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Източник: trud.bg 
 
Заглавие: Заводът за боклука пак се отлага 
 
Линк: 
 

 
 
Текст:  
 
Стартът на строителството на завода за боклука на София за пореден път се отлага. Минимум с месец и 
половина - два, до година или за... неопределено време. 
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) обяви вчера за незаконосъобразна заповедта на кметицата 
Йорданка Фандъкова, с която за строител на предприятието след конкурс е избран гръцкият консорциум 
"Актор - Хелектор". КЗК връща процедурата на първоначален етап - подбор на кандидатите по 
поставените от общината критерии. Комисията се произнесе по жалби на консорциуми, отстранени от 
процедурата. 
Решението на КЗК подлежи на обжалване в 14-дневен срок. Така, ако общината или победителят в 
конкурса поискат казусът да се разгледа на следваща инстанция - Върховен административен съд, това 
ще отнеме месец и половина до два месеца. Ако общината трябва да преразгледа офертите и да извърши 
ново класиране на 11 -те кандидати, обаче ще мине година. Поне толкова бе нужно за това досега.  
До ново класиране може да се стигне, ако ВАС се произнесе срещу общината или кметството се откаже да 
обжалва. Новата оценка обаче също подлежи на обжалване. 
Заради делата има опасност София да изгуби европейското финансиране по проекта (виж по-долу). И така 
идеята градът да разполага с модерно съоръжение за преработка на сметта за пореден път да не се 
реализира. 
"Ще се запознаем с решението на комисията и след консултация с експерти и юристи ще преценим дали 
да обжалваме", заяви пред "Труд" Фандъкова. И обясни, че в разглеждането на техническите 
предложения на консорциумите са участвали и експерти от Европейската инвестиционна банка, която 
отпуска на кметството средства за съфинансирането по проекта. "Съобразили сме се на 100% с мнението 
на европейските експерти по офертите и ще ги търсим отново по решението на КЗК", каза кметицата.  
Стартът на строителството на завода по първоначални планове щеше да започне до есента на тази година 
и да продължи 19 месеца. Дори и при тези срокове проектът е близо до изпускането на графиците за 
усвояване на парите. 
Проектът за завода за боклука е сред най-големите у нас, финансирани от Еврокомисията с над 192,6 млн. 
лв. Съфинансирането на кметството е за 31 млн. лева.  
Общинската комисия за избор на изпълнител класира на първо място гръцкия консорциум “Актор-
Хелектор”. Офертата му е да построи завода срещу 213,462 млн. лв., а обработката на тон боклук да 
струва 60,69 лв. 
От испано-българския консорциум ВСМ-СПХ (между “Валориза Сервисиос Медиоамбиенталес” и на 
“Строително-предприемачески холдинг”) обаче внесоха жалба в КЗК срещу класирането. Те смятат, че 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2096871
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неправомерно са отстранени от процедурата. Мотивът бил, че не са предоставили ценова разбивка на 
система, чиято стойност била 3% от целия проект.  
Пред КЗК от кметството са възразили и са заявили, че липсата на цена на отделните части ще затрудни 
месечните плащания по проекта и ще създаде трудности при подмяната им в бъдеще. В конкурсната 
документация било посочено, че трябва да се представят цени на всички детайли. От КЗК са счели 
липсата на детайлна сметка на системата за “формален пропуск”, който не води до несъответствие на 
офертата с изискванията. 
Българо-италианският консорциум “Станилов”-“Денеко” оспорва представените от победителите 
документи за опит в проектирането и строителството на такива съоръжения. От КЗК са приели, че има 
неясноти относно опита и възможностите на консорциума, които комисията по избора е трябвало да 
уточни. Комисията е отхвърлила оспорването на компаниите, че са отстранени неправомерно заради 
това, че са заявили в обемите за рециклиране на отпадъците и инертни материали. Но постановяват да се 
отмени класирането, защото от общината е трябвало да уведомят кандидата за пропуска и той да се 
поправи за 5 дни. 
Становището на КЗК е подписано с особено мнение от двама от членовете . 
Отпадъците отиват на ново сметище 
“Няма да има нова криза с боклука, освен ако не бъде предизвикана изкуствено”, заяви кметицата на 
София Йорданка Фандъкова. Експлоатацията на сметището край кв. “Суходол” е приключила, а 
отпадъците се карат и складират на новото депо в местността Садината, край с. Яна. В “Суходол” се 
използвала само сепариращата инсталация, обясниха от регионалната екоинспекция.  
Сметището край с. Янаще е с площ 32 хектара и капацитет около 3 млн. кубика. Според предварителните 
разчети то трябва да стигне за боклука на столичани до 21 г. То бе изградено като част от целия проект за 
завода за боклука с финансиране от ЕС. През последните години общината намали наполовина 
количествата смет за складиране, като сепарира 100% от отпадъците. В ход е строителството на 
инсталация за преработка на биоотпадъците. Тя също е етап от проекта за завода и се финансира от ЕС. 
Системата ще заработи до края на годината. Капацитетът  е 40 000 тона годишно. 
Шест месеца, за да не изпуснем парите 
Ако до края на годината няма подписан договор за строителството на завода за преработка на 
отпадъците на София, общината може да загуби европейското финансиране за проекта. Това стана ясно 
от думите на ръководителя на оперативната програма “Околна среда” Малина Крумова. За изграждането 
на съоръжението бяха отпуснати 192,6 млн. лв. Усвояването им обаче е поставено под риск заради 
решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Според европейските правила проектът 
трябва да завърши до края на 2014 г. 
“Всичко зависи от това колко бързо ще се проведе новата процедура и ще се сключи договор. А е 
възможно, ако общината обжалва решението, то да не бъде потвърдено от съда”, обясни Крумова и 
добави: “Да не ги отписваме все още.” 
Ако все пак до края на годината общината не успее да избере строител, е възможно и проектът да бъде 
прехвърлен за финансиране през следващия програмен период (2014 - 2020 г.). Това обаче ще постави 
под риск усвояването на 100% от бюджета на действащата сега програма “Околна среда”, която и без 
това е на опашката по възстановени средства от Еврокомисията. За нуждата от ускоряване предупреди 
пред “Труд” и еврокомисарят по околната среда Янез Поточник (интервю с него на 14 и 15 стр.). Освен 
това доста голяма част от новата програма, която ще действа след 2014 г., трябва да бъде заделена за 
завода за боклука. Така страната ще трябва да се лиши от други инвестиции. От догодина е планирано 
приоритетното финансиране за системи за сепариране, оползотворяване и рециклиране на боклуците - 
сфери, в които България чувствително изостава от доста европейски държави. 
Липсата на съвременно решение за отпадъците на София е проблем от години. Заради това ЕК дори 
откри наказателна процедура срещу страната. Тя беше прекратена през 2011 г., когато Брюксел одобри 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 4  

