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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: 1,2 млрд. лв. за общините през 2016г. в областта на околната среда 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4040 
 

 
 

Текст: През 2016 г. общините могат да разчитат на близо 1,2 млрд. лв. за реализацията на екологични 
проекти чрез финансовите инструменти, които МОСВ управлява – Оперативна програма „Околна 
среда“,  Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и 
Националния доверителен екофонд, съобщи на пресконференция министърът на околната среда и 
водите Ивелина Василева. 
Най-големият финансов ресурс – от около 1 млрд. лв., е по новата Оперативна програма „Околна среда 
2014-2020 г.“ 402,6 млн. лв. от този бюджет е във водния сектор за реализацията на т. нар. ранни проекти. 
Това са проектите на Пловдив, Асеновград, Добрич и Плевен (Долна Митрополия) за изграждане на ВиК 
инфраструктура, от които вече чакаме предложения, каза Василева. 
Обявена е и процедурата за т. нар. фазирани проекти за ВиК инфраструктура в 8 общини - Банско, Видин, 
Враца, Златни пясъци, Раднево, Тервел, Шумен и Ямбол. Бюджетът е в размер на 234 млн. лв. Вече са 
извършени анализи на дейностите и се надявам скоро да пристъпим към подписване на договори, 
съобщи министърът. 
През тази година на разположение на местните власти в сектор „Води“ ще бъдат още 121,5 млн. лв. 
Средствата ще се предоставят на 5 общини. Ще се финансира и Столичната община, за да разработи 
регионалното си прединвестиционно проучване. 
В сектор „Отпадъци“ е открита процедурата за изграждане на компостиращи инсталации с бюджет 98 
млн. лв., а  през третото тримесечие на годината  предстои да бъде обявена още една - за изграждане на 
анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци на стойност 101 млн. лв. 
На разположение на месните власти в областта на биоразнообразието и „Натура 2000“ ще са близо 58 
млн. лв. Общините ще могат да кандидатстват и за превенция и управление на риска от наводнения за 
изграждане на хидротехнически съоръжения, защитна инфраструктура  и други. Бюджетът, който ще се 
предостави за тези цели, е в размер на 20 млн. лв.   Процедурата  ще бъде обявена  през първото 
тримесечие на 2016 г. 
С пари по ОПОС 2014-2020г. ще се реализират и проекти за подобряване на качеството на атмосферния 
въздух на обща  стойност  111 млн. лв. Бенефициенти по нея  могат да са общините с влошено качество на 
атмосферния въздух. 
През 2016г. местните власти могат да използват и други източници за финансиране. 14 млн. лв. от 
Националния доверителен екофонд са предвидени за реализацията на мерки за енергийна ефективност, 
а 1 млн. лв. ще бъде насочен към стимулиране използването на екологични превозни средства. В 
момента се изготвят критериите, по които държавната и общинската администрация ще може да 
кандидатства за купуване на електро- и хибридни автомобили. Предвижда се схемата да бъде обявена 
през март. 
Министерството разработва и пилотен проект за подпомагане на общините, които са получили за 
стопанисване минералните извори на своята територия. Очаква се схемата за финансиране да бъде 
разработена и обявена не по-късно от средата на годината. Искаме да дадем възможност на общините да 
развият този потенциал, защото имаме 220 находища с дебит от 4900 литра в секунда, а от този ресурс се 
използва едва 20%, отбеляза министър Василева. 
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Общините ще могат да разчитат на финансиране и от Предприятието за управление на дейностите по 
опазване на околната среда.  През 2016г.за изграждане на инфраструктура в областта на водния сектор, 
отпадъците и биоразнообразие са предвидени 61 млн. лв. 
Големи са възможностите и в кампанията „За чиста околна среда“, която се провежда над 15 години. До 
този момент чрез нея са реализирани 3440 проекта за над 22 млн. лв., каза Ивелина Василева. През м.г. 
използваният финансов ресурс бе в размер на 3,5 млн. лв., от които 2,3 млн. лв. бяха предоставени на 
общини и кметства, а 1,2 млн. лв. на училища и детски градини. Бяха реализирани 477 проекта за 
озеленяване, изграждане на кътове за игра, спортни съоръжения и други. 
Същият финансов ресурс е предвиден и за тази година. От тях 2,3 млн. лв. ще бъдат за проекти на общини 
и кметства, а 1,2 млн. лв. за училища. Крайният срок за подаване на заявления от училищата, детските 
градини и обединените детски комплекси е 15 февруари, а за общините и кметствата – 26 февруари. 
 
