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Източник: vestnikstroitel.bg 
 

Заглавие: Първата обявена зелена поръчка е на МОСВ за доставка на 100% рециклирана хартия 
 

Линк: http://vestnikstroitel.bg/news/133030_prvata-obyavena-zelena-porchka-e-na-mosv-za-
dostavka-na-100-reciklirana-hartiya/      
 

 
 

Текст: Първата обявена  зелена поръчка  е на МОСВ за доставка на 100% рециклирана хартия. 
Това каза Валерия Методиева, главен експерт в дирекция „Методология, анализ и контрол на 
обществените поръчки“  в  АОП. Реално през 2008 година е обявена първата зелена поръчка от 
Столичен автотранспорт за превозни средства на  газ, но тя не е разбирана като такава. „Новият 
ЗОП насърчава насърчава обявяването на зелените поръчки. Критериите за зелена поръчка не 
трябва да бъдат дискриминационни“, подчерта Методиева и допълни, че в новия ЗОП един от 
основните критерии е „отчитане на разходите за целия жизнен цикъл“.  
 
 
Източник: vestnikstroitel.bg 
 

Заглавие: Росица Карамфилова, МОСВ: 14% от обществените поръчки в Европа се падат в 
обществения сектор 
 

Линк: http://vestnikstroitel.bg/news/133014_rosica-karamfilova-mosv-14-ob-porchkite-v-evropa-se-
padat-na-porchkite-v-obschestveniya-sektor/ 
 

 
 

Текст: 14% от поръчките в Европа се падат на тези в обществения сектор. Обществените поръчки 
могат да влияят на пазара на стоки и услуги чрез принципите на зелените обществени поръчки. 
Това каза Росица Карамфилова, експерт в Министерство на околната среда и водите по време на 
Националния форум „Партньори за подкрепа на зелените и устойчиви обществени поръчки“. Тя 
обясни, че при прилагането на зелените обществени поръчки се наблюдават и много ползи. „За 
2004-2007 година Виена спестява 44 млн. чрез продажба на въглеродни емисии след прилагане на 
принципите на зелените обществени поръчки. Чрез тях се подкрепят ползите за околната среда, 
намаляват се парниковите газове, прилага се енергийна ефективност“, каза още тя. Карамфилова 
допълни, че икономическите ползи се изразяват в спестяването на средства. „Зелените 
обществени поръчки изглеждат по-скъпи, първоначалните инвестиции са високи, но в погледа на 
времето и чрез дългия живот на продуктите се стига до значителни икономически ползи“, заяви 
още тя. Като бариери при прилагането на зелени обществени поръчки Карамфилова посочи 
високата цена, опитът при прилагане на екологични критерии. „Много често дори за лицата, които 

http://vestnikstroitel.bg/news/133030_prvata-obyavena-zelena-porchka-e-na-mosv-za-dostavka-na-100-reciklirana-hartiya/
http://vestnikstroitel.bg/news/133030_prvata-obyavena-zelena-porchka-e-na-mosv-za-dostavka-na-100-reciklirana-hartiya/
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прилагат зелените обществени поръчки, някои термини звучат имагинерно. Затова трябва да се 
провеждат правилните обучения“. 2016 година за 6-та година продължава изпълнението на 
мярката за разкриване на „зелени работни места“. През 2015 година са разкрити 115 такива 
работни места, каза още Карамфилова. 
 
 
Източник: banker.bg  
 

Заглавие: ЕС ни отряза 122 млн. лв. за екология 
 

Линк: http://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/es-ni-otriaza-122-mln-lv-za-ekologiia 
 

 
 

Текст: Близо 122 милиона лева са наложените финансови корекции при изпълнението на проекти 
по Оперативна програма “Околна среда” 2007-2013. 
Това посочва в писмен отговор министърът на околната среда и водите Ивелина Василева до 
депутат от опозицията. Санкциите засягат 132 общини, за чийто бюджет остава изпълнението на 
проектите. 
Налагането на финансови корекции за общините се дължи основно на допуснати нарушения при 
подготовката и провеждането на обществени поръчки на проектите – изграждане на ВиК 
инфраструктура, пречиствателни станции, депа за обработка на отпадъци и др. 
През 2014 г. България се съгласи да бъде санкционирана от Европейската комисия заради 
системни нарушения по ОПОС 2007-2013 допуснати в периода 2010-2013 г. Заради тях плащанията 
по програмата бяха временно замразени в продължение на близо една година. А за да бъдат 
възстановени бе наложена финансова корекция в размер на 156 млн. лв.  
 
