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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Публична покана с предмет: „Осигуряване на техническо и материално обезпечаване на 
Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда“ през 2016 г.“ 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=public_contracts&pid=148 
 

 
 

Текст: Публична покана с ID номер 9050678 от 22.02.2016 г.  
Публикуван на: 22 Февруари 2016, Понеделник 19:29  

Информация към публичната покана 
Публикуван на: 22 Февруари 2016, Понеделник 19:29  
Приложение № 1 – техническа спецификация 
Публикуван на: 22 Февруари 2016, Понеделник 19:29  
Образци от № 1 до № 11 към публичната покана 
Публикуван на: 22 Февруари 2016, Понеделник 19:30  
Образец № 12 – проект на договор към публичната покана 
Публикуван на: 22 Февруари 2016, Понеделник 19:30  

  
 
Източник: faragency.bg 
 

Заглавие: Община Айтос с 13 проекта "За чиста околна среда 2016" 
 

Линк: http://faragency.bg/bg/obshtina-aytos-s-13-proekta-za-chista-okolna-sreda-2016/ 
 

 
 

Текст: За финансиране от 130 хил. лв. кандидатства Община Айтос по Националната програма "За чиста 
околна среда - 2016 г.", на тема „Обичам природата – и аз участвам“. Кампанията ежегодно се организира 
от МОСВ и ПУДООС. 13 са проектните предложения на Общината - две за град Айтос и 11 за населените 
места. 
Целта на кампанията „За чиста околна среда 2016 г.“ е повишаване на екологичната култура и навлизане 
на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда. С доброволния труд на гражданите 
ще се осъществи залесяване и зацветяване на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за 
отдих, ремонтиране на детски, спортни съоръжения и други. Основната идея е повишаване на 
екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения 
и желание за опазване на околната среда у гражданите. 
Основната цел на Общината е в Айтос да бъдат инвестирани средства за благоустрояване на Гробищния 
парк и на градината на улица "Паркова". Освен за двата градски обекта, общинската администрация е 

http://www.moew.government.bg/uploadedfiles/148_12-00-293.PDF
http://www.moew.government.bg/uploadedfiles/148_Informatsia.pdf
http://www.moew.government.bg/uploadedfiles/148_Prilojenie_1.pdf
http://www.moew.government.bg/uploadedfiles/148_Obrazci_1-11.zip
http://www.moew.government.bg/uploadedfiles/148_12_Obrazec_12.pdf
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изготвила още 11 проекта за изграждането на зони за отдих и спорт в селата, в които през последните две 
години не са реализирани проекти, финансирани със средства от кампанията.  
Село Караново тази година не се включи с проектно предложение - там си намериха щедър местен 
дарител, който финансира проект за благоустрояване, озеленяване и зацветяване на градинките. В края 
на м. ноември м.г. по програмата за 2015 година в село Лясково пък беше изграден мини стадион, а в 
селата Съдиево, Тополица и Раклиново подобни проекти бяха реализирани в предходни години. В 
условието на Програмата има специално изискване да не се включват селища, които са получили 
финансиране в Националната кампания „За чиста околна среда“ през 2014 г. и 2015 г. 
В групата на селата с проектни предложения е Дрянковец. Там са решили да преобразят единствената, 
сериозно занемарена селска градина в центъра, в която навремето е бил изграден паметник на 
загиналите във войните. В селата Карагеоргиево, Пирне, Пещерско, Черноград, Чукарка, Поляново, Малка 
поляна, Черна могила, Зетево и Мъглен са предпочели да заложат проекти, свързани със свободното 
време за децата и младите хора. Проектните им предложения са за детски площадки и зони за спорт и 
отдих. 
Ако предложенията бъдат одобрени, ще трябва да се предприемат и мерки за недопускане на повторно 
замърсяване на почистените площи, както и за поддържане на новосъздадените зони. Дейностите са 
свързани с доброволен труд и подкрепа от страна на гражданите, местните фирми и неправителствени 
организации. Общината ще трябва да има и предварително решение кой ще поеме последващото 
стопанисване и поддръжка на изградените по проекта обекти. 
Дали проектните предложения ще бъдат одобрени и какъв ще е размерът на финансирането, ще стане 
ясно на 8 април 2016 г. 
 
