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Заглавие: Гражданска инициатива срещу изгарянето на отпадъци в София 
 

Линк: http://forthenature.org/news/3542 
 

 
 

Текст: Утре – 04.02.2016 г., в 9 ч сутринта жители на София ще внесат в Столична община близо 2000 
подписа в подкрепа на местна гражданска инициатива да не се изгарят отпадъци на територията на 
Голяма Столична община. 
Подписката се организира от жители на район Сердика, които учредиха местна гражданска инициатива 
срещу проекта на Столична Община за изграждане на инсталация за изгаряне на отпадъци в ТЕЦ „София“ 
зад Централна гара.  
Очаква се и други столични райони да се включат и да учредят граждански инициативи за събиране на 
подписи срещу проекта.  
На над 20 пункта в кварталите Банишора, Орландовци, Фондови Жилища и Бенковски местни активисти 
събираха подписи и информираха своите съседи относно плановете на общината да гори 180 000 тона 
годишно от софийския боклук на метри от домовете им.  
Евгени Павлов, председател на инициативната група, приканва съгражданите си да се информират и да 
бъдат проактивни защото: „Плановете на Столична Община трябва да бъдат преустановени. Единственият 
начин това да стане е с масова гражданска активност и инициативност. Нашето активно участие е крайно 
необходимо.“  
От екологично сдружение „За Земята“, които подкрепят инициативата, постоянно напомнят за 
опасностите, които крие този проект, а именно:  
- в условията на силно замърсения въздух в София ще се отделят нови количества опасни 
ракообразуващи замърсители: фини прахови частици (12,8 тона / година), диоксини (0,13 грама / година), 
тежки метали (0,7 тона / година кадмий, олово, живак и др.), азотни оксиди (256 тона / година) и 
органични химикали, които вредят на имунната система и причиняват преждевременна смърт от ракови, 
сърдечно-съдови, мозъчно-съдови и белодробни заболявания;  
- ежедневно от изгарянето на отпадъци ще се образуват 25 тона силно токсични пепели, които трябва да 
се обезвреждат в специални депа за опасни отпадъци, отдалечени на стотици километри – за сметка на 
местните данъкоплатци;  
- ще се унищожават материали, които имат огромен енергоспестяващ потенциал, ако бъдат рециклирани, 
за да замени едва 10% от сега използвания природен газ;  
- ще се затрудни постигането на задълженията на България за рециклиране и ефективно използване на 
ресурсите, което може да доведе до нови наказателни процедури и глоби за страната ни.  
Още градове в страната са застрашени от проекти за изгаряне на отпадъци в ТЕЦ-ове и други заводи – 
Сливен, Русе, Бобов дол, Пещера, Разград. А отпадъци вече се горят в циментовите заводи във Враца, 
Златна Панега и Девня.  
Вчера, 02.02.2016 в Дом на киното се състоя прожекция на филма „Бунище Земя“ и дискусия като част от 
кампанията срещу горенето на отпадъци в София. Залата беше препълнена, а след края на събитието 
всички присъстващи се подписаха в подписката.  
 
 
Източник: teacher.bg 
 

Заглавие: Конкурс ''Обичам природата - и аз участвам'' 
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Линк: http://www.teacher.bg/Article/Details/65427 
 

 
 

Текст: Кампанията на МОСВ и ПУДООС цели повишаване на екологичната култура и популяризиране на 
съвременните образователни и възпитателни тенденции, свързани с опазването на околната среда. По 
нея се финансират проектни дейности пряко включени в учебният и възпитателен процес на младите 
хора. 
Реализацията на инициативи по Националната кампания "За чиста околна среда 2016 г." целят 
постигането на резултати на територията на цялата страна. 
С доброволния труд на гражданите се осъществяват инициативи по залесяване и зацветяване на площи, 
възстановяват се зони за отдих, ремонтират се детски и спортни съоръжения и други. С тях се постига 
повишаване на екологичното самосъзнание, затвърждаване на уменията и желанието за опазване на 
околната среда от гражданите. 
Краен срок: 15 февруари 2016 г. - за учебни заведения и 26 февруари - за общини и кметства 
 
 
Източник: teacher.bg 
 

Заглавие: Национален конкурс за фотография ''Водата – извор на живот'' 2016  
 

Линк: http://www.teacher.bg/Article/Details/65430 
 

 
 