 
Източник: kanal3.bg 
 

Заглавие: КЗК отмени избора на изпълнител на обществена поръчка на МОСВ 
Избраният кандидат не съответства на заданието и той е трябвало да бъде отстранен 
 

Линк: http://kanal3.bg/news/bulgaria/24778-KZK-otmeni-izbora-na-izpalnitel-na-obshtestvena-porachka-
na-MOSV 
 

 
 

Текст: Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени класирането в обществена поръчка на 
Министерство на околната среда и водите. Отменената заповед е на изпълнителния директор на 
Изпълнителна агенция по околна среда за класиране на участниците и определяне на изпълнител за 
възлагане на обществена поръчка за надграждане на съществуващи функционалности, разработване и 
въвеждане на нови модули към геоинформационната система за управление на водите и докладване. 
Техническото предложение на избрания кандидат за изпълнител на обществената поръчка не съответства 
на заданието на възложителя и той е трябвало да бъде отстранен от процедурата. На първо място, 
обединение "ИСУВ" не е изпълнило изискуемите от възложителя три услуги с еднакъв или сходен 
предмет през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Освен това 
предложеният от дружеството ключов експерт 3 "ГИС и Пространствени бази данни" не отговаря на 
утвърдените от възложителя изисквания за специфичен опит в областта на проектирането и изграждането 
на ГИС и докладване на данни, свързани с компоненти на околната среда на европейско ниво. Също така 
техническото предложение на участника не отговаря на предварително обявените условия на 
възложителя, защото описаните в техническата спецификация изисквания на модула за импорт, експорт и 
миграция на данни не са изпълнени. По тази причина КЗК връща процедурата за възлагане на 
обществената поръчка от етап разглеждане на документите за подбор на участниците в съответствие с 
изискванията на документацията за участие и мотивите в решението. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Образователни работилници за Световния ден на влажните зони в РИОСВ-Шумен  
 

http://pudoos.bg/
http://kanal3.bg/news/bulgaria/24778-KZK-otmeni-izbora-na-izpalnitel-na-obshtestvena-porachka-na-MOSV
http://kanal3.bg/news/bulgaria/24778-KZK-otmeni-izbora-na-izpalnitel-na-obshtestvena-porachka-na-MOSV
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Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1548583 
 

 
 

Текст: Екоинспекцията в Шумен проведе образователни инициативи с децата от детските градини „Конче 
Вихрогонче" и „Буратино". Инициативата бе във връзка с отбелязване на 2 февруари - Световен ден на 
влажните зони. Учебните заведения работят по програмите „Еко училища" към Българското движение 
„Зелен флаг". 
Повече от 30 деца получиха знания в образователни ателиета „Опознавам влажните зони". Те имаха 
възможност да редят пъзел, да решават кръстословици, да оцветяват керамични фигурки и в същото 
време да открият влажните зони в България, кои са видовете растения и животни, които се срещат в тях. 
Световният ден на влажните зони се отбелязва всяка година на 2 февруари. На този ден през 1971 г. в 
иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони. Темата за 2016 г. е „Влажните зони и 
нашето бъдеще - устойчив поминък". Тя е избрана, за да се акцентира на жизненоважната роля на 
влажните зони за настоящото и бъдещо благополучие на човечеството, и да покаже колко важни са за 
поминъка на човека, както и за да се насърчи разумното ползване на всички влажни зони. 
 
 
Източник: plovdiv.topnovini.bg 
 

Заглавие: Купуват уреди за детски центрове с пари от капачки 
 

Линк: http://plovdiv.topnovini.bg/node/655100 
 

 
   
Текст: Електрически уреди за центрове за настаняване на деца, лишени от родителски грижи, ще бъдат 
закупени със средства от събрани пластмасови капачки в Пловдив. Благотворителната кампания е на 
фондация "Идея в действие". 
Капачките се предават за рециклиране на няколко пункта, разкрити в Града под тепетата. Освен че е с 
благотворителна цел, инициативата има и "зелен" ефект, тъй като допринася за опазване на околната 
среда и възпитава подрастващите да събират разделно отпадъци. 
В акцията се включи и администрацията на район "Северен", съобщи кметът Ральо Ралев. "Това е една 
добра инициатива, която намери отзвук в цялата страна, така че смятаме да я продължим и да 
подпомогнем децата, които се нуждаят от електрически уреди", коментира той. 
 
