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Източник: bnt.bg 

Заглавие: Какво се случва с отработените моторни масла? 

Линк: http://bnt.bg/bg/news/view/109438/kakvo_se_sluchva_s_otrabotenite_motorni_masla   
 

  

Текст:  След смяна автомобилните масла са канцерогенни и трябва да се предават за преработване в 
специални фирми. Към това апелират от Българската асоциация по рециклиране, разтревожени от 
практиката хората да използват отработените масла за отопление. Според пулмолози в тези случаи има 
риск да се предизвикат хронични проблеми и дори рак на белите дробове. 
Въпреки че сервизите имат специално оборудване за съхранение на маслата след смяна, това трудно 
стимулира онези, които все пак са избрали евтин начин да се отопляват. 
"Има случаи, когато хората искат да си вземат старото масло и тогава с техни съдове събираме и им го 
даваме", сподели автомобилен монтьор. "В нашият сервиз събираме разделно и се събира в 
специализирани контейнери. след това си идва фирма, която си ги извозва", добави още той. 
Използването на отработеното масло в печките, котлите и други горивни инсталации, насища въздуха с 
вредни серни съединения. 
"Има риск за здравето на хората, които се отопляват по този алтернативен начин и той се състои в 
увреждане на бронхиалното дърво, увреждане на алвеолите и различни хронични заболявания, които в 
крайна сметка водят до хронична дихателна недостатъчност", предупреждават лекарите. 
Отработени масла не трябва да се изхвърлят в природата, защото по данни на Българската асоциацията 
по рециклиране изливането на литър отработено масло може да замърси 1 милион кубични метра вода, 
а ако бъде излят във воден басейн, може да образува петно с размер 4 000 кв.м. Така се възпрепятства 
достъпа на кислород до водата и почвата. 

 
Източник: speed-press.com 
 
Заглавие:  Приста Ойл строи завод за рециклиране на отработени масла в Украйна 
 

Линк:  http://www.speed-press.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0-
%D0%9E%D0%B9%D0%BB-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8-
%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-

http://bnt.bg/bg/news/view/109438/kakvo_se_sluchva_s_otrabotenite_motorni_masla
http://www.speed-press.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%9E%D0%B9%D0%BB-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-/?pageId=24805
http://www.speed-press.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%9E%D0%B9%D0%BB-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-/?pageId=24805
http://www.speed-press.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%9E%D0%B9%D0%BB-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-/?pageId=24805
http://www.speed-press.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%9E%D0%B9%D0%BB-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-/?pageId=24805
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%D0%BD%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8-
%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-
%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-/?pageId=24805  
 

 

Текст:  Изграждането започва до дни. Компанията доставя продукти за първоначално вграждане на Great 
Wall и партньорите си в Турция, сред които Toyota. 

Българската компания „Приста Ойл“ ще направи първа копка до дни на завод за рециклиране на 
отработени масла в Украйна, съобщи изпълнителният директор Иво Тодоров по време на 
Международната автомобилна конференция в София. „Приста Ойл“ вече има терминал в Украйна, както 
и наскоро открит завод в Азербайджан. „Кризата ни даде възможност за растеж и диверсификация. Тя 
промени клиентската нагласа и вече цената на продукта е водещ фактор в покупката. Географски Северна 
Африка и Близкият изток ни предоставят най-близка възможност за развитие, а пазарите в Централна 
Азия започват да стават все по-важни. Динамичните промени в пазарите ни карат да се адаптираме и да 
бъдем активни“, поясни Тодоров.  

