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Източник: dariknews.bg 
 
Заглавие:  Чакат решението на КЗК за сепариращата инсталация 
 

Линк:  http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1152786   
 

 
 
Текст: В обществената поръчка за определяне на фирма, която да извършва предварителна обработка на 
смесените битови отпадъци на Враца интересите на общината са защитени, това се казва в отговор до 
Дарик изпратен от Община Враца. Поводът за питането бе повдигнатите в ОбС Враца въпроси около все 
още не пуснатата в експлоатация сепарираща инсталация и обявената за това обществена поръчка. 

В писмото се обяснява, че законодателството задължава преди да  бъдат депонирани битовите отпадъци 
от тях да се отделят тези компоненти, които могат да бъдат оползотворени - рециклирани или 
оползотворени чрез изгаряне. От 2011 г. са въведени и отчисления за депониране на отпадъците, с които 
се цели да се намали количеството на депонираните отпадъци и да се насърчи тяхното рециклиране и 
оползотворяване. Тези отчисления нарастват всяка година, като до 2020 г. те ще достигнат до 95 лв./тон 
депониран отпадък, което е много висока цена.  
Новият Закон за управление на отпадъците позволява на общините да намалят на половина заплащаните 
отчисления или да се освободят изцяло ако изпълнят две условия. „С преработването на отпадъците на 
сепариращата инсталация смятаме да изпълниме първото условие – да постигнем целите за рециклиране 
и така да намалим отчисленията за депониране с 50 %. За 2014 г. размерът на отчисленията е 35 лв./т., за 
2015 г. – 45 лв./т., за 2016 г. – 55 лв./т. и т.н. – за всяка следваща година ще се увеличава с по 10 лв., 
докато достигне 95 лв./т. 
Прогнозната стойност на поръчката е 2 300 000 лв. без ДДС, за период от 5 години и за 22 000 т. отпадъци 
годишно. Максимално допустимата цена, с която участниците в обществената поръчка трябва да се 
съобразят, е до 25 лв./тон с вкл. ДДС, като тя ще важи за целия срок на договора – до края на 2018 г. 
Също така в условията на поръчката заложихме изискването избраният изпълнител да отсортира и 
предава за оползотворяване минимум 20 % от общото количество отпадъци. Предвидени са и финансови 
санкции в случай, че това условие не се изпълни – цената, която ще заплащаме, ще бъде коригирана и 
намалена съобразно процента на неизпълнение“. 
Приходи от оползотворените отпадъци обаче за Общината не се предвиждат, тъй като „предаването 
на  отпадъци за рециклиране е свързано с транспортни и други разходи, които понякога могат да бъдат 
по-високи от стойността, на която рециклиращите предприятия ги изкупуват.“ За извършване на 
дейността са необходими допълнителни ресурси, с каквито Общината не разполага, се обяснява още в 
писмото. Като мотив от там изтъкват и „непостоянния пазар на рециклируеми отпадъци“ и липсата на 
гаранция за изкупуването на вторичните суровини на постоянна цена за по-дълъг период от време.  

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1152786
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„Предпочитаме да се откажем от собствеността върху отпадъците, като по този начин се освобождаваме 
и от произтичащите от тази собственост финансови задължения. Естествено, очакванията ни са 
участниците в поръчката да предвидят тази възможност за приход и да я отрязят в офертите си, което да 
доведе до постигане от общините Враца и Мездра на възможно най-ниска цена за сортиране на тон 
смесен битов отпадък“, се посочва още в писмото. 
В момента в КЗК има подадена жалба, касаеща обществената поръчка за наемане на фирма, която да 
стопанисва сепариращата инсталация. От Общината очакват Комисията да излезе със становище, че  няма 
допуснати нарушения от страна на администрацията и процедурата е законосъобразна. 
От Община Враца коментираха и кое е наложило да се търси друга фирма, а да не се остави инсталацията 
за стопанисване на общинското дружество „Екопроект“. „Дружеството няма на този етап опит и ресурс да 
изпълнява тези дейности. Дейностите са специфични и се различават от дейностите по депониране на 
отпадъци. Изисква се опит в технологията и процеса на извличане на рециклируеми материали от 
смесения битов отпадък, познаване на изискванията на рециклиращите предприятия към качеството и 
състава на съответните материали, познаване на пазара на рециклиращата индустрия. 
  