 
Източник: bta.bg 
 

Заглавие: Брошура за разделното събиране на отпадъците издаде община Кубрат 
 

https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1548583
http://plovdiv.topnovini.bg/node/655100
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Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1264292 
 

 
 

Текст: Информационна брошура с правила и съвети по отношение на разделното събиране отпадъците 
издаде община Кубрат, съобщи кметът Бюрхан Исмаилов.  
Той посочи, че с информацията ръководството на общината цели да се повиши обществената 
осведоменост и екологично съзнание, както и да провокира ангажираността сред гражданите, 
предприятията и администрациите за екологосъобразни дейности с отпадъците. 
В брошурата се дават съвети какво да се прави със смесените битови и строителните отпадъци, 
отпадъците от опаковки, излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, негодните за 
употреба батерии, акумулатори и гуми, отработени масла и отпадъците от моторни превозни средства. 
Брошурата се разпространява безплатно сред гражданите и институциите.  
По думите на кмета очакваният резултат от информационната кампания е намаляване на количествата 
отпадъци, които се предават за депониране. Исмаилов отбеляза, че град Кубрат и пет населени места в 
общината са обхванати от система за разделно събиране на отпадъци. Смесените битови отпадъци пък се 
събират в предоставените за целта съдове. Транспортират се съгласно утвърдените маршрутни графици с 
минимална честота на извозване един път седмично за общинския център и три пъти месечно за 
населените места.  
 
 
Източник: razmisli.info 
 

Заглавие: Чанта направена от отпадъци 
 

Линк: http://razmisli.info/%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/ 
 

 
 

Текст: Много е трудно да си представим истинска дама без основният ѝ атрибут, нейната чанта. 
Предлагам ви много интересен модел на чанта, направен от отпадъци. Продуктът е дело на фирмата Louis 
Vuitton. 
Да правилно сте прочели. Тази чанта е направена от „отпадъците на големия град“ и е композиция от 
пластмасови бутилки, цигарени кутии, пластмасови чаши, пакетчета, дори и лейкопласт. 
Чантата от изхвърлените в боклука материали струва 150 хиляди долара. 
Какво ахнахте ли? Е, все пак вие сами не сте наслагвали разнородните парчета, за да получите подобие на 
чанта, нали? 
Може да ви изглежда твърде „клошарско“, но я си представете, че утре стане на мода. 
 

http://razmisli.info/%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/
http://razmisli.info/%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/
http://razmisli.info/%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/
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Източник: dnesbg.com 
 

Заглавие: Зaвoдът зa бoклyк зa 40 млн. лeвa кpaй В. Tъpнoвo “пoтънa” в мъглa 
 

Линк: http://www.dnesbg.com/pari-i-vlast/zavodat-za-bokluk-za-40-mln-leva-kray-v-tarnovo-vpotanav-v-
magla.html  
 

 
 