 

финансирането за първата фаза от проекта за боклука на столицата - съоръженията за компостиране на 
хранителна и зелена смет и депото в местността Садината. 

 
Източник: novini.dir.bg 
 
Заглавие: Събират излезлите от употреба коли 
 
Линк: 
 

 
 
Текст:  
 
Рамков договор за събиране и управление на излезлите от употреба МПС-та е подписал кметът Пламен 
Стоилов с „Българска рециклираща компания“, съобщиха от общината. Дружеството се ангажира с 
организиране на дейностите по събиране, съхраняване и разкомплектоване на старите коли и повторна 
употреба, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци от МПС на територията на Община Русе. 
Компанията се задължава да осигури площадка за временно съхраняване на возилата. 
Излезлите от употреба превозни средства бяха единственият отпадък по Закона за управление на 
отпадъците, на който до момента Община Русе не беше организирала управлението. Предвид регулярно 
постъпващите в администрацията сигнали за изоставени автомобили, миналата година беше стратирана 
процедура за избор на изпълнител на тази дейност. 

 
Източник: moew.government.bg 
 
Заглавие: Заместник–министър Чавдар Георгиев ще участва в откриването на международния 
форум Green Day Forum 
 
Линк: 
 

 
 
Текст:  
 
Заместник–министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев ще участва в откриването на 
международния форум Green Day Forum „Зелени стратегии и устойчиви бизнес решения“. Предвидено е 

http://novini.dir.bg/news.php?id=14274022
http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2067
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форумът да започне с видеообръщение към участниците на европейския комисар по околна среда Янез 
Поточник.  
Събитието е на 27 юни 2013 г., четвъртък, от 13.30 часа, в  Кемпински хотел Зографски София, зала София 
1. 
На конференцията ще присъстват посланикът на Кралство Дания в България  Коре Янсон и Щефан 
Гебесхубер, търговско аташе към посолството на Австрия,  които ще представят опита на датската и 
австрийската страна в прилагането на зелени политики. Конференцията ще акцентира и върху развитието 
на зеления бизнес у нас.   
Форумът е заключителна част на националния конкурс „Най-зелените компании в България”,  който се 
организира от b2b Media за трета поредна година. 
 

Източник: tribali.info 
 
Заглавие: Иззеха черни и цветни метали от къща в с. Черни връх 
 
Линк: 
 

 
 
Текст:  
 
При извършена проверка в къща в село Черни връх, община Вълчедръм, органите на реда са немерили и 
иззели голямо количество отпадъци от черни и цветни метали. Обискираната къща е ползвана от 48-
годишния Д.И., който е криминално проявен и осъждан, поясняват от полицията в Монтана.  
В имота полицейските служители освен металите са открили и измервателни уреди - кантари. Установено 
е, че Д.И. не притежава разрешение за извършване на такава търговска дейност. По случая са иззети 
веществени доказателства и е образувано бързо производство по чл. 234 б наказателния кодекс. Работа 
по случая продължава полицията в Лом. 

 
Източник: topnovini.bg 
 
Заглавие: Граждани спипаха крадец на метали след гонка 
 
Линк: 
 

 
 

http://www.tribali.info/bg/izzeha-cherni-i-tsvetni-metali-ot-kashta-v-s-cherni-vrah/
http://topnovini.bg/node/55075
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Текст:  
 
Бдителни граждани заловиха крадец на черни и цветни метали след улична гонка, информира 
пресцентърът на Областна дирекция на МВР (ОД на МВР) в Търговище. 
Около полунощ вчера 61-годишният Р.И. се вмъкнал в двора на поповчанин, прескачайки оградата, но 
бил забелязан от съсед. 
След като мъжът се развикал, бързо излезли и живеещите в къщата. Апашът се втурнал да бяга, като при 
преследването се качил на покрива на стопанска постройка, прескочил в две съседни дворни места и 
отново се озовал на улицата. Гонитбата продължила и не след дълго Р.И. бил задържан. 
Веднага заловилите крадеца граждани позвънили на тел. 112 за съдействие и извършителят бил отведен 
в Районното полицейско управление в Попово. 
При извършената справка, станало ясно, че Р.И. е криминално проявен, известен на полицията с 
множество извършени от него кражби и нееднократно е изтърпявал ефективни присъди. 
По случая е образувано бързо производство. Впоследствие мярката за задържане на същия е удължена 

на 72 часа с прокурорско постановление. 

 
 
 


