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Източник:  agroplovdiv.bg 
 
Заглавие: Помпена станция на яз. “Пясъчник” унищожена за скрап 

 
Линк:  http://agroplovdiv.bg/8689/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%B7-
%D0%BF%D1%8F%D1%81%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-
%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%BE/   

Текст: Бившият директор на “Напоителни системи” Петя Раева съобщи и за друго “обезкостено” 
съоръжение – при Малък Преславец 

Помпена станция на яз. “Пясъчник” е унищожена за скрап. Двигателят и трансформаторът ѝ са 
разпродадени, съобщи Петя Раева, депутат от ДПС по БНР. Раева бе директор на пловдивския клон на 
“Напоителни системи”, а след това и изпълнителен директор на държавната фирма преди да стане 
депутат. 

Тя информира, че е имало проект за възстановяване на помпената станция при язовира и предвидената 
инвестиция е била за 350 000 лева.  Защо се е стигнало до унищожаването на съоръжението, Раева не 
откри отговор. Тя посочи още, че освен станцията при “Пясъчник”, “напълно обезкостена до последното 
болтче” е била и станцията при Малък Преславец. Според нея унищожаването на помпените съоръжения 
е по-голяма беда от рязането на напоителни тръби. 

Депутатът съобщи, че унищожаването на напоителните съоръжения е станало първо със заповед на 
бившия министър Мирослав Найденов, а после и с конкретни заповеди на шефовете на “Напоителни 
системи”. Обяснението е било, че трябва да се намерят пари за заплати. Управителят на софийския клон 
на дружеството не бил съгласен с разфасоването на тръби и бил санкциониран за това. 

Дружеството закъсало за заплати, тъй като агроминистерството не осигурило 13 милиона лева, които да 
финансират другата му дейност по отводняване и отстраняване на вредите от водата. Парите били 
обещани от министър Найденов пред състава на земеделската комисия в предишното Народно събрание, 
но защо не са били прехвърлени на предприятието, депутатът не знаеше. 

Според Петя Раева, аграрното министерство е можело да ползва за обновяване на хидромелиоративните 
системи 90 милиона евра, предвидени в Мярка 125. Но парите са останали неизползвани. 

Според нея целта на унищожаването и продаването за скрап на 15 000 тона тръби, и то на половин цена, 
е целяло продажбата на държавното предприятие за жълти стотинки. На въпроса “На кого?”, Раева 
отговори: “На тези, които са организирали продажбата.” 

От пловдивския клон на “Напоителни системи” обясниха, че помпената станция при “Пясъчник” е била 
неработеща в последните 10 години. Унищожаването ѝ пък е станало през миналата година, когато 
ръководството е било друго. От напоителните съоръжения на територията на клона не е била извадена за 
продан и една тръба.   

http://agroplovdiv.bg/8689/%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%8f%d0%b7-%d0%bf%d1%8f%d1%81%d1%8a%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%83%d0%bd%d0%b8%d1%89%d0%be/
http://agroplovdiv.bg/8689/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%B7-%D0%BF%D1%8F%D1%81%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%BE/
http://agroplovdiv.bg/8689/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%B7-%D0%BF%D1%8F%D1%81%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%BE/
http://agroplovdiv.bg/8689/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%B7-%D0%BF%D1%8F%D1%81%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%BE/
http://agroplovdiv.bg/8689/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%B7-%D0%BF%D1%8F%D1%81%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%BE/
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Източник:  nsi.bg 
 
Заглавие: НСИ започва изпълнението на проект „Отпадъци от храни” съгласно Споразумение за 
субсидия с Европейската комисия № 08232.2013.003-2013.286 

 
Линк:  http://www.nsi.bg/newsbg.php?n=662  
 
Текст: Целите на проекта са насочени към получаване на по-детайлизирана представа за хранителните 

отпадъци, както и към комбиниране на източниците на статистическа и административна информация, 

полезна за целите на статистиката на хранителните отпадъци. Също така проектът цели и да се установят 

и попълнят пропуските в прилаганите подходи за изчисляването и оценката на данни, базирани на 

максимална полза от наличната информация за статистиката на хранителните отпадъци. 

 
Посочените цели ще бъдат постигнати чрез: стандартизиране на показателите и дефинициите; прилагане 
на стандартни международни класификации и национални регистри; развитие и внедряване на 
подходящи подходи в процеса на организиране, събиране и обработване на данните за хранителните 
отпадъци - обоснована методология, подходящи статистически процедури, прилагани от събирането до 
валидирането на данните. 
 
Резултатите, които се очаква да бъдат получени в процеса на работа по проекта, ще бъдат използвани за 
определяне на състава и произхода на хранителните отпадъци. Към този момент в България по-голямата 
част от тези отпадъци се събират чрез системите за организирано сметосъбиране на битови отпадъци. 
 
Проектът е с продължителност 15 месеца. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
Източник:  plovdiv24.bg 
 
Заглавие: РИОСВ-Пловдив със серия санкции към нарушители след сигнали на граждани 

 

 

Линк:  http://news.plovdiv24.bg/447177.html  

http://www.nsi.bg/newsbg.php?n=662
http://news.plovdiv24.bg/447177.html
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Текст: Две имуществени санкции на обща стойност 60 000 лв. наложи РИОСВ-Пловдив на община 

«Родопи» през месец юли за неизпълнение на изискване на Закона за управление на отпадъците. 

Общината не е направила четири поредни отчисления - за периода от януари до април за депонираните 

отпадъци на депото за строителни отпадъци край Първенец.  

В резултат на контролната дейност на инспекцията е наложена глоба от 5 000 лв. на кмета на община 
Карлово за това, че е допуснал натрупване на отпадъци на неразрешени места и не е организирал 
почистването им. Санкция в размер на 2000 лв. е наложена на «Нара Гео» ООД, с. Отец Паисиево за това, 
че е отказан достъп на проверяващите до котелна централа и до лагуна за улавяне на отработени розови 
джибри, разположени на територията на площадката, с което е осуетено установяването на потенциални 
източници за замърсяване на околната среда.  
 
Санкция в същия размер е наложена и на «НЕЛ-КА» ООД, с. Тополово за неподдържане на досиета за 
изправността на хладилните инсталации. Наказателно постановление за налагане на текуща месечна 
санкция в размер на 2332,21 лв. е издадено през юли на «Дружба Стъкларски заводи» АД, площадка 
Пловдив за установени превишения на нормите на допустими емисии на вредни вещества в отпадъчните 
газове. За същото нарушение е наложена еднократна санкция в размер на 51.10 лв на «Българска роза» 
АД, Карлово. 
 
През юли експертите от РИОСВ-Пловдив извършиха 141 проверки на 132 обекта, като 30 от проверките са 
по сигнали, получени на «Зеления телефон» на инспекцията и по жалби на граждани. 

 

 

 

 
 
 