От друга страна, обхвата, стойността на услугите и техния обем попадат под регламентацията на Закона за 
обществените поръчки, който предвижда възлагането в такива случаи на разходване на публични 
средства от възложители, каквато е община Враца, да се извърши чрез провеждане на открита процедура 
по ЗОП за избор на изпълнител, което и общината е направила.“  

 

Източник: mirogled.com 

Заглавие: Спипаха крадец на метали в Брезник 

 
Линк:  http://mirogled.com/2013/10/02/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%B0-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%86-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-
%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA/  
 

  
 

Текст:  Брезнишки полицаи задържаха мъж в момент на кражба, съобщи МВР. 

Преди ден около 21,50 ч. бил подаден сигнал, че от сградата на хлебозавода се извършва 
кражба.  Органите на реда реагирали незабавно и на място бил задържан местният жител С.Т./45 г./. 
Белезниците щракнали около ръцете му в момент на кражба на метални предмети и водопроводни 
части. Мъжът бил задържан за 24  ч. Работата по започнатото досъдебно производство продължава. 

http://mirogled.com/2013/10/02/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%86-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA/
http://mirogled.com/2013/10/02/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%86-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA/
http://mirogled.com/2013/10/02/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%86-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA/
http://mirogled.com/2013/10/02/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%86-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA/
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Източник: dariknews.bg 
 
 
Заглавие: Общественият съвет на Григоров подхвана такса битови отпадъци 
 

 
Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1152574  
 

 
 

Текст: Общественият съвет към Областния управител проведе първото си редовно заседание, по време 
на което бяха обсъдени предложения във връзка с изготвяне методиката за изчисляване на такса „битови 
отпадъци”. 

Членовете на съвета решиха да упълномощят ръководството на Обществения съвет да изготви 
окончателния вариант на предложението до Общинските съвети и общините Габрово, Севлиево, Трявна и 
Дряново, както и да подготви предложение за промяна в законодателната уредба. То трябва да бъде 
изпратено до Министерски съвет, Народните представители, Министерството на околната среда и водите 
и финансовото министерство. 
По време  на заседанието, Областният управител  Николай Григоров 
запозна участниците  в срещата с изготвената от Правителството програма „100 мерки за 100 дни”. По 
повод мерките за младежка безработица ще бъде проведено отделно заседание заедно с 
представителите на Студентски съвет и кариерен център към ТУ – Габрово. 
Няколко предложения бяха направени по повод  изготвяне на план за работа на Обществения съвет до 
края на календарната година по месеци. В него ще бъдат включени темите свързани с - 
популяризирането на Габровска област като атрактивна туристическа дестинация, създаване на публичен 
регистър на сайта на Областна администрация за законодателни инициативи и промени в 
законодателството от гражданите, дейността на ВиК асоциациите, готовността за зимния период с оглед 
изпълнението на проекта за водния цикъл на Габрово и предложения за промени в закона за 
образованието. 
Следващото  заседание на Обществения съвет ще се проведе на 30 октомври. 

 

 

 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1152574
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Източник: pernikdnes.com 
 

Заглавие: Ще добиват технологични отпадъци над Калкас 

Линк: http://www.pernikdnes.com/news/8393   

 

Текст: Замърсяването на околната среда е особено чувствителна тема за жителите на квартал Калкас. 
Поредното официално запитване за чистотата в района отправи кметът Надка Павлова на срещата на 
кметовете в общината. Поводът бе разпространената от медиите в Перник информация за предстоящ 
добив и преработка на технологични отпадъци в района на шламохранилището в Калкас. 