Текст: Организатори на конкурса са Министерство на образованието и науката, РИО-Бургас, Национален 
дворец на децата, Община Бургас, Общински детски комплекс – Бургас. Мотото му е "Чиста вода –здраве 
за всички. 
Целта е да се даде възможност за изява на творческите заложби на децата и учениците, както и да се 
стимулира техният интерес към решаване на проблемите с опазване и използване на водите и 
съхраняване на природата. Конкурсът има за цел е да се превърне в място за обмен на знания, умения и 
нови идеи. 
Участници могат да бъдат ученици от 6-ти до 12-ти клас в 2 възрастови групи на всички училища, школи, 
клубове и извънучилищни звена от страната. 
Всяко учебно заведение може да се представи с най-много 2 творби от възрастова група. 
Размерът на фотографиите трябва да е формат А4 и да са отпечатани или копирани на подходяща хартия. 
Краен срок: 29 февруари 2016 г. – важи датата на пощенското клеймо 
 
 
Източник: sofoblast.government.bg 

http://www.teacher.bg/Article/Details/65427
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Заглавие: ПЪРВА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЛАСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 
НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ 
 

Линк: 
http://www.sofoblast.government.bg/bg/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1
%82%D1%8A%D1%80/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-
%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F 
 

    
Текст: По инициатива на Областния управител на Софийска област, г-жа Росица Иванова, на 3 февруари 
2016 г. в сградата на Областна администрация бе проведена информационна среща „Бизнес-закуска” на 
тема „Предстоящи възможности за кандидатстване по програми с европейско финансиране". 
„Основната цел на форума, който се провежда за пръв път в Областна администрация на Софийска 
област, е да се установи стабилно сътрудничество между правителството и местния бизнес, с цел 
използване на всички възможности за подпомагане на фирмите от общините и подобряване на 
икономическото състояние на Софийска област. Вярвам, че тази среща е навременна и ще бъде полезна 
за всички фирми, като в бъдеще ще доведе до конкретни резултати и подобряваща се бизнес среда. 
Стартираме в  началото на календарната година, съобразявайки се с това, че до дни се отварят 
процедурите за кандидатстване по няколко от мерките на оперативните програми като "Добри и 
безопасни условия на труд" към МТСП и времето за приготвяне на проектните ви предложения е 
ограничено. Заедно с нашите партньори от работодателските организации – БСК, БТПП и КРИБ ще сме на 
разположение за съдействие и подкрепа. Днес поставяме началото на една нова и надявам се 
ползотворна традиция с поредица от форуми, като този, даващи възможности за реален напредък на 
всеки от вас и подкрепящи бизнеса в нашия регион“, заяви Областният управител- г-жа Иванова. 
В бизнес-закуската взеха участие ръководството и екип от Областната администрация, и представители на 
23 успешно работещи фирми от общините: Годеч, Горна Малина, Драгоман, Костинброд, Своге и 
Сливница. Гости на форума бяха г-н Кирил Желязков – гл. директор на БСК и г-жа Мариана Танчева – 
директор Д“ЕИЕП в БТТП. 
Те имаха възможността да се запознаят с оперативните програми за програмен период 2014-2020 - ОП 
“Иновации и конкурентно-способност”, ОП “Региони в растеж”, ОП “Развитие на човешките ресурси”, ОП 
“Транспорт и транспортна инфраструктура”, ОП “Околна среда”, ОП “Наука и образование за 
интелигентен растеж”, ОП “Добро управление”, както и с електронната система за кандидатстване ИСУН 
2020. 
Представителите на БСК и БТПП, г-н Кирил Желязков и г-жа Мариана Танчева от своя страна приветстваха 
организирането на форума, изказаха задоволството си от широкото присъствие на представителите на 
бизнеса от региона на областта и заявиха, че приемат това като ясен знак за нуждата от регулярни, 
ориентирани към резултата и тясно фокусирани в практически аспект бизнес срещи. 
Програмният директор европейски програми и проекти, г-жа Елза Григорова бе основен лектор на 
събитието. Тя представи подробно условията и сроковете за кандидатстване, и спецификата на всяка 
оперативна програма. Сред акцентите бе разясняване на обосновката и необходимостта от 
реализирането на даден проект, определянето на обща и специфични цели, целеви групи, подробното 
описание и обосновката на дейности, продължителността на проекта и план за изпълнение. В рамките на 
информационното събитие бяха разяснени в детайли и стъпките при кандидатстване за безвъзмездна 
финансова помощ по линия на оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. 