Текст: Мъглa oбзe бъдeщия зaвoд, кoйтo дa пpepaбoтвa бoклyкa нa Вeликo Tъpнoвo и oт нeгo дa ce пpaви 
eвтинo пapнo и тoк. Нa пocлeднaтa cи cecия Общинcкият cъвeт дaдe cъглacиeтo cи зa изpaбoтвaнeтo нa 
пoдpoбния ycтpoйcтвeн плaн нa плoщaдкaтa, къдeтo щe бъдe бъдeщaтa инcтaлaция зa copтиpaнe нa 
oтпaдъцитe. С peшeниeтo cи cъвeтницитe пpoмeнят и пpeднaзнaчeниeтo нa зeмятa. Пapцeлитe ca двa c 
oбщa плoщ oт 18,13 дeкapa в зeмлищaтa нa Шepeмeтя и Мaлки чифлик. 
Toвa вcъщнocт e финaлнaтa фaзa пo инвecтициoннoтo нaмepeниe нa “Toплoфикaция ВT”, дeпoзиpaнo в 
Общинaтa в нaчaлoтo нa 2014 г. От тoплoцeнтpaлaтa иcкaхa дa пoлyчaт бeзплaтнo 20 дeкapa oт cмeтищeтo 
нa Шepeмeтя зa изгpaждaнe нa cиcтeмa зa oпoлзoтвopявaнe нa твъpдитe битoви oтпaдъци. 
Инвecтициoннoтo нaмepeниe бeшe зa oкoлo 40 милиoнa лeвa, пoяcни тoгaвaшният шeф нa дpyжecтвoтo 
инж. Кpacимиp Игнaтoв. 
Пo дyмитe мy ca нaпpaвeни пpoyчвaния зa 50 000 тoнa битoв oтпaдък, oт кoйтo мoжe дa ce извлeчe oкoлo 
7500 тoнa гopивнa cъcтaвкa, c кoятo дa ce пpoизвeждa тoплиннa eнepгия. Кaлopичнocттa нa пoдoбнo 
гopивo e 2500 килoкaлopии, кoeтo oзнaчaвa, чe oт битoвитe oтпaдъци нa вeликoтъpнoвци мoжe дa ce 
пpoизвeждa гoдишнo мeждy 3000 и 4000 мeгaвaтчaca тoплиннa eнepгия, пocoчи пpeди 2 гoдини инж. 
Игнaтoв. 
Toгaвaшнитe нaмepeния нa тoплoцeнтpaлaтa нa Хpиcтo Кoвaчки бяхa 50 % oт тoплиннaтa eнepгия зa 
вeликoтъpнoвци дa e oт дъpвeceн чипc, 25 нa cтo – oт битoвитe oтпaдъци, и 25 нa cтo oт пpиpoдeн гaз. 
Пpeд oбщинcкитe cъвeтници oт минaлия мaндaт бeшe лaнcиpaнa тeзaтa зa икoнoмичecкитe пoлзи зa 
гpaждaнитe и бизнeca oт бъдeщия зaвoд зa бoклyкa и пpoизвoдcтвoтo нa пapнo oт битoвaтa cмeт – 
нaмaлявaнe нa тaкca битoви oтпaдъци и пpeфepeнциaлнa цeнa нa пapнoтo, кaктo и paзкpивaнe нa дo 200 
paбoтни мecтa oт “Toплoфикaция ВT”. 
Пpи oфициaлнитe cpeщy мeждy кмeтa и pъкoвoдcтвoтo нa TЕЦ изpичнo бeшe пocoчeнo, чe инвecтитopът 
дъpжи дa пoлyчи 20 дeкapa нa cмeтищeтo бeзплaтнo, cpeщy кoeтo пoeмa aнгaжимeнт зa пpeфepeнциaлнa 
цeнa нa пapнoтo. Toвa нaтeжa и нa 27 мapт 2014 г. ОбС пoдкpeпи инвecтициoннoтo нaмepeниe нa 
“Toплoфикaция ВT”. 
Toгaвa инж. Игнaтoв oбяcни, чe пpoeктът e зa двe фaзи – пъpвaтa зa изгpaждaнe нa cиcтeмa зa ceпapиpaнe 
нa битoвитe oтпaдъци кaтo инвecтициятa e мeждy 20 и 30 млн. лв. Втopият eтaп e изгpaждaнeтo нa 
гopивнa инcтaлaция в TЕЦ зa 5 млн. eвpo. 
Днec oт “Toплoфикaция ВT” кaтeгopичнo oтpичaт дa имaт нaмepeниe дa paзвивaт тoзи бизнec. “Toвa e 
мнoгo cкъп пpoeкт и aкo нe e c eвpoфинaнcиpaнe, нямa кaк дa cтaнe. Нe движa тaкъв пpoeкт зa инcтaлaция 
зa copтиpaнe нa oтпaдъци, oт кoитo ниe дa пpoизвeждaмe тoплиннa eнepгия”, зaяви пpeд “Янтpa ДНЕС” 
нoвият изпълнитeлeн диpeктop нa TЕЦ Вeнциcлaв Димитpoв. 
“Ниe cмe длъжни дa финaлизиpaмe пpoцeдypaтa, aкo oт “Toплoфикaция ВT” нe иcкaт дa peaлизиpaт 
пpoeктa, мнoгo бъpзo щe ce нaмepи нa кoгo дa пpoдaдeм тepeнa”, пocoчихa oт Общинa Вeликo Tъpнoвo. 
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Източник: dgnews.eu 
 