Оказва се, че работата няма да се извършна на територията на Калкас и по никакъв начин не е свързана 
със шламохранилището. На този етап това е само инвестиционно намерение, каза за Телевизия Кракра 
кметът на общината Росица Янакиева. То е внесено в РИОСВ Перник през април 2012. Предприятието 
инвеститор иска 95 декара, като в концесионните граници попадат земеделски, горски и урбанизирани 
територии, които са общинска и държавна собственост. Участъкът обаче е извън Калкас, и попада в 
землището на град Перник. На единия от терените има въглищни залежи. 

Добивът на технологични отпадъци ще се извърша по открит способ, без да се правят взривни дейности. 
Първоначално инвестиционното намерение е включвало и преработка, което задължително предполага 
изготвяне на оценка за въздействието върху околната среда, уточни Аделин Стоянова от РИОСВ в Перник. 
В решението на РИОСВ са поставени условия, които инвеститорът следва да спазва. 

Очакванията на инвеститора са да бъдат добити около 161 366 т. въглища и по 120 000 т. технологични 
отпадъци. 

Източник: ruseinfo.net 
 

Заглавие: "Топлофикация Русе" ЕАД предложи на Община Русе да изгради инсталация за предварително 

третиране на битови отпадъци преди депонирането им 

 
Линк: http://www.ruseinfo.net/news_118464.html  

http://www.pernikdnes.com/news/8393
http://www.ruseinfo.net/news_118464.html
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Текст: Община Русе е титуляр на правото на собственост спрямо поземлен имот (ПИ) с идентификатор по 
Кадастралната карта на гр. Русе 63427.92.7, с площ от 28 001 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, 
местност „Под ормана”, при граници и съседи имоти с идентификатори 63427.179.53, 63427.60.63, 
63427.92.1 и 63427.92.6. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 5680 / 
18.02.2009 г., вписан под № 22, том 5, н.д. 9231 / 2009 г., вх. рег. № 46 от 26.02.2009 г. ПИ 63427.92.7 е 
ситуиран в непосредствена близост до Регионалното депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци, 
обслужващо общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан.  
Със Заповед № РД01 / 3166 от 16.06.2008 г. на Кмета на Община Русе, издадена на основание чл. 129, ал. 
2, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при съобразяване 
изискванията на чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ, е одобрен План за застрояване на местност „Под ормана” 
относно изграждане на Инсталация за компостиране и Инсталация за сепариране на отпадъци, като в 
гореописания общински имот е прието проектиране и извършване на малкоетажно и средноетажно 
застрояване, с височина до 12.00 м., с производствено предназначение. С Решение № КЗЗ-5, прието с 
Протокол № 5 от 19.08.2008 г., прието на основание чл. 24, ал. 2 от Закона за опазване на земеделските 
земи (ЗОЗЗ), Комисията за земеделските земи при Министерството на земеделието и храните на 
Република България е променила предназначението на ПИ 63427.92.7 за неземеделски нужди, за 
изграждане на Инсталация за компостиране и Инсталация за сепариране на отпадъци. Към настоящия 
момент, общинският поземлен имот представлява урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – 
за друг производствен, складов обект.  
С Решение № 352, прието с Протокол № 16 / 18.10.2012 г., Общински съвет – гр. Русе е дал съгласие да 
бъде изградено съоръжение – Инсталация за оползотворяване на отпадъци преди депонирането им, в ПИ 
63427.92.7, описан в АЧОС № 5680 / 18.02.2009 г., при условията на отстъпено право на строеж. 
Предвидено е правото на собственост върху изградените съоръжения да принадлежи на финансиращия 
частен партньор. С Решение № 217, на Общински съвет – гр. Тутракан, прието с Протокол № 16 / 
12.10.2012 г., Решение № 145, на Общинки съвет – с. Иваново, прието с Протокол № 20 / 25.10.2012 г., 
Решение № 220, на Общинки съвет – гр. Ветово, прието с Протокол № 13 / 11.10.2012 г. и Решение № 148, 
на Общински съвет – гр. Сливо поле, прието с Протокол № 14 / 26.10.2012 г., е дадено съгласие бъдещото 
съоръжение за предварително третиране на битови отпадъци преди депонирането им да се изгради при 
условията на отстъпено право на строеж в поземлен имот с идентификатор по Кадастралната карта на гр. 
Русе 63427.92.7. С Решение № 2, прието на заседание, провело се на 26.10.2012 г., Общото събрание на 
Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе е определило собствеността на 
Инсталацията за оползотворяване на битови отпадъци преди депонирането им да принадлежи на 
