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Източник: sofoblast.government.bg 
 

Заглавие: Работна среща на експерти, отговарящи за опазване на околната среда се проведе в Областна 
администрация 
 

Линк: http://www.sofoblast.government.bg/bg/ 
 

   
 

Текст: Срещата беше водена от Областния управител на Софийска област, г-жа Росица Иванова, която 
приветства присъстващите и благодари за проявения интерес. Сред официалните гости на срещата беше 
г-н Красимир Живков, заместник министър на околната среда и водите, г-жа Светлана Божкова, началник 
отдел „Битови, биоразградими и строителни отпадъци” към МОСВ, г-жа Ирена Петкова, директор на 
РИОСВ-София. Участие в работната среща взеха представители на общините от Софийска област, 
организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки и операторите на действащите регионални 
депа на територията на Софийска област. 
Срещата беше насочена към координиране и подобряване изпълнението на дейностите по управление 
на отпадъците в Софийска област. 
В приветствието си г-н Живков отбеляза основните моменти от политиката по управление на отпадъците, 
като поясни, че основната визия за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. е заложена в 
Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. 
По отношение битовите отпадъци, усилията на Министерството на околната среда и водите са насочени 
към ускоряване на процеса по изграждане на новите регионални системи, които отговарят на всички 
законови изисквания. 
Непосредствено след въвеждане в експлоатация на регионалните депа се преустановява депонирането 
на отпадъците в старите общински депа. Идентифицирани са нужните средства за рекултивация на 
всички общински депа на територията на страната, за които следва да бъдат осигурени средства за 
извършване на процесите по рекултивация. 
По отношение финансирането  по Приоритетна ос „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ 
2014-2020 г. ще се финансират основно мерки, свързани с повишаване количеството на рециклираните 
отпадъци. Целта е по-малко отпадъци да попадат в депата. Предвижда се да се осигурят средства за 
проектиране и изграждане на центрове за повторна употреба, както и за съоръжения и техника за целите 
на дейността, на площадки и инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и осигуряване 
на необходимото оборудване за разделно събиране. Заложено е строителство на анаеробни и/или 
компостиращи инсталации, допълни още г-н Живков. 
По отношение организацията и управлението на системите за разделно събиране на отпадъци от 
опаковки, г-жа Теодора Тропчева, директор Разделно Събиране Информация и Отчетност към 
„Екобулпак” АД представи модела на работа на организацията в общините, както и проблемите пред 
които са изправени, като смесване на рециклируемите и битовите отпадъци, паленето на контейнери и 
др. 
С основните нормативни изисквания за извършване на дейностите по депониране – организация на 
експлоатацията и годишна план сметка на дейността на Регионално депо – Костинброд присъстващите 
бяха запознати от г-жа Теодора Вълчева, изпълнителен директор на „Костинброд Еко” АД.  
В края на работна среща експертите, отговарящи за опазване на околната среда в общините на Софийска 
област благодариха на Областния управител за отличната организация на срещата и изразиха желае 
подобни срещи да станат регулярни, като се обсъждат и други теми, свързани с изпълнение на 
дейностите по опазване на околната среда. 
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Източник: focus-radio.net 
 

Заглавие: Конкурс на тема „Обичам природата– и аз участвам“ на МОСВ насърчава екологичната култура 
на гражданите 
 

Линк: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=902893%AE=1 
 

 
 