Заглавие: Общината обяви публично обсъждане за теглене на нов заем 
 

Линк: http://www.dgnews.eu/news/article/4088#.VrHIdf5f3cs 
 

 
 

Текст: Публично обсъждане за вземане на временен безлихвен заем в размер на 364 162,46 лв. от 
Предприятието по управление дейностите по опазване на околната среда, обяви Община Димитровград. 
Със средствата са необходими за дофинансиране на  допълнителните дейности по проект за закриване и 
рекултивация на общинското депо за твърди битови отпадъци по пътя за с. Добрич. Той предвижда 
предепониране на допълнителни количества отпадъци, изграждане на временни пътища, допълнителна 
ивица за заздравяване на зоната при петата на откоса. 
Публичното обсъждане ще се проведе на 10 февруари 2016 г. от 17:00 ч. в зала „Гросето” на Общината. 
 
 
Източник: vsekiden.com 
 

Заглавие: 1,2 млрд. лева за електромобили, свлачища и сметища 
Хибридни коли за държавната администрация през пролетта 
 

Линк: http://www.vsekiden.com/190552 
 

 
 

Текст: Близо 1,2 млрд. лева дава държавата на общините през 2016 година за електромобили, миене на 
улици, свлачища, сметища, ВиК-съоръжения и детски площадки. Това обяви министърът на околната 
среда и водите Ивелина Василева. 
МОСВ ще финансира и проекти, свързани с озеленяването на паркови пространства, създаване на места 
за отдих и ремонтиране на детски съоръжения. С началото на пролетта се очаква да започне събирането 
на проекти за закупуване на електромобили или хибридни коли от държавната и общинската 
администрация и техните подразделения. 
Така общините ще получат над 1 млрд. лева за екологични проекти като в рамките на започналата 
кампания „За чиста околна среда" са заделени още 3,5 млн. лева, които ще бъдат изразходвани от 
общините и детските заведения за озеленяване и създаване на места за отдих. 
Екоминистърът Ивелина Василева подчерта, че проекти, свързани с чистотата на въздуха, също могат да 
бъдат одобрени. 
"Ако кандидатстващите имат идея за реализирането на проект, който би могъл да допринесе за 
ограничаване на замърсяването на въздуха, то разбира се това би било проект, който би бил 

http://www.dgnews.eu/news/article/4088%23.VrHIdf5f3cs
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финансируем по тази програма, защото целите на тази програма са да се подпомогнат усилията за 
опазване на околната среда", каза Василева. 
Около 1 млн. лева ще бъдат насочени към използването на екологични превозни средства, поясни 
Василева, уточнявайки, че бенефициенти по тази програма, получатели на подкрепа, могат да бъдат 
държавни администрации и техните регионални подразделения, както и общински администрации. "Ще 
бъде подпомогнато закупуването на електромобили и на хибридни автомобили. В средата на месец март 
възнамеряваме вече да обявим поканата към потенциалните бенефициенти, които могат да 
кандидатстват", допълни тя. 
Най-големият финансов ресурс - от около 1 млрд. лв., е по новата Оперативна програма „Околна среда , 
като над 400 млн. лева от този бюджет е във водния сектор за реализацията на т. нар. ранни проекти. 
Това са обекти в Пловдив, Асеновград, Добрич и Плевен. 
 
 
Източник: kmeta.bg 
 

Заглавие: Създават ресурсен екоцентър в Исперих 
Проектът насърчава оползотворяването на биомаса от личните стопанства 
 

Линк: http://www.kmeta.bg/bulgaria/s%D0%B0zdavat-resursen-ekocent%D0%B0r-v-isperih-64899.html 
 

 
 