финансиращия частен партньор. 
Съобразно представения Генерален план за разработване на технически инвестиционен проект, 
Инсталацията за предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци преди депонирането им ще 
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бъде застроена на площ от 8 977 кв.м. и ще включва следните сгради и съоръжения: 
1. Едноетажно хале за сортиране на битови отпадъци с разгъната застроена площ от 8 432 кв.м., 
2. Едноетажна административно-битова сграда с разгъната застроена площ от 443 кв.м., 
3. Охранителна постройка с разгъната застроена площ от 12 кв.м., 
4. Електронна везна с разгъната застроена площ от 75 кв.м., 
5. Трафопост с разгъната застроена площ от 15 кв.м.  
Съобразно Удостоверение по чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), изх. № 
ДО017427 / 30.09.2013 г., издадено от Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Русе, данъчната 
оценка на ограниченото вещно право на строеж върху ПИ 63427.92.7 за изграждане на Инсталацията, 
предвидена на 8 977 кв.м. разгъната застроена площ, възлиза на 85 613.90 лв., от които: 
1. За гореописаното хале за сортиране на битови отпадъци – 80 416.20 лв., 
2. За горепосочената административно-битова сграда – 4 224.90 лв., 
3. За предвидената охранителна постройка – 114.40 лв., 
4. За гореописаната електронна везна – 715.30 лв., 
5. За трафопоста – 143.10 лв.  
Съобразно Експертно заключение от 26.09.2013 г., изготвено от лицензиран оценител на недвижими 
имоти, вписан в Камарата на независимите оценители в Република България, пазарната стойност на 
отстъпеното право на строеж в ПИ 63427.92.7, за изграждане на Инсталацията, предвидена на 8 977 кв.м. 
разгъната застроена площ, възлиза на 61 715 лв., от които: 
1. За гореописаното хале за сортиране на битови отпадъци – 57 968 лв., 
2. За горепосочената административно-битова сграда – 3 046 лв., 
3. За предвидената охранителна постройка – 82 лв., 
4. За гореописаната електронна везна – 516 лв., 
5. За трафопоста – 103 лв. 
Стойността на отстъпеното право на строеж в ПИ 63427.92.7, за изграждане на Инсталацията, предвидена 
на 8 977 кв.м. разгъната застроена площ, определена по нормативен метод, съобразно Таблицата за 
минималните цени при разпореждане с общински имоти, приета с Решение № 1141, на Общински съвет – 
гр. Русе, прието с Протокол № 53 / 24.11.2006 г., изменена с Решение № 1258 / 14.07.2011 г. на Общински 
съвет – гр. Русе, възлиза на 166 797 лв. 
С писмо регистрационен индекс 30-170-22 / 30.09.2013 г., с адресат Кмета на Община Русе, 
„Топлофикация Русе” ЕАД е отправила инвестиционно предложение за изграждане на гореописаната 
Инсталация за предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци преди депонирането им при 
условията на отстъпено безвъзмездно и безсрочно право на строеж върху ПИ 63427.92.7. Изграждането 
на Инсталацията ще бъде реализирано в срок до 18 месеца, изцяло със средства на Дружеството. При 
удовлетворяване на претенцията, „Топлофикация Русе” ЕАД предлага безвъзмездно приемане битовите 
отпадъци на общините Русе, Ветово, Тутракан, Сливо поле и Иваново. Регионалното сдружение за 
управление на отпадъците за регион Русе ще има задължение за последващо депониране единствено на 
онези отпадъци, които не могат да бъдат оползотворявани, включително и чрез метода на изгаряне.  
Предстои през този месец Общински съвет – гр. Русе да учреди безвъзмездно, безсрочно право на строеж 
върху поземлен имот с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.92.7, находящ се в 
землището на гр. Русе, местност „Под ормана”, описан в АЧОС № 5680 / 18.02.2009 г., в полза на 
„Топлофикация Русе” ЕАД за изграждане на Инсталация за предварително третиране (сепариране) на 
битови отпадъци преди депонирането им с разгъната застроена площ от 8 977 кв.м., и включваща 
следните сгради и съоръжения:- Едноетажно хале за сортиране на битови отпадъци с разгъната застроена 
площ от 8 432 кв.м., 
- Едноетажна административно-битова сграда с разгъната застроена площ от 443 кв.м., 
- Охранителна постройка с разгъната застроена площ от 12 кв.м., 
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- Електронна везна с разгъната застроена площ от 75 кв.м., 
- Трафопост с разгъната застроена площ от 15 кв.м. След реализиране на правото на строеж, изградените 
постройки и съоръжения остават в собственост на суперфициаря. Дължимите във връзка с учредяваното 
гореописано ограничено вещно право на строеж данъци и такси следва да бъдат заплатени от 