Текст: Пазарджик. Министерството на околната среда и водите обяви конкурс в рамките на 
Националната кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2016г.“ на тема „Обичам природата– и аз участвам“, 
съобщи за Радио „Фокус“ – Пазарджик Цветана Чочева, експерт в Екоинспекцията в Пазарджик. Целта на 
кампанията е повишаване на екологичната култура на гражданите и навлизане на съвременните 
тенденции в сферата на опазване на околната среда. Участници в конкурса могат да бъдат общини и 
кметства, държавни и общински училища, детски градини и обединени детски комплекси от цялата 
страна. За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 10 
000 лева за общини и кметства и до 5 000 лева за училища, детски градини и обединени детски 
комплекси. При оценяване на предложените проекти ще се има предвид пълнотата на съдържанието им, 
оригиналността на идеите и цялостното им оформление. Крайният срок за подаване на проектните 
предложения в ПУДООС е 15.02.2016г. за училища, ДГ и ОДК и до 26.02.2016г. за общини и кметства. 
Резултатите от извършеното класиране на постъпилите заявления ще бъдат обявени в срок до 
08.04.2016г. на интернет страниците на МОСВ и на ПУДООС. Крайната дата за реализация на дейностите 
по кампанията е 30.10.2016г. В класирането няма да бъдат включвани проекти, които са получили 
финансиране в Националната кампания „За чиста околна среда“ през 2014г. и 2015г, уточни Чочева. 
 
 
Източник: manager.bg 
 

Заглавие: Европа губи милиарди годишно от изгаряне на битови отпадъци 
 

Линк: 
http://www.manager.bg/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%B5%D
0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B8-
%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8-
%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82-
%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%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 
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Текст: Европа губи 5 милиарда евро всяка година от депонирането и изгарянето на 50% от битовите си 
отпадъци, сочат изчисления на Българската асоциация по рециклиране (БАР). 
Тази практика противоречи на европейското законодателство, което насърчава повторната употреба и 
рециклирането на отпадъци, както и прогресивното им намаляване, казват от организацията. 
БАР припомня, че при употребата на отпадъци за производство на електроенергия се отделят много 
повече парникови газове, както и опасни отпадъци и силно токсични емисии, които водят до загуба на 
реколта и кожни и дихателни проблеми в местните общности. 
Затова пък при 24 от 25 вида твърди отпадъци рециклирането спестява между 3 и 5 пъти повече енергия 
от изгарянето. Друго предимство е, че рециклирането на материали изразходва значително по-малко 
енергия от производството на напълно нови продукти. 
Асоциацията дава за пример Великобритания, където от 80-те години на миналия век съществува мрежа 
за повторна употреба на мебели, електроуреди и стоки за бита. Тя спестява отделянето на над 380 000 
тона въглероден двуокис, отклонява от депата 110 000 тона отпадъци и подпомага повторната употреба 
на 2,7 милиона мебели и електроуреди, с което спестява на домакинствата около 340 милиона лири 
годишно.  
БАР подкрепя движението за нулеви отпадъци и призовава българските граждани да събират разделно и 
да предават за рециклиране, за да можем всички да се радваме на красива и чиста природа.   
 
 
Източник: society.actualno.com 
 

Заглавие: Българската асоциация по рециклиране ще популяризира разделното събиране и предаване 
на отпадъци 
 

Линк: http://society.actualno.com/bylgarskata-asociacija-po-reciklirane-shte-populjarizira-razdelnoto-
sybirane-i-predavane-na-otpadyci-news_520724.html 
 

   
 