Източник: МОСВ 
 
Заглавие: Проведе се среща за ускоряване на изпълнението на проектите по Оперативна програма 
„Околна среда“ 

 

Линк:  http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2223  

Текст:  На срещата присъстваха представители на фирмите изпълнители и на Националното сдружение на 
общините в България.  
Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова, главният секретар на МОСВ Росен Асенов и 
ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ Малина 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2223


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 4  

 

Крумова бяха домакини на среща, която се проведе вчера с представители на фирмите, изпълнители на 
проекти, финансирани по програмата.  
 Министър Михайлова сподели, че за своевременното и качествено изпълнение на проектите са 
необходими целенасочените усилия на всички участници в процеса на строителството и изпълнението на 
проектите, в т.ч. изпълнителите, възложителите и строителния надзор, Междинното звено и 
Управляващия орган на програмата.  
 На срещата бяха обсъдени предложения за механизми и начини за ускоряване на изпълнението на 
строителните дейности по проектите. Присъстващите подкрепиха идеи за подобряване на комуникацията 
между всички участници в процеса, гъвкавост, оперативност и експедитивност при възникването на 
ситуации и казуси между всички нива и институции.  
 От страна на представителите на фирмите изпълнители бе поет ангажимент за предложения и коментари 
по конкретни проблеми и казуси, които ще бъдат от полза за изпълнението на програмата в този ключов 
момент и ще бъдат взети под внимание при подготовката за следващия програмен период 2014 – 2020 г. 
 Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма “Околна среда“ Малина Крумова пое 
ангажимент да се провеждат регулярни срещи за подобряване на комуникацията между бенефициенти 
и/или НСОРБ, строители, Междинно звено и Управляващ орган на програмата. 

 
Източник: МОСВ 
 
Заглавие: Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова направи първа копка за изграждане 
на водната инфраструктура на Нови пазар 

 

 

Линк:  http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2225  

Текст:  Общината започна проект с европейско значение  

 Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова и кметът на община Нови пазар Румен 
Панайотов днес направиха първа копка по проект „Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ 
и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Нови пазар”. Проектът се финансира от Оперативна 
програма „Околна среда 2007 – 2013 г.", и е на стойност 36,7 млн. лв. На церемонията министър 
Михайлова подчерта значението от реализацията на проектните дейности и отбеляза, че това е част от 
модерното развитие на региона. „Проектът е амбициозен и е един от проектите, които Оперативна 
програма „Околна среда 2007 – 2013 г." подкрепя на територията на България, за да можем да подобрим 
качеството на живот на българските граждани, да отговорим на новите и модерни екологични изисквания 
и да гарантираме по-добри инвестиции в района и екологосъобразно пречистване на отпадъчните води“, 
каза министър Михайлова.  Тя посочи, че проектът e резултат на положените усилия, както от екипа на 
общината, така и на експертите от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. „Този проект е от 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2225
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огромно екологично значение, както в национален, така и в европейски аспект. Проектът има и своя 
социален характер и базисно значение за развитието на икономиката на Нови пазар, защото с 
изграждането на тази инфраструктура нашият град става още по-привлекателен за инвеститорите”, каза 
Румен Панайотов. След реализацията на проекта ще бъде реконструирана и обновена над 30 км. 
канализационна и над 20 км. водопроводна мрежа. По този начин ще се намалят загубите на питейна 
вода с около 30%. Над 12 хиляди жители ще бъдат свързани към новоизградената Пречиствателна 
станция за отпадъчни води. Ще бъдат открити и нови работни места. 

 
Източник: dobrudjadnes.com 
 
Заглавие: 300 кг ламарина и метали са откраднати от двор в „Гаази баба” 

 
Линк: http://dobrudjadnes.com/index.php/2013-04-13-21-27-11/2868-300-kg-lamarina-i-metali-sa-
otkradnati-ot-dvor-v-gaazi-baba  
 

 
 
Текст:  Обран е и частен дом в Ген.Тошево 

Две кражби са извършени през изминалото денонощие в областта, съобщават от полицията. 

  

Вчера РУП 1 в Добрич е получено съобщение за извършена кражба на около 300 кг ламарина и метални 
елементи от частен двор, намиращ се във вилна зона „Гаази баба”, гр.Добрич. Образувано е досъдебно 
производство. 

Отново вчера в РУП Генерал Тошево е получено съобщение от 52 годишна жителка на гр.Генерал Тошево 
за това, че неизвестен извършител чрез взлом е проникнал в дома й и е извършил кражба на 50 лв. и 
дебитни карти. Образувано е досъдебно производство. 

