимум европейски екологичен 
стандарт ЕВРО 3 или еквивалент; - Булдозер за обслужване на депото– 1 бр.; Специализирано оборудване 
–Контейнер тип“Бобър“ с обем 1100 л. – не по малко от 500 бр. (метални или полиетилен с висока 
плътност - HDPE); 3) Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството по ISO 
9001:2008 с обхват сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци или друга еквивалентна дейност; 
Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави 
членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за управление на качеството. 4) Участникът 
следва да има внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 с обхват 
сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци или друга еквивалентна дейност; Възложителят ще приеме 
еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други 
доказателства за еквивалентни мерки за управление на околната среда. Забележка: Съгласно чл. 25, ал. 8 
от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор 
се доказва от един или повече участници в обединението. 
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта  
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: Оценката се извършва по посочените показатели и съответните 
им относителни тежести и съгласно комплексната оценка по следната формула: ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА 
ОЦЕНЯВАНЕ СА: I. СРОК ЗА РЕАКЦИЯ при нужда от подмяна на дефектирал съд за твърди битови отпадъци 
(СР) Срокът за реакция при нужда от подмяна на дефектирал съд за ТБО представлява срокът, който 
започва да тече от момента на уведомяване на Изпълнителя от страна на Възложителя, за наличието на 
съд, който има дефект и не може да се използва по предназначение, и приключва в момента, в който на 
мястото се постави нов съд за събиране на отпадъците. Предложенията по този показател се посочват в 
календарни дни. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40 %. Оценките на 
участниците по показателя се изчисляват по формулата: Като СР= (СРmin / СРi) x 100 Където СРi e 
предложения срок за реакция при установен дефектирал съд за ТБО в календарни дни, съгласно 
Техническото предложение на съответния участник Където СРmin e минималния предложен срок на 
реакция при установен дефектирал съд за ТБО в календарни дни, съгласно Техническото предложение на 
участника предложил най-кратък срок на реакция. II. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (ПЦ) До оценка по показателя 
Предлагана цена (ПЦ) се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на 
обществената поръчка. Участникът предложил най – ниска цена за изпълнение на съответната дейност, 
получава максимален брой точки по съответния показател. Членовете на комисията оценяват 
представените в ценовото предложение от участниците единични цени за всяка от дейностите 
поотделно. (ПЦ)Показател за предложена от участника цена за изпълнение на обществената поръчка в 
лева без ДДС Максималната оценка по този показател е 100 точки Членовете на комисията оценяват 
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представените в ценовото предложение от участниците единични цени за всяка от дейностите 
поотделно. Отделните единични видове дейности са с тежест както следва: 1. "Сметосъбиране и 
сметоизвозване на контейнери 1,1 м3 тип „Бобър“от населените места от община Опака до депото в гр. 
Опака, в местност "Пашавас" – 60; 2. Почистване на БРО и сгурия от населените места на община Опака 
/цена за самосвал/ - 30; 3. Поддръжка на депо /цена за работа на булдозер/ - 10. Оценка на 
предложените от участниците единични цени се извършва за всяка от дейностите поотделно. Най-ниската 
предложена цена за съответната дейност получава максималния брой точки, посочени по-горе. Точките 
по предложените от другите участници цени се изчисляват по формулата: Сn = (Смин. х Xi)/ С Смин. е 
стойността на най–ниската предложена единична цена за съответния вид дейност (без ДДС). С е 
предложената единична цена за съответния вид дейност, която се оценява от съответното ценово 
предложение (без ДДС). Xi- посочените по-горе точки (тежест) за съответния вид дейност. Получените 
точки, като резултат от приложението на горната формула, се вземат предвид до втория знак след 
десетичната запетая, включително. Оценката на съответното ценово предложение се получава като сума 
от получените точки за единичните цени за всяка от дейностите: ПЦ = сум. Cn Максимален брой точки – 
100 т. КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА КО = СР х 40 % + ПЦ х 60% На първо място се класира офертата с най-висока 
комплексна оценка. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за 
икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и 
цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира 
офертата с по-благоприятна стойност по този показател. 
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 29/12/2015 17:00 
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик на адреса на 
Община Опака - Община Опака, гр.Опак, ул. “Съединение" № 3. Пликът с офертата трябва да съдържа 
следните документи: • Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника; • Представяне на участника – Обр. №1, което включва посочване на ЕИК по чл. 23 от ЗТР, 
БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, 
в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция. • 
Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в публичната 
покана (ако е приложимо) - оригинал; • Копие на договора за обединение при участник обединение, в 
който е предвидено разпределението на дейностите на членовете на обединението по изпълнение на 
поръчката, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и 
документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. • Декларация от 
членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката – Обр. №2; • Декларация за 
съгласие на подизпълнител – Обр. №3 за всеки подизпълнител. • Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от 
ЗИФОДРЮПДРСЛТДС – Обр. №4. • Декларация по чл. 6, ал.2 от ЗМИП – Обр. №5; • Списък на услугите 
еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от 
датата на подаване на офертата - Обр. №6, придружен от документите, посочени в чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а 
именно:а) доказателство за извършените услуги под формата на удостоверение, издадено от получателя 
или от компетентен орган, или б) доказателство за извършените услуги чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за услугите.Под „услуга, сходна с предмета на обществената 
поръчка” следва да се разбира – услуга по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци в 
урбанизирана/и територия/и. • Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за 
изпълнение на предмета на обществената поръчка - Обр. № 7. • Копие на валиден сертификат за 
внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 с обхват сметосъбиране и 
сметоизвозване на отпадъци или друга еквивалентна дейност; • Копие на валиден сертификат за 
внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 с обхват сметосъбиране и 
сметоизвозване на отпадъци или друга еквивалентна дейност; Ако е приложимо към посочените 
документи се прилага и Декларация, в свободен текст, в която участникът посочва, че ще има на свое 
разположение използваните ресурси - (в случаите, когато участникът ще използва ресурси на едно или 
повече трети лица при изпълнение на поръчката, съгл. чл. 51а от ЗОП); • Техническо предложение за 
изпълнение на поръчката – Обр. №8 – оригинал и Работна програма, неразделна част от него и ако е 
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приложимо декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП.. Работна програма - в пълно съответствие с техническата 
спецификация и условията на публичната покана Ценово предложение - Обр. №9, като стойностите 
следва да не бъдат закръглени, а да бъдат изписани до стотинка (до втория знак след десетичната 
запетая), да бъдат посочени стойностите без ДДС.Към Ценовата оферта се представят и :Анализи и 
калкулации на предложените единични цени. ВАЖНО! Назначената от възложителя комисия ще извърши 
публично отваряне на подадените по настоящата публична покана оферти на 04.01.2016г. от 11:00 ч. в 
сградата на Община Опака - Община Опака, гр.Опак, ул. “Съединение" № 3. На това публично заседание 
могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представили, както и 
представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим 
за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Допълнителна информация и образци на 
документи се съдържат на сайта на Община Опака в раздел "Профил на купувача" - www.opaka.bg. 
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 29/12/2015  
 