 
Източник: dnesbg.com 
 

Заглавие: РИОСВ щe нaлaгa глoби дo 20 000 лв. зa нeпoчиcтeни пътищa и peки 
 

Линк: http://www.dnesbg.com/obshtestvo/riosv-shte-nalaga-globi-do-20-000-lv-za-nepotchisteni-patishta-i-
reki.html 
 

 
 

Текст: Щe нaлaгaмe caнкции oт 2000 дo 20 000лв., aкo дo 31 мapт 2016 г. нe бъдaт пoчиcтeни oтпaдъци нa 
пътя, зeмнoтo плaтнo, пътнитe cъopъжeния, кpaйпътнитe кoмплeкcи и oпopнитe пyнктoвe зa пoддъpжaнe, 
пpeдyпpeдихa oт РИОСВ. Вeчe ca изпpaтeни пpeдпиcaния дo Облacтнитe пътни yпpaвлeния нa Вeликo 
Tъpнoвo и Гaбpoвo. 
От eкoинcпeкциятa нaпoмнят и нa кмeтoвeтe нa oбщинитe в двeтe oблacти, чe дo 4 aпpил тpябвa дa 
opгaнизиpaт oглeд нa peчнитe кopитa и пpилeжaщитe тepитopии. Акo бъдaт oткpити нepeглaмeнтиpaни 
зaмъpcявaния, тe тpябвa дa бъдaт пoчиcтeни, кaтo ce пpeдпpиeмaт мepки дa нe ce дoпycкaт нoви. Слeд 
тeзи дaти oт РИОСВ щe нaпpaвят пpoвepки нa пътищaтa и peкитe в oблacтитe и кoнтpoлът щe бъдe oтчeтeн 
в МОСВ. Нeoтдaвнa миниcтъp Ивeлинa Вacилeвa paзпopeди пpoвepки в цялaтa cтpaнa c цeл пpeвeнция и 
пoчиcтвaнe нa тeзи oбeкти. 
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Източник: veliko-tarnovo.net 
 

Заглавие: Мобилни пунктове ще събират опасни битови отпадъци 
 

Линк: http://veliko-tarnovo.net/novini/mobilni-punktove-shte-sabirat-opasni-bitovi-otpadatsi.html 
 

 
 

Текст: Община Велико Търново съвместно с фирмите „БалБок Инженеринг” АД ,”Гриинтех България” АД 
и „Нуба рециклиране” АД организира мобилни събирателни пунктове за събиране на следните опасни 
отпадъци от бита: 
-лекарства с изтекъл срок на годност; 
-живачни термометри и ампули; 
-живак, лакове и бояджийски материали; 
-домакински препарати и химикали; 
-мастила и замърсени опаковки; 
-негодни препарати за растителна защита; 
-излезли от употреба батерии и акумулатори; 
-излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. 
Пунктовете ще бъдат разположени на  
25.02.2016г. /четвъртък/ на паркинга на микропазар „Бузлуджа“ и  
на 26.02.2016г. /петък/ пред МОЛ – Велико Търново/Паркинга на ул.”Симеон Велики”/ 
Системата за събиране на опасни битови отпадъци на „БалБок инженеринг”АД е отличена като „Зелена 
иновация” за 2014г. 
Събирането на опасни битови отпадъци е част от реализация на ангажимента, който общината има в 
изпълнение изискванията на Закон за управление на отпадъците, както и на политиката за насърчаване 
на устойчивото развитие. 
 