Текст: В Европа все още не ценим достатъчно суровините, които използваме. Над 50% от битовите 
отпадъци продължават да се депонират и изгарят, което е равносилно на изхвърлянето на над 5 млрд. 
евро годишно.  
При изгарянето на отпадъци за производство на електроенергия се отделят повече парникови газове, 
отколкото при използването на въглища, а освен това се образуват опасни отпадъци и силно токсични 
емисии, става ясно от проучване на „Приятели на Земята България“. Според него при изгарянето на 
отпадъци местните общности страдат от загуба на реколта, кожни и дихателни заболявания и др. Освен 
това изгарянето изисква значителни средства за инфраструктура, като в същото време създава малко на 
брой работни места. 
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В същото време рециклирането, повторната употреба и намаляването на отпадъците имат многобройни 
ползи. Целта на европейското законодателство е да се предотвратява образуването на отпадъци, 
повторната употреба и рециклирането им, а не депонирането и изгарянето. Използването на отпадъци 
като алтернатива на изкопаемите горива има висока екологична, здравна, социална и икономическа 
цена. 
В процеса на повторна преработка се спестява енергия, защото рециклираните материали изискват по-
малко енергия, за да се превърнат повторно в продукти. Рециклирането може да спести от три до пет 
пъти повече енергия, отколкото се получава при изгарянето. При 24 от 25 вида твърди отпадъци според 
проучванията рециклирането спестява повече енергия, отколкото се генерира при изгаряне. 
От Българската асоциация по рециклиране (БАР) искат да популяризират предаването на отпадъци за 
рециклиране, разделното им събиране, намаляване на отпадъците и затова ще предоставя различни 
примери за повторна употреба и съхраняване на ресурсите с надеждата да насърчи добрите европейски 
и световни практики и в България, съобщават от асоциацията. 
Такъв пример е мрежата за повторна употреба на мебели във Великобритания, създадена през 80-те 
години. Нейната крайна цел е да намали отпадъците, а домакинствата с ниски доходи да получават 
дарения под формата на мебели и електроуреди. В момента с работата на мрежата се спестяват 
отделянето на над 380 000 тона въглероден диоксид, отклоняват се от депата 110 000 тона отпадъци и се 
подпомага повторната употреба на 2,7 милиона мебели и електроуреди, което спестява на 
домакинствата с ниски доходи около 340 милиона британски лири годишно. В момента по този начин се 
оползотворяват 17% от всички мебели в страната, но ако това се случва с всички, биха се спестили 130 000 
тона въглероден диоксид годишно, което е равностойно на спирането от движение на 40 000 коли. 
Лондонската мрежа за повторна употреба е финансирана с 8 млн. лири от Лондонското бюро за отпадъци 
и рециклиране. Тя създава интегрирана мрежа от центрове за повторна употреба и ремонт, гореща 
телефонна линия и уеб портал. В обектите на мрежата се събират стари мебели, електроуреди и стоки за 
бита, проверяват се качеството и безопасността им, ремонтират се и след това се пренасочват към новите 
им домове. Само през първите две години от съществуването си, мрежата е събрала 8148 тона нежелани 
предмети и е спомогнала за повторната употреба или рециклирането на 6706 тона стари мебели и 
електроуреди. Мрежата е създала 60 работни места, а над 450 души участват в нея под формата на стаж. 
 
 
Източник: aop.bg 
 

Заглавие: ПУБЛИЧНА ПОКАНА 
 

Линк: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9049955 
 

   
 

Текст: ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ДП Национална компания Железопътна инфраструктура, бул. Княгиня Мария Луиза № 110, За: Биляна 
Георгиева, Република България 1233, София, Тел.: 02 9323105, E-mail: b.georgieva@rail-infra.bg, Факс: 02 
9310663 
Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки 
Интернет адрес/и: 
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rail-infra.bg. 
Адрес на профила на купувача: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/публични/2016/01/28/2016-
пп-008-„рециклиране-на-тонер-касети-за-печатащи-устройства”/. 