  

Източник: trud.bg 
 
Заглавие: Поне 2 млн. лева загуба от аферата със скрапа 

 
Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2347922  
 

http://dobrudjadnes.com/index.php/2013-04-13-21-27-11/2868-300-kg-lamarina-i-metali-sa-otkradnati-ot-dvor-v-gaazi-baba
http://dobrudjadnes.com/index.php/2013-04-13-21-27-11/2868-300-kg-lamarina-i-metali-sa-otkradnati-ot-dvor-v-gaazi-baba
http://dobrudjadnes.com/index.php/2013-04-13-21-27-11/2868-300-kg-lamarina-i-metali-sa-otkradnati-ot-dvor-v-gaazi-baba
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2347922
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Текст:  Поне 2 млн. лв. е загубата на държавната фирма "Напоителни системи" от далаверата с ваденото 
на тръбите за напояване и продаването им за скрап. Това стана ясно вчера от думите на аграрния 
министър Димитър Греков, докато служители на дружеството протестираха под прозорците му за 
неизплатени заплати. 
"Още през юли разпоредихме проверка, която доказва трагичното състояние на дружеството. За ваденето 
на тръбите са дадени 4 милиона лева, а от продажбата на скрап са получени 2 милиона лева. Цифрите са 
очебиещи. Предприятието е бутано надолу и е водено към фалит", каза Греков. На въпрос кой е взел тези 
решения, Греков отговори: "Вие вчера видяхте в новините, че хората, които са довели до това състояние 
дружеството, вече са в прокуратурата."  
Загубата от аферата със скрапа обаче ще се окаже още по-голяма, ако прокуратурата докаже съмненията 
си, че тръбите са продавани на занижени цени. 
Преди ден заради съмнения за участие в схема за продажба на скрап на занижени цени бяха арестувани 
доскорошният шеф на "Напоителни системи" Стайко Ганчев и бившите членове на борда на дружеството 
Радослав Чеглайски и Георги Харизанов.  
Аграрният министър Димитър Греков открехна още завесата и посочи, че от него е скрито и тегленето на 
овърдрафт за над 8,4 млн. лева от Д Банк. Заемът изтеглил един от арестуваните - Стайко Ганчев, който е 
и бивш шеф на дружеството. 
"Тези над 8 млн. лв. са дадени за заплати и искам да ви кажа, че това е станало без знанието на 
министъра. Директорът на дружеството има право да го направи сам. Преди няколко седмици издадох 
заповед, според която всички държавни дружества в земеделието не могат да теглят овърдрафти без 
съгласието на министъра", добави Греков. Заради невъзможност за погасяване на овърдрафта в момента 
сметките на дружеството са запорирани. 
Общите борчове на "Напоителни системи" възлизат на 22,409 млн. лв., пресметна Греков. В сумата се 
включват и 1,6 млн. лв. неплатени заплати, на НАП се дължат близо 4 млн. лева, за погасяване на 
овърдрафт - 8,4 млн. лв., и още други по-малки борчове към енергото, ВиК и т. н. Пред "Труд" аграрният 
министър посочи, че дълговете на дружеството ще бъдат погасени, като ведомството изтегли заем от 22 
млн. лв. от Българската банка за развитие. 
Днес прокуратурата ще поиска постоянен арест за арестуваните Ганчев, Чеглайски и Харизанов, защото на 
свобода може да извършат ново престъпление. Решението ще вземе Софийският районен съд.  
Както "Труд" вече писа, прокуратурата проверява данни, според които чиновници задействали схемата 
със скрапа на 2 ноември 2011 г. 
Тогава, на заседание на съвета на директорите, е взето решение за описване, инвентаризация и 
бракуване на 100 000 тона скрап от черни и цветни метали, които били част от съоръжения за напояване 
на земеделски земи в страната. Според решението металите трябвало да бъдат продадени на Софийската 
стокова борса (ССБ) до 31 декември 2012 г. на най-високата предложена цена. 
Още на следващия ден Ганчев сключил договор за поръчка с борсов посредник. Той направил две сделки 
- едната за продажба на 500 тона скрап от черни метали за по 200 лв. на тон, а другата - за продажба на 
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1500 тона за 270 лв./т. Обвинението обаче твърди, че тези цени били значително по-ниски от средната за 
пазара към момента на сделките.  
Депутатът от БСП Добрин Данчев обяви в разследване на "Труд", че със ССБ е сключен договор за 
продажба на скрап по 200 лв. на тон, докато реалната цена била 400 лв. Министър Греков посочи, че се 
проверяват и съмнения за източване на дружеството чрез фирми за охрана.t 
Спешно променят закон, за да платят до 10 дни заплати 
С транспаранти "Искаме си парите" около 200 работници от "Напоителни системи" протестираха вчера 
пред аграрното ведомство за неполучени заплати за август в общ размер от 1,6 млн. лв. Изненадващо 
аграрният министър Димитър Греков обяви пред тях, че дори и да иска, министерството не може да им 
преведе пари. Причината е, че през 2011 г. по време на кабинета "Борисов" е променен Законът за водите 
и е разписано, че държавното дружество не може да получава занапред бюджетна издръжка, а трябва да 
се самоиздържа. "До 10 дни ще направим законова промяна", обеща Греков. 
Появява се и друга пречка - сметките на компанията са запорирани заради непогасен овърдрафт от над 8 
млн. лв. (виж на стр. 8), затова ще трябва да се обмисли как да се платят заплатите на служителите. 
 