 
Източник: monitor.bg 
 

Заглавие: Захарният завод на Гриша Ганчев край Бургас отива за скрап 
 

Линк: http://www.monitor.bg/a/view/47596-
%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-
%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B0-%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81-
%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF 
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Текст: Захарният завод край Бургас, който е собственост на Гриша Ганчев, вероятно ще бъде нарязан за 
скрап. Предприятието от години е на ръба на фалита и през по-голямата част от годината не работи. За 
предстоящото ликвидиране на завода се заговори тези дни, след като близо 30 служители бяха съкратени 
накуп. 
Договорите им са били прекратени внезапно на 1 февруари, като са получили по две заплати 
обезщетение. След драстичните съкращения, на щат в "Бургаски захарен завод" са останали едва 6-7 
души. "На практика това означава, че заводът затваря врати окончателно и едва ли някога ще заработи 
отново", коментираха освободени вече работници. Според тях поточните линии и машините са физически 
и морално остарели, и са абсолютно негодни за каквото и да било производство.  
На практика повече от десет години заводът почти не работи. Машините завъртат веднъж годишно за по 
няколко седмици и после спират до следващата година. Цеховете се пускат само за да преработят по 30-
40 хиляди тона нерафинирана захар от тръстика, когато има внос на суровина. 
Преди много години поточните линии са били проектирани за производство на захар от захарно цвекло, с 
капацитет от 5000 тона на денонощие. Още в първите години след 10 ноември 1989 г. заводът е 
приватизиран от "Мултигруп" и компанията го експлоатира единствено за рафиниране на непреработена 
готова захар, произведена от тръстика. Машините, съоръженията и поточните линии за преработката на 
цвеклото са разглобени и продадени за скрап, тъй като в зората на демокрацията цвекло у нас вече не се 
отглежда. В момента технически е абсолютно невъзможно заводът в Камено да преработва захарно 
цвекло. 
 
 
Източник: plovdiv.topnovini.bg 
 

Заглавие: Община "Родопи" запазва размера на данъците 
 

Линк: http://plovdiv.topnovini.bg/node/658776 
 

 
 

Текст: Община Родопи запазва нивото на данъците и през 2016 година, съобщиха от администрацията. 
Причината е решение на общинското ръководство, което касае налозите за местните данъци и такси. 
Запазват се размерът на данъка за автомобили, сгради, административни такси и такса за битови 
отпадъци.  
„Много кметове на общини при ниска събираемост на данъци и такси, увеличават налозите, за да съберат 
минималните необходими средства за разчетите на бюджета. Тази политика е крайно несправедлива 
спрямо коректните данъкоплатци. Те носят на гърба си нередовните платци, които чакат да мине 5-
годишния давностен период, ако не бъдат потърсени”, заяви кметът на Община Родопи Пламен Спасов. 
През 2009 година събираемостта на данъците в общината е била 29%. От поемането на управлението на 
Пламен Спасов, събираемостта се увеличава, като през 2012 година тя е 68%, през 2013 нараства на 78%, 
през 2014 година е отчетен рекорд от 116% събираемост на дължимите данъци и такси, а през 2015 
година са отчетени 98% събираемост. 
„При влизане в първия ми мандат наложих сваляне на такса битови отпадъци за фирми почти на 
половина, а за граждани с 23 %. Вече трета година ние държим същото ниво”, каза още Пламен Спасов. 
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Той посочи, че за по-високите приходи са допринесли също таксите за придобито имущество и 
привличането на нови фирми в Община Родопи. Собствениците на фирми са решили да изместят бизнеса 
си заради по-ниските такси за битови отпадъци и по-евтиния данък МПС. 
„Резултатите показват, че наложената политика е правилната – през 2010 година имаме собствени 
приходи 3,4 милиона, а през 2015 година бележат ръст до 6,6 милиона лева”, съобщи кметът на Община 
Родопи.  
 
