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Източник: novanews.bg 
 
Заглавие:  Под 3% от потребителите предават за рециклиране старите си телефони 
 

Линк:  http://novanews.bg/news/view/2013/10/09/59508/%D0%BF%D0%BE%D0%B4-3-
%D0%BE%D1%82-
%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D
1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-
%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-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-
%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8/?utm_source=mynews&utm
_medium=link&utm_campaign=latest  
 

 
 
Текст:  В Мексико стартира кампания за събирането на ненужните устройства 
По-малко от 3% от потребителите в развитите държави предават за рециклиране старите си мобилни 
апарати. Данните бяха огласени около стартирала в Мексико държавна програма за събиране на 
излезлите от употреба телефони. 
 Кампанията започва от 15 октомври и в нея ще се включат не само местните оператори и федерални 
служби, но и представители на световни производители на мобилни технологии, предаде РИА Новости, 
като се позова на мексиканската Национална телекомуникационна асоциация.   
 86% от населението на Мексико има достъп до мобилните комуникации, отбелязват авторите на 
инициативата. Наред с това в употреба са и над 102 млн. мобилни устройства. 

 
 
Източник: dnevnik.bg 

Заглавие: Прокуратурата катастрофира с обвинението срещу ръководството на "Напоителни системи" 

Линк: 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/10/10/2157638_prokuraturata_katastrofira_s_obvinenieto_sreshtu/  
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http://novanews.bg/news/view/2013/10/09/59508/%D0%BF%D0%BE%D0%B4-3-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%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-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8/?utm_source=mynews&utm_medium=link&utm_campaign=latest
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http://novanews.bg/news/view/2013/10/09/59508/%D0%BF%D0%BE%D0%B4-3-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%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-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8/?utm_source=mynews&utm_medium=link&utm_campaign=latest
http://novanews.bg/news/view/2013/05/19/50459/%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0/
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http://novanews.bg/news/view/2013/08/01/55075/54-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0/
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/10/10/2157638_prokuraturata_katastrofira_s_obvinenieto_sreshtu/
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Текст:  Прокуратурата катастрофира с обвиненията срещу трима бивши членове на борда на директорите 
на "Напоителни системи", които бяха задържани в понеделник. Държавното обвинение не представи 
нито едно годно доказателство, за да защити тезата си, че през 2011 г. тримата са сключили неизгодна 
сделка, с която са ощетили държавното дружеството. Това стана ясно от заседанието на Софийския 
районен съд (СРС), след което Стайко Ганчев  (изпълнителен директор на "Напоителни системи") и 
членовете на борда Георги Харизанов и Радослав Чеглайски, бяха освободени с най-леката мярка за 
неотклонение "подписка". 
Разследването е образувано в края на септември, а седмица по-късно тримата бяха задържани за 72 часа, 
а прокуратурата се похвали с прессъобщение. 
Харизанов, Чеглайски и Ганчев са обвинени, че одобрили сключването на сделки за продажбата на 100 
000 тона скрап от черни и цветни метали, които били част от съоръженията за напояване на земеделски 
земи в страната. Според обвиненията Харизанов и Чеглайски са действали като помагачи на Ганчев. Той е 
продал 500 тона скрап за 200 лева на тон и 1500 тона скрап за 270 лева на тон, като другите двама 
обвиняеми са го подпомогнали, като гласували със "за" плана за бракуване на ненужните дълготрайни 
материални активи на "Напоителни системи". 
Прокуратурата обаче не е наясно каква е вредата, която тримата са нанесли на дружеството със 
сключването на неизгодната сделка. Оказа се, че назначената експертиза всъщност не е приключила, а 
изготвянето й ще отнеме поне половин година. Представените пред съда обяснения, сред които и тези на 
бившия земеделски министър Мирослав Найденов не допринасят за изясняване на фактическата 
обстановка по делото. 
От определението на съда, който цитира приложените показания на Найденов, стана известно, че той 
лично е одобрил плана за бракуване и продажбата на метали и е останал доволен от получените от тях 
приходи. Според него те са били от полза за намиращото се в тежко финансово състояние дружество 
"Напоителни системи". 
Защо от прокуратурата са избързали да повдигнат обвинения преди експертизата не стана известно. Пред 
съда, за да обосноват налагането на най-тежката мярка се явиха прокурорите Виолета Христова и зам.-
районният прокурор Петър Белчев. В началото на заседанието стана ясно, че той е бил разпределен по 
делото с изрична заповед на районния прокурор на София Христо Динев. Те обясниха пред съда, че 
единият от мотивите те да бъдат задържани е, че могат да извършат престъпление срещу правосъдието. 
Съдът не прие и определи като "ненадлежно събрано доказателствено средство" представената от 
държавното обвинение оперативна справка на служител на ГДБОП, който извършил "извънпроцесуална 
проверка на цените на цветни метали". Въпросният служител обиколил няколко търговски дружества, 
които се занимавали с продажби на черни и цветни метали и заключил, че цената им варира между  
360 и 500 лв за тон, а сключените два договора били за цена между 200-270 лева за тон. След това 
написал докладна записка за това. 
 