Текст: Ресурсен екоцентър ще насърчава оползотворяването на зелена биомаса, която се генерира в 
малките ферми и личните стопанства в община Исперих. Новата структура се създава по идея на Местната 
инициативна група и ще работи в рамките на проекта „Зелените отпадъци-местен ресурс и 
неоползотворено богатство“, съобщиха от Областния информациионен център в Разград. 
В разработката са включени земеделски производители, учители и ученици от Професионалната 
гимназия по селско стопанство  „Хан Аспарух“ в общинския център, неправителствени организации, 
доброволци и екозащитници. Тяхната задача ще е да създадат работещ модел за децентрализирано 
управление на биоразградиимите отпадъци чрез нисковъглеродни практики. 
Целта е хората от региона да усвоят новия екологичен подход повторно използване на непотребната им 
зелена маса, която  остава в малките лични стопанства. Новата практика ще  помогне  за поддържането на 
чиста  околна среда и ще е полезна  и икономична за стопаните, които няма да правят разходи за 
извозване на непотребната им биомаса до отдалечените от  техните домове  специализирани сметища, 
обясниха от фондация „Екообщност“, която финансира проекта. 
 Най-големият финансов ресурс - от около 1 млрд. лв., е по новата Оперативна програма „Околна среда , 
като над 400 млн. лева от този бюджет е във водния сектор за реализацията на т. нар. ранни проекти. 
Това са обекти в Пловдив, Асеновград, Добрич и Плевен. 
 
 
Източник: borbabg.com 
 

Заглавие: Кметството се надява да прибере поне милион от отпадъци 
 

Линк: http://www.borbabg.com/2016/02/03/%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-6-
%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8-

http://www.kmeta.bg/bulgaria/s%D0%B0zdavat-resursen-ekocent%D0%B0r-v-isperih-64899.html
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%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-40-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-
%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1/ 
 

 
 

Текст: ОТ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПЛАНИРАТ САМИ ДА ДЕМОНТИРАТ НЕНУЖНИТЕ ТРОЛЕЙБУСНИ 
ЖИЦИ, СЛЕД КАТО НИТО ЕДИН КАНДИДАТ НЕ ПРОЯВЯВА ИНТЕРЕС КЪМ ТЯХ НА ОРГАНИЗИРАНИТЕ 
ТЪРГОВЕ ЗА ПРОДАЖБА. Самите процедури бяха тотален провал и даже намалената цена не докара 
кандидати. Досега са направени 6 неуспешни процедури, за които от кметството са на загуба от броените 
възнаграждения на експертите, а реална полза така и няма. Същевременно демонтирането на жиците е 
належащо, тъй като част от тях са оставени под напрежение за защита от кражби и създават опасност, а 
друга е толкова амортизирана, че вече се къса и пада.  
Така Община Велико Търново има два варианта – единият е да направи обществена поръчка само за 
фирма, която да ги прибере или да се разбере с пряко договаряне. Веднага след това добитите цветни 
метали могат да се пласират чрез Стоковата борса или да се предадат директно за отпадъци, като се 
избегнат посредниците. Надеждите са от металите да се акумулира солидна сума, която да се използва за 
належащите ремонти на улиците. 
ПЪРВОНАЧАЛНАТА ЦЕНА НА ЖИЦИТЕ БЕ 723 ХИЛ. ЛВ. С ДДС, А ПОСЛЕ ТЯ СТАНА 578 ХИЛ. Според анализ 
жиците тежат поне 40 тона. Само основните проводници тежат повече от 30 тона. Още 18 тона са 
свързващите елементи, сочат документи, с които „Борба” разполага. Засега за отпадъци няма да отиват 
всички стълбове, а само някои, които се намират в лошо състояние.  
Тролеите в старата столица бяха премахнати през 2009 г. заради строителството на пътен възел „Качица“. 
Заради орязаното финансиране на обекта липсващата мрежа не беше възстановена. Междувременно 
вандали разграбиха за скрап жиците от електрическата мрежа. Мотрисите отдавна са нарязани като старо 
желязо. 
Контактната мрежа на великотърновските тролеи е поставяна преди четвърт век и е с дължина над 44 км. 
През 1997 г. бившият градоначалник Драгни Драгнев я предава на транспортната фирма „Пътнически 
превози”, която я стопанисва до 2008 г., след което се отказва и предава машините за рециклиране. 
Оттогава местната хазна плаща на екипи, за да я поддържат, но въпреки това апаши непрекъснато 
отмъкват жици и контактори, а бездомници се настаняват в съоръженията към станциите. Контактната 
мрежа ще бъде демонтирана, а вместо старите електрически возила ще се движат нови, но на батерии. 
 