 
Източник: btvnovinite.bg  
 

Заглавие: Опасни отпадъци от домакинствата ще се събират три дни в София  
Кампанията ще обхване столичните райони "Овча купел", "Лозенец", "Триадица", "Слатина" 
и "Подуяне"  
 

Линк: http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/obshtestvo/opasni-otpadaci-ot-domakinstvata-shte-se-
sabirat-tri-dni-v-sofija.html    
 

 
 

Текст: Опасни отпадъци от домакинствата ще се събират в тридневна лятна кампания в София от 
23 до 25 юни, съобщиха от дружеството, което заедно със Столичната община организира 
разделното им събиране в столицата. 

http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/obshtestvo/opasni-otpadaci-ot-domakinstvata-shte-se-sabirat-tri-dni-v-sofija.html
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В мобилни пунктове хората ще могат да предават живакосъдържащи уреди, каквито са 
термометрите, лакове и бояджийски материали; домакински препарати и химикали; мастила и 
замърсени опаковки; фармацевтични продукти и лекарства с изтекъл срок на годност. 
Кампанията ще обхване столичните райони "Овча купел", "Лозенец", "Триадица", "Слатина" и 
"Подуяне". Пунктовете ще работят 8.30 до 14.30 часа. 
На 23 юни мобилният събирателен пункт ще бъде на бул. "Цар Борис Трети" 136 "Б", пред 
Районната администрация "Овча купел".  
На 24 юни опасни отпадъци от домакинствата ще се събират на бул. "Арсеналски", срещу 
светофара на кръстовището с улиците "Богатица" и "Бяла Черква", а на 25 юни - на бул. 
"Шипченски проход" 67, пред Районната администрация "Слатина". 
Опасни отпадъци от домакинствата могат да се приемат за обезвреждане от компанията по всяко 
време след предварителна заявка на телефон 0700 11 75. 
 
 
Източник: kardjali.bgvesti.net 
 

Заглавие: Задигнаха проводници между Бодрово и Върбица 
 

Линк: http://www.kardjali.bgvesti.net/news/393576/Zadignaha-provodnici-mezhdu-Bodrovo-i-
Varbica 
 

 
 

Текст: 200 метра медни проводници са били задигнати през последното денонощие от 
електрически стълбове между селата Бодрово и Върбица. От полицията допълват, че кражбата е 
станала след срязване на 4 междустълбия. По случая е образувано досъдебно производство, 
допълват от МВР. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Откраднаха 180 метра кабели, заловиха крадец на ток 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1585793 
 

 
 

Текст: 180 метра кабели са били откраднати от електропреносната мрежа на пловдивското село 
Езерово. Сигналът е подаден в Районното управление на Първомай. Проводниците били срязани 
от четири междустълбови пространства. В понеделник захранването в района е било прекъснато 
за няколко часа, потвърдиха за Дарик от ЕВН. Извършителите все още не са установени.  
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И за още един сигнал съобщават от полицията. Кражба на ток е установена в частен имот в село 
Ръжево Конаре. Информацията е подадена в Районното управление на Хисаря от служители на 
енергото, които са извършвали регулярни проверки. Оказало се, че 63-годишен местен жител е 
манипулирал електромера в дома си. Срещу него е започнато бързо наказателно производство. 
От ЕВН ще издадат корекционна фактура, според която крадецът ще заплати неотчетеното 
количество ток. 
 
 
Източник: kardjali.news 
 

Заглавие: 24-годишен е в ареста за кражба на 200 метра кабели от фирмен склад 
 

Линк: http://kardjali.news/06/20/34872 
 

 
 

Текст: Извършител на кражба е задържан за срок до 72 часа с постановление на прокуратурата и 
е преведен в ОС „Изпълнение на наказанията”. М.П./24/ е обвиняем по досъдебно производство 
за откраднати около 200 метра кабели от фирмен склад в областния град. 
 
 
Източник: novini.bg 
 

Заглавие: В Шумен премахват незаконни кабели от общинските стълбове 
 

Линк: http://www.novini.bg/news/360516-%D0%B2-%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82-
%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-
%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82-
%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5.html 
 

 
 

Текст: В Шумен започна премахването на незаконната мрежа от кабели по уличните стълбове, 
които са общински и по закон върху тях не трябва да има никакви други кабели, освен за уличното 
осветление, предаде БТВ. 
Заради тежките плетеници от кабели на интернет и телевизионни оператори десетки стълбове 
паднаха или се повредиха през зимата. 
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Никой от кабелните и интернет оператори обаче не премахна доброволно мрежата си въпреки 
многократните призиви на общината. 
Така тази сутрин започна принудително премахване на кабелите, което ще продължи докато 
всички улични стълбове бъдат разчистени. 
След акцията никой от живеещите в района не се оплака, че са му прекъснати телевизията или 
интернетът. Оказа се, че някои от доставчиците вече са намерили алтернативни начини за 
доставка на сигнал до клиентите си – например да връзват кабелите по покривите на къщите. 
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