mailto:b.georgieva@rail-infra.bg
javascript:openURL('www.rail-infra.bg')
javascript:openURL('http://www.rail-infra.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8/2016/01/28/2016-%D0%BF%D0%BF-008-%E2%80%9E%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%E2%80%9D/')
javascript:openURL('http://www.rail-infra.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8/2016/01/28/2016-%D0%BF%D0%BF-008-%E2%80%9E%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%E2%80%9D/')
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ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: 
Услуги 
КРАТКО ОПИСАНИЕ: 
Рециклиране на тонер касети за печатащи устройства 
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 
30125110 
Описание: 
Тонер за лазерни принтери/факс машини  
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 
Общият брой на печатащи устройства, чийто тонер касети следва да се рециклират надхвърля 550бр. 
Възложителят си запазва правото на промяна на количествата тонер касети в случай че има новозакупени 
печатащи устройства или съкращение в следствие бракувани и излезли от експлоатация такива. 
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 
60000 BGN 
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 
гр.София - 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза” 110 ; Гр.София, ул. Владайска река 2; Гр.София, бул. „М. 
Луиза” № 120б ; Гр.София, Ул. Белоградчик № 5; Гр. Пловдив, Ул. Бачо Киро № 1; гр. Горна Оряховица Ул. 
Цар Освободител № 113;гр. София бул. „М. Луиза” № 120а; Гр. Враца, ул. Васил Кънчов 15; Гр. Пловдив, 
бул. „Македония“ 2; гр.Г.Оряховица, ул.“Цар Освободител“ 96; гр.София ул. ”Стефансон” № 
5а;гр.Пловдив, ул. Бачо Киро” №1; гр. Г. Оряховица ул.”Антон Страшимиров” №14; Гр.София, гара 
Подуяне – Пътническа; Гр. Горна Оряховица, Цар Освободител 97; Гр .Пловдив, бул. Македония 2 
NUTS: 
BG412 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 
Изискванията към участниците са подробно изписани в приложенията към поканата и са достъпни на 
профила на купувача на електронната страница на ДП НКЖИ. 
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 
Най-ниска цена 
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 
08/02/2016 16:45 
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 
НЕ 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 
Офертите за участие се подават в ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура", 1233, гр. 
София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 110, служба "Деловодство" всеки работен ден от 08:00 до 12:00 
часа и от 12:45 до 16:45 часа. Място, дата и час на отваряне на офертите: ДП НКЖИ, гр. София, 1233, бул. 
„Княгиня Мария Луиза” № 110, заседателна зала, на 09.02.2016 г., в 10:00 часа. Отварянето на офертите е 
публично. При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни 
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други 
лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на ДП НКЖИ. Пълномощните, 
задължително в оригинал или нотариално заверени копия, се предоставят на комисията. Всички 
разяснения и решения към настоящата процедура ще бъдат публикувани в профила на купувача. 
Съгласно чл.58а от ЗОП, обменът на информация се извършва по пощата, факс, електронен път или чрез 
комбинация от тези средства. 
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 
08/02/2016  
 
 
Източник: ardanews.info 
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Заглавие: Гимназията по облекло и дизайн „Евридика“ с еко приз 
 

Линк: http://ardanews.info/?p=94017 
 

   
 

Текст: Професионалната гимназия по облекло и дизайн „ Евридика“ е единственото училище от региона, 
финалист в инициативата Европейската седмица за намаляване на отпадъците ЕСНО 2015г. Учебното 
заведение получи награда за активната си дейност в тази насока. Призът бе връчен на директора на 
школото Зорница Иванова от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева. На 
награждаването присъстваха преподавателката в гимназията Гюлджихан Пашова и учениците Сали Орхан 
и Фердане Миткова. 
В рамките на екоседмицата, от 21 до 29.11.2015г. в училището бе организирано ателие, в което учениците 
изработиха различни облекла, аксесоари и предмети за дома от отпадъчни материали. Акцентирано 
беше и върху измайсторените екоторбички от текстил за многократна употреба, които заменят вредното 
въздействие на полиетиленовите торбички върху околната среда. 
Целта на инициативата е да се промени поведението на европейските граждани по отношение на техните 
навици и модели на потребление и отношението им към отпадъците; да се насърчи намаляването на 
отпадъците, както и ремонт и повторно използване на отпадъци, сортиране и рециклиране на продукти, 
по-специално в страните, където сортиране и рециклирането като проценти са все още ниски. 
 