Източник: barekov.com 

Заглавие: Обръч от фирми нарязал за скрап "Напоителни системи"  

Линк: 
http://barekov.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9E%D0%B1%D1%8
0%D1%8A%D1%87-%D0%BE%D1%82-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8-
%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-
%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-
%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-
%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-_l.a_i.10136.html    
 

 
 
Текст: По времето на управлението на ГЕРБ Държавното дружество, което осигурява вода за поливане в 

цяла Бъгария, е съсипано. През последните години са извършени драстични нарушения. Изпод земята са 

извадени стотици километри тръби, унищожени са цели напоителни полета, нарязани са помпени 

станции и други съоръжения. Всичко е продадено за скрап на безценица. Грубо са погазени поне три 

закона, става ясно от разследване на в. "Преса", цитирано от БГНЕС. 

Схемата е станала с участието на обръчи от фирми по времето на управлението на ГЕРБ. Главните 

действащи лица са тримата задържани вчера - изпълнителният директор Стайко Ганчев, членовете на 

борда Георги Харизанов и Радослав Чеглайски.  

"Скоро след като бях назначен, Мирослав Найденов ми се обади ми каза: Ще дойдат едни хора при теб. 

http://barekov.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8A%D1%87-%D0%BE%D1%82-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-_l.a_i.10136.html
http://barekov.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8A%D1%87-%D0%BE%D1%82-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-_l.a_i.10136.html
http://barekov.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8A%D1%87-%D0%BE%D1%82-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-_l.a_i.10136.html
http://barekov.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8A%D1%87-%D0%BE%D1%82-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-_l.a_i.10136.html
http://barekov.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8A%D1%87-%D0%BE%D1%82-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-_l.a_i.10136.html
http://barekov.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8A%D1%87-%D0%BE%D1%82-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-_l.a_i.10136.html
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Виж, да се разберете", разказва пред изданието Георги Такев, който от 19 април до 28 октомври 2011 бе 

изпълнителен директор на "Напоителни системи".  

В Дружеството са били изградени 236 напоителни системи и голям брой напоителни полета, които 

обхващат 7 406 000 декара. В системата има 168 язовира, с общ обем 3,1 млрд. куб. м. 168 помпени 

станции, 2238 км напорни тръбопроводи, 530 км деривационни канали, 5441 км открита канална мрежа, 

9269 км закрита тръбна мрежа, 420 водохващания, 612 изравнителя. С тези съоръжения е било възможно 

да се осигури с вода 5 376 000 декара. В момента годни за напояване са 3 260 000 декара, което е с около 

два милиона декара по 

Източник: duma.bg 
 
Заглавие: Столичният отпадък стана исторически 

 
Линк: http://duma.bg/node/64019  
 
 

 
 
 

Текст: Няма нищо по-епохално от темата за софийския отпадък. Първо на гражданите им беше вменено 

дълги години, че произвеждат много отпадъци и затова местната такса смет е на най-високи нива за 

България. 