http://www.sofoblast.government.bg/bg/435-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
http://www.sofoblast.government.bg/bg/435-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
http://www.sofoblast.government.bg/bg/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://www.sofoblast.government.bg/bg/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://www.sofoblast.government.bg/bg/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Г-жа Григорова представи примерни дейности по програма „Развитие на селските райони”, които биха 
представлявали интерес за участниците във форума - модернизация на производството, преработката и 
реализацията на хранителните продукти, подкрепа за млади земеделски производители, подобряване на 
достъпа до консултантски услуги и обучение, запазване на традиционните земеделски практики, особено 
в планинските райони, възстановяване и поддържане на земеделски земи с висока природна стойност, 
насърчаване на биологично растениевъдство, пчеларство и животновъдство, подобряване на 
ефективността при интегрираното управление на водата като стопански ресурс, възстановяването на 
горския потенциал и превенция на пожарите в горите, стартиране на микропредприятия в селските 
райони с приоритет в областта на преработката, подобряване на общинската пътна и ВИК инфраструктура 
и други. 
След направената презентация представителите на бизнеса имаха възможност да поставят практически 
въпроси и проблеми, да споделят положителен опит и установят контакти за партньорство помежду си, 
бе дискутирана основната цел на форума – да се установи сътрудничество между държавните и 
работодателските институции, и местния бизнес, с цел използване на всички възможности за 
подпомагане и подобряване на икономическото развитие на Софийска област. Две от присъстващите на 
форума фирми „РАВИК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „МОГИЛА“ ЕООД от град Годеч, представиха своята 
продукция, като предложиха на участниците вкусни сладки и млечни продукти, собствено производство. 
Информационната среща е първа от поредица „бизнес-закуски“, които ще бъдат проведени в Областната 
администрация в рамките на месец февруари т.г. Предстои провеждане на срещи с представители на 
местния бизнес от общините от Средногорския регион и общините: Долна баня, Ихтиман, Костенец и 
Самоков, които ще бъдат организирани на 11.02.2016 г. и с общините: Ботевград, Етрополе и Правец – на 
16.02.2016 година. 
 
 
Източник: nationalgeographic.bg 
 

Заглавие: Люксембург ще добива метали от астероиди 
Между Земята и Марс има 12 000 астероиди, богати на метали 
 

Линк: http://www.nationalgeographic.bg/?cid=4&NewsId=2986 
 

 
 

Текст: Люксембург планира да добива метали от повърхността на астероиди в близост до Земята, 
съобщава „Файненшъл таймс".  
Великото херцогство е дългогодишен участник в световния космически отрасъл и играе ключова роля в 
развитието на спътници и свързаните с процеса технологии.  
В Люксембург е регистрирана една от най-големите компании - оператори на спътници SES. Сега 
Люксембург, в сътрудничество със САЩ и европейските партньори, си постави за цел да усвои 
технологиите за добив на метали и други суровини, които липсват в изобилие на Земята.  
Става дума за близки до Земята обекти, разположени по-далеч от Луната, но по-близо от Марс и 
намиращи се на такова разстояние, че да може да бъдат достигнати от космически кораб. 
Между орбитите на Земята и Марс има повече от 12 хил. астероида, състоящи се от материали, 
образувани в процеса на формиране на Слънчевата система. Те са по-богати на метали от земната кора. 
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Източник: economynews.bg 
 

Заглавие: Китай срива цените на черните метали 
 

Линк: http://www.economynews.bg/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9-
%D1%81%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-news68391.html 
 

 
 

Текст: Производителите в сектора на черната металургия в цял свят се борят с евтината продукция 
идваща от Китай. Най-големия производител на стомана в света - корейската компания POSCO отчита 
нетна загуба от 96 милиарда вона или 79,4 милиона долара, равняващи се на  11% спад в продажбите до 
58,1 трилиона вона, поради удвоилият се внос от Китай, който понижава значително търсенето. Силният 
долар от своя страна доведе до валутни загуби. Китайските фирми също не се справят по-добре. От 
китайския производител Baoshan Iron & Steel съобщиха, че очакват нетната печалба за 2015г. да е 146 
милиона долара или с 83% по-малко от предходната година. Изпълнителният директор на компанията 
коментира, че стоманодобивната промишленост е в застой. Търсенето на стомана в Китай за 2015г се е 
понижило с 3,5 %  до 685 милиона тона и най-вероятно ще се свие с още 2% през тази година. От 
Световната асоциация за производство на стомана обявиха, че азиатския гигант има около 400 милиона 
тона излишен капацитет. 
 