 
Източник: botevgrad.com 
 

Заглавие: Три докладни, които не бяха приети на извънредното заседание на ОбС, са включени в 
дневния ред на редовната сесия  
 

Линк: http://botevgrad.com/news/64581/Tri-dokladni-koito-ne-byaha-prieti-na-izvanrednoto-zasedanie-
na-ObS-sa-vklyucheni-v-dnevniya-red-na-redovnata-sesiya/ 
 

 
 

Текст: Три докладни, които не бяха приети на извънредното заседание на ОбС миналия вторник, са 
включени в дневния ред на редовната сесия, насрочена за 25 февруари.  
Първата докладна е за увеличаване на капитала на болницата, който възлиза на 768 000 лв., с 1 407 000 
лв. Сумата представлява общ размер на заемите, предоставени от общината на МБАЛ Ботевград. Парите 
са отпуснати съгласно три решения на ОбС  - едно от 2005 и две от 2008 год. По решение на ОбС от 2006 г. 
общината е отпуснала още един заем на болницата. Сумата възлиза на 400 000 лв. Тя няма да бъде 
включена в капитала на дружеството, а ще остане като задължение на МБАЛ. Докладната е внесена от 
кмета на общината, но е изготвена въз основа на предложение на управителя на болницата д-р Филип 
Филев и главния счетоводител Григорий Гешев. Подписите на двамата стоят под предложението, 
приложено към проекта за решение. 
Общинското ръководство отново иска съгласието на местния парламент наличните количества замени и 
скални маси, добити при изграждане на регионалното депо за неопасни битови отпадъци, да се 
използват за нуждите на общината през следващите пет години, както и да се забрани извършването на 
разпоредителни сделки с тях за същия период.  
По заповед на кмета от 8 януари 2016 год.е извършена инвентаризация на наличните количества земни и 
скални маси.  В резултата на проверката, комисията е описала, че от общото количество земни и скални 
маси – 570 000 куб. м, са продадени 10 000 куб. м през 2013 год., 1124 куб. м. през 2014 год. и 36 000 
куб.м през 2015 год. Разпоредителните сделки са реализирани с разрешението на Общинския съвет. 
Началните пазарни цени също са утвърдени с решения на местния парламент. Това се посочва в 
докладната до ОбС.  
През миналата година за нуждите на общината са използвани 100 куб.м скални и земни маси. Към датата 
на проверката установените налични количества земни и скални маси са 522 000 куб.м., пише още в 
докладната. 
Като мотив за преустановяване на разпоредителни сделки със земни и скални маси, в предложението се 
посочва: „… след проведена кореспонденция между Община Ботевград и Министерство на околната 
среда и водите, общинска администрация Ботевград е уведомена. че Управляващият орган на програмата 
счита, че сумата в размер на 1 675578.00 лв. без ДДС. представлява очакван нетен приход за Община 
Ботевград при продажба на земните и скални маси, който следва да се отчете като приход от 
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реализирания проект "Регионално депо за неопасни битови отпадъци”. Според МОСВ гореописаната 
сума представлява "нов приход" от изпълнението на дейностите по проект "Изграждане на регионална 
система за управление на отпадъците в регион Ботевград", който не е бил взет предвид в първоначално 
одобрения анализ разходи-ползи, предвид което посочената сума, в размер на 1 675 578.00 лв., без ДДС, 
следва да бъде възстановена от община Ботевград по сметката на Оперативна програма "Околна среда 
2007 - 2013г.".  
От докладната става ясно още, че общината е депозирала искова молба срещу МОСВ  да се установи, че 
не дължи сумата от 1 675 578.00 лв. /без ДДС/, като приход от проект "Изграждане на регионалната 
система за управление на отпадъците в регион Ботевград" по приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие 
на инфраструктурата за третиране на отпадъци". 
С третата докладна общинското ръководство отново предлага на ОбС да определи четирима съветници за 
състава на комисията, която ще има за задача да провери и анализира изпълнението на договора между 
община Ботевград и фирма „Травъл Медиа Груп”. Както многократно сме информирали, между двете 
страни има възникнал спор, който продължава повече от година и половина. Община Ботевград има 
претенции за пълно неизпълнение на договора, т.е., че фирмата не е произвела и доставила 
необходимите костюми, декори, както и озвучителна техника за провеждане на възстановката 
„Последните дни на Цар Иван Шишман”. Ответната страна „Травъл Медиа Груп” е завела насрещен иск за 
това, че е изпълнила своите ангажименти, но не е получила пълния размер на сумата по договора, а само 
30% от нея, като авансово плащане, или 43 092 лева.  
 