Вече поредна управа на столицата не може да реши въпроса с боклука. От времето на Софиянски се строи 

и завод, голям завод с поточни линии за преработка и сортиране на столичния боклук. Тази есен 

трябваше по евродиректива дори да го събираме разделно, екоминистърката Манева от предишното 

правителство дори авансово заплаши гражданите с глоби. Глобите отново изпревариха реалността. А 

някак този прословут завод отново не може да се роди. Казват имало нещо там, но толкова... Едни 

обикновени проекти. И толкоз.  

Тук стои въпросът защо най-големият град не може да реши на пръв поглед лесен проблем, който дори 

се съфинансира с европейски пари? Дали защото няма капацитет в общината, или заради странните 

конкурси, които винаги бележат всеки голям проект у нас. Да не забравяме, че заради единия боклук в 

Сицилия пострада цяла Италия. 

Софийският боклук е най-голямата болка на Столичната община и няма обяснение за поредната патова 

ситуация. Чака се и ВАС да се произнесе по процедурата по изграждане на завода и поредицата от 

претенции на отпаднали кандидати. 

http://duma.bg/node/64019
http://duma.bg/node/64019
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Тези дни в Пазарджишко алармираха, че повече не могат да балират отпадъците на големия град. 

Замърсяванията заради София са налице и хората пишат като последна инстанция до ЕК, за да им реши 

българския проблем. В същото време стои и заплахата от отложената евроглоба, загубата на средства от 

ЕС и какви ли още не санкции. И е ясно кой отново ще плати. Никога не са чиновниците, а онези същите 

столичани, на които им е вменено да са винаги виновни. И да плащат каквито и глоби да им начислят. 

 

 Източник: pa1.bg 
 
Заглавие: РИОСВ отчита добро взаимодействие с общините 

 
Линк: http://pa1.bg/oblast-pazardjik/%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%81%d0%b2-
%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be-
%d0%b2%d0%b7%d0%b0%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b
2%d0%b8%d0%b5-%d1%81-%d0%be/   
 

 

Текст: Експерти на РИОСВ отчитат добро взаимодействие с общините и кметствата в област Пазарджик 
при решаване на случаи с нерегламентирано изхвърлени отпадъци на неразрешени места. Няма 
констатирано бездействие от страна на отговорните лица по отношение на образувани нерегламентирани 
сметища. Общините са създали системи за контрол на дейностите с битови и строителни отпадъци и 
въвели йерархия при управлението им, констатират проверки на РИОСВ-Пазарджик от началото тази 
година. 
За периода януари-септември експертите са извършили 44 проверки по чистотата на населените места и 
републиканска пътна мрежа във всички общини. Дадени са 17 предписания за почистване, от които 16 са 
изпълнени. В резултат на ефективен превантивен и последващ контрол са почистени 34 локални сметища, 
възстановени са качествата на 113 дка. земеделски земи, почистени са крайпътни участъци на 
републиканската и общински пътни мрежи и входно-изходни зони на населени места в общините: 
Пазарджик, Велинград, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Батак, Брацигово и Септември. 

http://pa1.bg/oblast-pazardjik/%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%81%d0%b2-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%b0%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5-%d1%81-%d0%be/
http://pa1.bg/oblast-pazardjik/%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%81%d0%b2-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%b0%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5-%d1%81-%d0%be/
http://pa1.bg/oblast-pazardjik/%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%81%d0%b2-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%b0%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5-%d1%81-%d0%be/
http://pa1.bg/oblast-pazardjik/%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%81%d0%b2-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%b0%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5-%d1%81-%d0%be/