 
Източник: aop.bg 
 

Заглавие: ПУБЛИЧНА ПОКАНА 
 

Линк: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9050118 
 

 
 

Текст: ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
Община Враца, ул. “Стефанаки Савов”№ 6, За: Ирена Статкова - по техническата част; Полина Кръстева - 
по условията на публичната покана, Република България 3000, Враца, Тел.: 092 622261; 092 627412, E-mail: 
hrrangelova@b-trust.org, Факс: 092 623061 
Място/места за контакт: Община Враца 
Интернет адрес/и: 
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.vratza.bg/. 
Адрес на профила на купувача: http://www.vratza.bg/?category=18. 
 

http://www.economynews.bg/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D1%81%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-news68391.html
http://www.economynews.bg/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D1%81%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-news68391.html
http://www.economynews.bg/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D1%81%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-news68391.html
http://www.economynews.bg/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D1%81%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-news68391.html
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9050118
mailto:hrrangelova@b-trust.org
javascript:openURL('http://www.vratza.bg/')
javascript:openURL('http://www.vratza.bg/?category=18')
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ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: 
Доставки 
КРАТКО ОПИСАНИЕ: 
Доставка на съдове за отпадъци за нуждите на Община Враца за 2016 г., по 2 (две) обособени позиции: 
Позиция № 1: Доставка на съдове за битови отпадъци; Позиция № 2: Доставка на контейнери за 
текстилни отпадъци. 
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 
34928480, 44619000 
Описание: 
Контейнери и кофи за отпадъци и смет  
Други видове контейнери  
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 
ОП 1. Съдове за битови отпадъци: Кофи за битови отпадъци тип "Кука” с обем 0,11 м3 /110 л./ – 350 бр.; 
Контейнери за битови отпадъци тип „Бобър” с обем 1,1 м3 /1100 л./ - 50 бр. Прогнозна стойност за ОП 1: 
до 39 167 лв. без ДДС. ОП 2. Контейнери за текстилни отпадъци – 10 бр. Прогнозна стойност за ОП 2: до 17 
667 лв. без ДДС 
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 
56834 BGN 
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 
гр. Враца 
NUTS: 
BG313 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 
1. При изпълнение на доставките, предмет на поръчката, Изпълнителят се задължава: - Да изпълни 
качествено и в срок договорените доставки, в съответствие с изискванията на Възложителя, Техническата 
спецификация и предложеното в офертата, при спазване на всички действащи в Република България 
нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката. - Да достави 
заявените количества и вид изделия на мястото на доставяне и да представи всички необходими 
документи, както и сертификати, удостоверяващи качеството и произхода на доставените стоки и 
гаранционни карти. - Да отстранява за своя сметка всички недостатъци на некачествени или 
несъответствуващи на предложението му стоки, неудовлетворяващи изискванията на Възложителя, както 
и нарушаващи посочените в нормативната уредба изисквания и др., съгласно проекта на договора 
(Приложение № 3) и Техническата спецификация (Приложение № 4.1 или 4.2). 2. Минималните 
изисквания за техническите възможности на участниците: 2.1. Участниците следва да имат въведена 
система за управление на качеството съгласно международен стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентен) 
с обхват, сходен с предмета на поръчката. За доказване на това обстоятелство се посочва публичния 
регистър, който съдържа тази информация или се представя заверено копие от валиден сертификат. 2.2. 
През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участниците трябва да имат 
успешно изпълнени минимум 2 (две) доставки, които са еднакви или сходни с предмета на обществената 
поръчка (доставка на контейнери и/или кофи за битови отпадъци). Към списъка на доставките, които са 
еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата (Приложение № 5) се представят и доказателства за 
извършените доставки. Важно! Доказателствата за извършените доставки се предоставят под формата на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. 
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 
Най-ниска цена 
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 
16/02/2016 12:00 
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 
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НЕ 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 
1. Пълен достъп до Публичната покана и приложенията към нея е предоставен на официалната интернет 
страница на Община Враца - www.vratza.bg, раздел „Профил на купувача” (02-2016-006). 2. Неразделна 
част от Публичната покана са следните приложения: - Приложение № 1 – Указания за подготовката на 
офертата. - Приложение № 2.1 – Образец на оферта за Позиция № 1. - Приложение № 2.2 – Образец на 
оферта за Позиция № 2. - Приложение № 3 – Проект на договор. - Приложение № 4.1 – Технически 
спецификации за Позиция № 1. - Приложение № 4.2– Технически спецификации за Позиция № 2. - 
Приложение № 5 – Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената 
поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата (образец). 3. 
Офертите се подават в стая № 61 на Община Враца, от 08:00 – 17:00 ч., всеки работен ден. Офертата 
следва да се представи в запечатан непрозрачен плик, като върху лицевата му страна е необходимо да се 
посочи: наименование на поръчката, идентификационния й номер, името на подателя, както и точен 
адрес, телефон, факс и е-mail за връзка. 4. Отварянето на офертите ще се извърши на 16.02.2016 г. от 
16:00 часа, в Заседателната зала на Община Враца. Лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП могат да присъстват на 
отварянето на офертите. 
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 
15/02/2016  
 