 
Източник: radioblg.bnr.bg 
 

Заглавие: К. Живков: Нерегламентираните сметища намаляват 
 

Линк: http://radioblg.bnr.bg/post/100661652/k-jivkov-nereglamentiranite-smetishta-namalavat 
 

 
 

Текст: Нерегламентираните сметища в страната намаляват - при проверките миналата година е 
установено, че в област Пловдив дори няма такива сметища, съобщи заместник-министърът на околната 
среда и водите Красимир Живков в предаването ни "Хоризонт плюс седем".  
До края на месеца, регионалните екоинспекции трябва да представят в Министерството на околната 
среда и водите графици за предстоящите през март и април проверки за нерегламентирани сметища по 
реките. Това е разпоредено от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева във връзка с 
пролетното снеготопене. 
Най-голям брой почистени замърсявания има в районите на Бургас, Варна и Перник. Общо за 2015 година 
са почистени над 715 нерегламентирани замърсявания на речни легла и прилежащи територии,  поясни 
Живков. 
Кметът на общината отговаря за предотвратяването на изхвърлянето на отпадъците на нерегламентирани 
за това места и за почистването им. И да няма трайно решение, има успехи в проблема с незаконните 
сметища, тъй като в последните години се наблюдава намаляване : има вече изградени 45 регионални 
системи, още 5 в процес на завършване, а остават още 2 до 2017 година. Така че що се касае в процеса на 
управление на отпадъците, държавата изпълнява своята политика - местната власт събира, транспортира, 
третира отпадъци по нов начин,   допълни земестник-министърът на околната среда и водите. 
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От 2 000 до 20 000 лева е предвидената в закона глоба за кмет, който не се е съобразил с разпоредбата за 
премахване на незаконно сметище, а през 2015 са наложени санкции от 178 000 лева 
 
 
Източник: rodopi24.blogspot.bg 
 

Заглавие: Двама задигнаха „Опел” в Кърджали, предали го за скрап 
 

Линк: http://rodopi24.blogspot.bg/2016/02/blog-post_665.html 
 

 
 

Текст: За кражба на лек автомобил „Опел" двама са задържани в РУ-Кърджали, съобщиха от Областната 
дирекция на МВР. Автомобилът бил откраднат от паркинг пред хотел в Кърджали. След подадена жалба и 
организирани издирвателни действия полицаи заловили извършителите П.С.(60) и Х.К.(22). Колата била 
продадена в пункт за изкупуване на вторични суровини извън областта. Иззети са регистрационните 
табели. Работата по случая продължава. 
 
 
Източник: kanal6.bg 
 

Заглавие: Изчезнаха 620 метра кабел от електроразпределителната мрежа на село Съдиево 
 

Линк: http://kanal6.bg/index.php/predavaniq/shortnews/16465-
%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-620-
%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB-%D0%BE%D1%82-
%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0
%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-
%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE 
 

 
 

Текст: Кражба на 620 метра кабел от електроразпределителната мрежа на село Съдиево разследват 
служители на РУ-Нова Загора. Кражбата е извършена за времето от 02,00 до 08,30 часа на 19 февруари от 
четири междустълбия на улици “Драва” и “Хан Крум”. Сигналът е подаден в 09,30 часа на 19 февруари от 
кмета на селото. По случая е образувано досъдебно производство.   
 
 
 
 

http://kanal6.bg/index.php/predavaniq/shortnews/16465-%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-620-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB-%D0%BE%D1%82-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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Източник: novinata.bg 
 

Заглавие: Крадец изкопа и открадна телефонен кабел 
 

Линк: http://novinata.bg/?p=44405 
 

 
 

Текст: РУ – Чирпан е получено съобщение за задействана сигнализация на телефонен кабел между 
селата Верен и Кольо Мариново, общ. Братя Даскалови. Пристигналият на място полицейски екип 
установил, че неизвестно лице е извършило кражба на 30м подземен кабел, собственост на 
телекомуникационна компания. Образувано е досъдебно производство. 
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