 
Източник: news.bg 
 

Заглавие: С електронна гривна следят крадец на метали 
 

Линк: https://news.bg/crime/s-elektronna-grivna-sledyat-kradets-na-metali.html 
 

 
 

https://news.bg/crime/s-elektronna-grivna-sledyat-kradets-na-metali.html
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Текст: Районният съд в Русе произнесе присъда с наблюдение с електронна гривна за крадец на метали. 
Присъдата е постигната на база постигнато споразумение с прокуратурата от трима 24-годишни мъже. Те 
са се признали за виновни за кражби - престъпление по чл. 195, ал.1, т.3, пр.2, т.4, пр.1 и пр.2, т.5 и т.7 вр.  
чл.26, ал.1 от НК. 
Валери Д., Ферди Ф. и Мирослав Д. са осъдени за това, че за периода 07.06-15.06.2015 година в гр. Русе 
два пъти за влезли и са ограбили имот, като в него са проникнали след като са срязали оградата. 
Те са взели перфоратор, бормашина, ъглошлайф, пистолет за горещ въздух, 1 брой акумулатор за лек 
автомобил, 13 броя чували пълни с бракувани метални части от релета с общо тегло 320 килограма. 
Откраднатите вещи са на обща стойност 869.00 лева. 
Валери е осъден на една година лишаване от свобода, при първоначален строг режим. 
Наказанието на Ферди е една година лишаване от свобода, чието изтърпяване се отлага за изпитателен 
срок от 3 години. Точно спрямо Ферди е наложена и пробационна мярка – ограничаване на свободното 
придвижване. Той няма право да напуска жилището си в гр. Русе от 21.00 часа до 06.00 часа на 
денонощието за срок от 6 месеца. 
Ферди се е съгласил това наказание да бъде проследено чрез електронно наблюдение. 
Третият участник в кражбите е осъден  на една година лишаване от свобода, което на основание чл.66, 
ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от 3 години. 
Присъдата е приведена в изпълнение. 
 
 
Източник: petel.bg 
 

Заглавие: Заловиха трима младежи от Каменар с крадени кабели и ВиК части 
 

Линк: http://petel.bg/Zaloviha-trima-mladezhi-ot-Kamenar-s-kradeni-kabeli-i-ViK-chasti-__143533 
 

 
 

Текст: На 1 февруари т.г. е подаден сигнал за кражба от територия на висше учебно заведение, 
намиращо се във Варна. Неизвестно лице е извършило кражбата на 45 кг. отпадъчни кабели и ВиК части. 
След проведени оперативно-издирвателни дейности са установени и задържани за срок до 24 часа 
извършителите – трима мъже от варненското село Каменар, известни на МВР. Това са 18-годишния С.С., 
Ю.А. на 19 години и А.Ф. - на 20 години. 
По случая е образувано досъдебно производство, материалите са докладвани на дежурен прокурор от 
Районна прокуратура – Варна. Вещите, обект на кражбата, са намерени и върнати на собственика.  
 
 
Източник: radomirdnes.com 
 

Заглавие: Кражба на проводници е извършена от читалището в пернишкия кв. „Църква” 
 

Линк: http://radomirdnes.com/?p=20985 
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Текст: Инцидентът е станал преди ден, когато неизвестни счупили метална решетка и дървена врата и 
проникнали в читалищната сграда. По данни на служителка били откраднати около 150 м. електрически 
проводник и други кабели. Извършен е оглед на местопроизшествието и са предприети действия за 
установяване на извършителите. 
Започнато е досъдебно производство. 
 
 
Източник: 24chasa.bg 
 

Заглавие: 85-годишна пламна, горила отпадъци в двора си 
 

Линк: https://www.24chasa.bg/Article/5273704 
 

 
 

Текст: 85-годишна от Раковски е със 70% изгаряния и опасност за живота, след като се самозапали. 
Инцидентът е станал вчера следобед. Ана Иванова решила да изгори отпадъци в двора. Събрала ги накуп 
и ги запалила. Пламъците обаче подхванали и дрехата й. На ужасените й викове се притекъл съпругът й, 
който я бутнал на земята и започнал да я търкаля. Пенсионерката обаче е получила тежки травми. 
"В реанимация е, на апаратна вентилация. Състоянието й е изключително тежко, тъй като се е надишала с 
отровни изпарения от пушеците", коментираха от клиниката по изгаряния на университетската болница 
"Св. Георги" в Пловдив. Районната прокуратура в града образува проверка по случая. 
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