 
Източник: news.bnt.bg 
 

Заглавие: Боклуци до контейнерите в Попово 
 

Линк: http://news.bnt.bg/bg/a/boklutsi-do-konteynerite-v-popovo 
 

 
 

Текст: Вече година Община Попово има договор с фирма за безвъзмездно разделно събиране на 
отпадъци от домакинствата. До момента обаче нито един човек не предал на площадката старите си 
мебели или опасни отпадъци. Продължавала практиката хората да си изхвърлят употребявани си вещи и 
електроуреди покрай контейнерите и те да се извозват, по принуда, от работници на Общината. 
Въпреки че от година на сайта на Община Попово стои информацията къде гражданите могат да 
изхвърлят обемисти едрогабаритни отпадъци или излезли от употреба електрически уреди, услугата не се 
ползва. Повечето хора или не знаят, или не се интересуват, че това е нарушение. 
„Оставя се до контейнера, в който се изхвърля сметта” , разказа Иво Стефанов. 
От Община Попово казаха, че трудно се справят с проблема, включително и строителните отпадъци, за 
които депо имало в село Пайдушко. 
„Често се случва граждани от ремонтни дейности в апартаментите си да оставят такива чувалчета със 
строителни отпадъци до контейнерите.” 
Общината с общинска полиция намираме хората, които извършват, обяснявам, когато ги намерим”, каза 
Лилия Стефанова – експерт по екология в Община Попово. 
В помощ на Общината, но нерегламентирано, от време на време се включват хора, чийто основно 
препитание е предаването на старо желязо и хартия разфасовали старите мебели, като дървените части 
отивали за огрев, а металните – за вторични суровини. 
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Източник: konkurent.bg 
 

Заглавие: Ченгета борят с операции битовата престъпност в 2 общини 
 

Линк: http://konkurent.bg/article/66106/chengeta-boriat-s-operacii-bitovata-prestupnost-v-2-obshtini 
 

 
 

Текст: Специализирана полицейска операция за противодействие на криминалната и битова престъпност 
премина във вторник в Бяла Слатина. 
„Тя беше свързана с повишаване чувството за сигурност на гражданите, осигуряване на добър обществен 
ред и безопасност на движението“, съобщиха от областната дирекция на полицията. Проверени са 52 
човека и 31 автомобили. Установени са 16 нарушения на Закона за движение по пътищата и 1 нарушение 
на Кодекса за застраховане. 
Н същия ден на територията на мездренските села Зверино, Елисейна и Игнатица е преминала 
специализирана операция, целяща предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления, 
осъществяване на контрол върху поведението на водачите нарушаващи правилата за движение. 
Извършени са проверки на питейни заведения и пунктове за изкупуване на метали. Проверени са 15 МПС 
и 12 лица. Съставени са 1 акт и 8 фиша по Закона за движение по пътищата. 
 
 
Източник: starazagora.topnovini.bg 
 

Заглавие: Крадци оставиха Рупките без улични лампи 
 

Линк: http://starazagora.topnovini.bg/node/655158 
 

 
 

Текст: Неизвестни крадци са отмъкнали кабел от уличното осветление в чирпанското село Рупките, 
съобщиха от полицията. 
Сигнал за кражбата подал вчера в 7.30 часа в Чирпанското районно полицейско управление, кметът на 
селото Манчо Манчев. 
При огледа станало ясно, че за времето от 20.00 часа на 31 януари до 18.00 часа на 1 февруари неизвестен 
извършител е откраднал 440 метра елпроводник от 13 междустълбия, собственост на община Чирпан, 
чрез който се осигурява уличното осветление на селото. 
Крадците се издирват, по случая е образувано досъдебно производство. 
„Рязали са кабели от един извод, тръгнали са от трафопоста”, обясни кметът. По думите му в единия 
случай е рязано отгоре на стълба, при чашката, а в останалите на два метра по-надолу. Манчев 
предполага, че крадците са трима, едно от тях е момче, това личало по следите оставени от наглите 
крадци. 
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„Крали са там, където няма кучета, за да не ги усетят. Там, където има, не са пипали”, разказва още 
Манчо Манчев. Според него крадците най-напред са огледали мястото и след това са пристъпили към 
действие. „Идват разни непознати в селото, я орехи да берат, я нещо да продават и оглеждат”, обяснява 
кметът. 
Заради откраднатите кабели в селото не светят общо 25 лампи. „Не е толкова страшно, защото в Рупките 
по улиците вечер светят 190 лампи”, успокои кметът. 
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