 
Източник: novinar.bg 
 

Заглавие: Преобразяват 37 сметища в детски площадки 
 

Линк: http://novinar.bg/news/preobraziavat-37-smetishta-v-detski-ploshtadki_NTIyNDszMQ==.html 
 

   
 

Текст: 37 сметища ще се превърнат в детски площадки и футболни игрища, съобщиха от предприятието 
за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). 
По думите им това са общо 1450 декара, които от сметища ще се превърнат в места за забавление. 
„Изпълнените проекти са в общините Калояново, Раковски, Столична, Каспичан, Самуил, Разград, Цар 
Калоян, Сухиндол, Кубрат, Угърчин, Борово, Костинброд, Симеоновград, Козлодуй, Кнежа, Летница, 
Сливо поле, Царево, Каолиново, Велики Преслав, Главиница, Тополовград, Бяла Слатина, Оряхово, 
Исперих, Свиленград, Драгоман, Димитровград, Приморско, Чипровци, Елхово, Хитрино, Силистра и 
Ветово“, обясниха от предприятието и допълниха, че предстои да бъдат загробени още две сметища – в 
Русе и Върбица. 
По техни изчисления разчистеното пространство се равнява на 203 футболни стадиона с размерите на 
националния. „На прицел за разчистване са всички депа, които не отговарят на нормативните изисквания, 
а за целта МОСВ разполагаше с 830 млн. лева, които сега се допълват от нови 560 млн. лева. 
Всички помним грозните гледки с хвърчащите найлонови торбички и разпръснатите отпадъци – тези 
терени ще се превърнат в ливади, паркове и спортни площадки“, каза министърът на околната среда и 
водите Ивелина Василева. По думите й към момента по договорите са разплатени 61,8 млн. лева, а до 
края на 2015 г. се очаква да бъдат разплатени още над 6 млн. лева. 
 
 
Източник: news.burgas24.bg 
 

Заглавие: Хванаха бургазлия за серия кражби 
 

Линк: http://news.burgas24.bg//604174.html 
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Текст: В резултат на полицейските действия на служители от Второ Районно управление - Бургас е 
задържан криминално проявения П.Х., 32-годишен от Бургас, който е извършител на следните 
престъпления : 
- кражба на хранителни продукти / луканки и месо/, осъществена чрез взломяване на входната врата от 
частна вила, разположена във вилна зона «Острицата» в землището на кв. «Банево», собственост на 62 
годишен бургазлия  
- кражба на печка за отопление с твърдо гориво, две ел. готварски печки, пружинно легло и ел. водна 
помпа, осъществена чрез взломяване на входната врата на частна вила, разположена във вилна зона 
«Острицата» в землището на кв. «Банево», собственост на 77 годишна бургазлийка.  
- взломяване на входната врата и проникване във вила, разположена във вилна зона «Острицата» в 
землището на кв. «Банево», собственост на 74 годишна бургазлийка 
- взломяване на входна врата и проникване във вила, разположена във вилна зона «Острицата» в 
землището на кв. «Банево», собственост на 69 годишна бургазлийка 
- взломяване стъклото на входна врата и проникване във вила, разположена във вилна зона «Острицата» 
в землището на кв. «Банево», собственост на 48 годишна бургазлийка 
- взломяване на входната врата и проникване във вила, разположена във вилна зона «Острицата» в 
землището на кв. «Банево», собственост на 23 годишна бургазлийка 
- взломяване на входната врата и проникване във вила, разположена във вилна зона «Острицата» в 
землището на кв. «Банево», собственост на 44 годишен бургазлия 
- взломяване на входната врата и проникване във вила, разположена във вилна зона «Острицата» в 
землището на кв. «Банево», собственост на 44 годишен бургазлия 
Установено е, че деянията са извършени за периода 07.11.т.г. до 09.12.т.г. П.Х. направил пълни 
самопризнания по случаите, като описал механизма на извършване. Част от инкриминираните вещи са 
намерени и иззети в пункт за изкупуване на черни и цветни метали. Работата по документиране 
престъпната дейност на П.Х. продължава от служители на Второ Районно управление - Бургас. 
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