 
Източник: dimitrovgrad.bgvesti.net 
 

Заглавие: Цените за сметосъбирането ще бъдат актуализирани 
 

Линк: http://www.dimitrovgrad.bgvesti.net/news/214455/Cenite-za-smetosabiraneto-sthe-badat-
aktualizirani 
   

 
 

Текст: Договорът с "КМД" ООД (с дата 18 юни 2015 г.) не съдържа клауза за намаляване или увеличаване 
на цената на услугата при промяна на цената на горивата, докато договорът с ДЗЗД "КОРП-КО" (от 30 
януари 2014 г.) предвижда възможност за индексиране на единичните цени в случай на промяна с 10% в 
цената на горивата, обяви пред ОбС констатациите от извършения анализ по двата действащи договора 
за сметосъбиране кметът Емил Караиванов. За целта с негова заповед бе назначена комисия за 
разглеждане клаузите на двата договора във връзка с постъпило питане от съветника от ПП ”Зелените” 
Дамян Борисов. 
Караиванов заяви, че вече са предприети действия по актуализиране на цените на дейностите, предмет 
на договора с ДЗЗД "КОРП-КО" (за сметосъбиране, сметоизвозване на твърди битови отпадъци, 

http://ardanews.info/?p=94017
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почистване на нерегламентирани сметища на територията на Община Асеновград), заради намаляването 
цените на горивата. 
Договорът с "КМД" е за "Събиране и транспортиране на битови отпадъци, поддържане на чистота на 
територите за обществено ползване, включително машинно метене и миене, дезинфекция на съдовете за 
събиране на битови отпадъци, зимно поддържане и снегопочистване на Асеновград, включително Горни 
и Долни Воден". 
В отговор на поставен въпрос градоначалникът съобщи, че не са извършвани промени на договорените 
цени със "Сорико" ООД за периода 1 декември – 7 март 2008 г. за "Сметосъбиране, сметоизвозване на 
ТБО, почистване на нерегламентираните сметища в населените места на територията на Община 
Асеновград". 
 
 
Източник: pleven.utre.bg 
 

Заглавие: Апаши от Сухаче демонтираха дървена дограма, за да проникнат в дом 
Задигнали 10 метра рекордоман и го предали в пункт за метали 
 

Линк: http://www.pleven.utre.bg/2016/01/28/356721-
apashi_ot_suhache_demontiraha_durvena_dograma_za_da_proniknat_v_dom 
  

   
 

Текст: Полицейско разследване установи, че 21-годишен и 22-годишен от село Сухаче за периода от 12 
януари до 14 януари са извършили кражба на 10 метра рекордоман. Младежите са демонтирали три 
стъкла на дървена дограма, за да проникнат в необитаем частен дом в село Сухаче. 
Част от вещите са предадени в пункт за изкупуване на черни и цветни метали в град Червен бряг. 
Продължава работа разследващ полицай, съобщиха от МВР. 
 
 
Източник: dobrich.utre.bg 
 

Заглавие: Крадат проводници и ток в Каварненско 
 

Линк: http://www.dobrich.utre.bg/2016/01/28/356710-kradat_provodnitsi_i_tok_v_kavarnensko 
  

   
 

Текст: За кражба на електрически проводници в Българево и незаконно свързване към 
електропреносната мрежа в Септемврийци, съобщават от ОД на МВР в Добрич. 
Вчера, в 10:45 часа, чрез ЕЕН 112 в РУ Каварна е получено съобщение от П.У. (61 г.), служител във фирма 
„Енерго про мрежи” АД за извършена кражба от неизвестно лице на 3 бр. ел. проводници (с обща 

http://www.dobrich.utre.bg/2016/01/28/356710-kradat_provodnitsi_i_tok_v_kavarnensko
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дължина 90 м.) от междустълбие в с. Българево, чрез използване на техническо средство, в периода от 
месец декември 2015г. до 27.01.2016г. 
Малко по късно, в 11:10 часа, отново на телефон 112 в РУ Каварна е получено съобщение от К.К. (33 г.), 
служител във фирма „Енерго про мрежи” АД за констатирано незаконно присъединяване към 
електропреносната мрежа в с. Септемврийци. При посещение на местопроизшествието е установено, че в 
две частни жилища в същото село И.А., на 44 г. и Р.А., на 66 г., са осъществили неправомерно 
присъединяване към електропреносната мрежа. По двата случая е образувано досъдебно производство. 
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