суперфициаря.  

 

 

Източник: focus-news.net 
 
 
Заглавие: Илияна Йотова към ЕК: Нарушила ли е Софийска община европейското законодателство за 

строежа на завод за отпадъци 

 

Линк: http://www.focus-news.net/?id=n1832425  

 
 
Текст: Брюксел. Незаконните сметища във всички краища на България се оказват едно от най-сериозните 

предизвикателства пред страната по отношение на поетите ангажименти към Европейския съюз (ЕС) след 

присъединяването й. 2009 година беше крайният срок България да закрие всички сметища, като не 

отговарят на европейските критерии и норми. Това се посочва в позиция на Илияна Йотова - депутат от 

групата на социалистите и демократите в Европейския парламент (ЕП), по повод наказателните 

процедури срещу България, съобщиха от пресцентъра на евродепутата. София, Ямбол, Капитан 

Димитриево, Асеновград са само част от българските градове, които биват задушвани от 

непосредствената близост на сметищата до населението. В края на септември жителите на село Капитан 

Димитриево, Пазарджишка област, подадоха поредната жалба в комисията по петиции на ЕП относно 

обгазяването на селото заради сметището край Пазарджик, която се очаква да бъде разгледана 

приоритетно в следващите месеци. Проблем за държавата ще се окаже и начина на провеждане на 

обществените поръчки от страна на софийска община и по-скоро нарушението на директива 2004/18/ЕО 

относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и 

доставки. 

През април месец миналата година, след провеждане на конкурс между 11 фирми и след взимане на 

решение при затворени врата, поръчката е връчена на участника, който предлага най-високата цена за 

http://www.focus-news.net/?id=n1832425
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изграждане на инсталацията. Българският евродепутат от групата на социалистите и демократите в ЕП, 

Илияна Йотова отправи парламентарен въпрос към Европейската Комисия нарушила ли е Софийска 

община европейското законодателство за възлагане на обществени поръчки. И ако да, какво ще са 

последиците за държавата?  

„Поредната наказателна процедура срещу държавата, която и без това вече е рекордьор според 

статистика на ЕК. Вече е в ход е дело срещу страната именно заради неспазените срокове за справяне с 

незаконните сметища и изграждане на подходящи инсталации за преработка на боклука. През 2011 

година делегация от Европейския парламент посети „Суходол”. Представители на комисията по петиции 

и жалби се срещнаха с жителите на софийския квартал и останаха шокирани от условията, в които им се 

налага да живеят. Непосредствено след посещението последваха уверения от страна на тогавашните 

управляващи, че вече е отпуснат първия транш със средства за изграждането на завода и, че събитието е 

само въпрос на няколко месеца. Две години по-късно все още няма нищо”, се казва още в позицията на 

евродепутата.  

 

 