Обвинението 
Според информацията на държавното обвинение на 2 ноември 2011 г. в София е било проведено 
заседание на съвета на директорите на "Напоителни системи" ЕАД. На него тримата решили да бъдат 
бракувани 100 000 тона скрап от черни и цветни метали. Продажбата е трябвало да бъде направена чрез 
Софийската стокова борса до 31 декември 2012 г. на най-високата цена на тон, предложена на сесията на 
борсата. В началото на ноември 2011 г. Ганчев е сключил договор за поръчка с борсов посредник. От 
негово име били сключени две сделки - една за продажба на 500 т скрап от черни метали на цена 200 лв. 
за тон, а другата - за продажба на 1500 т скрап на цена 270 лв. за тон. Металите са продадени на цени, 
значително по-ниски от средната пазарна цена на метали от същия вид и качество. Дори разходите по 
демонтажа били за сметка на увреденото дружество, уговорена била и неизгодна неустойка. 
 
"Сложна и добре замислена престъпна група"  
Според обвинението престъплението е нарушило нормалната работа на дружеството за изпълнение на 
целите и задачите, свързани с подпомагане на дейността на Министерството на земеделието и храните 
по провеждането на държавната политика на страната в областта на селското стопанство.   
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Пред съда прокурор Белчев заяви, че ден след като договорът е сключен е наредена инвентаризацията на 
материалните активи с цел тяхното бракуване, което е доказателство, че обвиняемите са осъзнавали, 
че  сключват неизгодни сделки. Тримата задържани са с чисто съдебно минало, което мотивира зам.-
районният прокурор Белчев да призове съда да не тълкува "клиширано" наказателната процедура и 
изрази надежда, че магистратите "този път" да не преценяват "клиширано през призмата на постоянен 
адрес и личностна характеристика". 
За да бъде наложено задържане под стража трябва едновременно да има три предпоставки - 
обвиняемият да се укрие, да извърши ново престъпление и да има обосновано предположение, че той е 
извършител на деянието за което е обвинен. 
Според прокурор Виолета Христова фактът, че един от обвиняемите - Георги Харизанов е реабилитиран 
(през 2005 г. той получава условна присъда за изнудване, но това е било заличено от свидетелството му 
за съдимост след изтичането на изпитателния  срок) показва, че той има "крайно установена склонност 
към извършване на престъпление". По думите й става въпрос за "сложна и добре организирана 
престъпна структура на много високо равнище и с висока степен на обществена опасност". Ако прокурор 
Христова е убедена в думите си така и не стана ясно защо по делото няма обвинение за организирана 
престъпна група и защо с казуса се занимава районна прокуратура, а не специализираната (за 
организирана престъпност) или градска (за корупция по високи етажи на властта). 
 
МВР не произвежда годни доказателства 
В началото на заседанието Петър Белчев представи документ, който нарече експертиза. Адвокатите на 
обвиняемите опонираха:  "Представеното не би трябвало въобще да се чете от хора, които претендират 
че са виждали вещи лица". Според защитниците представеният документ представлява извадка от 
кореспонденцията на оперативния работник от ГДБОП за неговото "проучване" за цените на скрап. 
"30 години съм бил в системата на МВР и мога да кажа: те са некомпетентни да изготвят доказателства, 
които прокуратурата да може да използва за да аргументира тезата си. Не съм виждал и чувал справка на 
оперативен работник. Не мога да проумея как прокуратурата извежда такива аргументи тук", заяви 
адвокат Григор Вълков (който защитава Харизанов и Чеглайски). Григор Вълков е дългогодишен служител 
на отдел "Убийства" към столичната полиция. 
По думите му тежкото престъпление, в което са обвинени подзащитните му се изразява в това, че са 
гласували "за".  
"Разбирам, че колегите от прокуратурата сигурно са затрупани от много наказателни дела, може би 
поденяват или не обръщат внимание на търговския закон, където са определени функциите и 
задълженията на членовете на борда", заяви още адвокат Вълков. 
"Ако бях от другата страна най-малкото щеше да ме е срам да представям писма между БОП-а и 
клоновете на "Напоителни системи. Няма и протоколи за разпит, а само сведения, написани в отсъствието 
на съдия", заяви още Вълков, обръщайки се към представителите на държавното обвинение. 
"Как са ви дали да цитирате тези хора, като не сте ги разпитвали. А сте им дали да пишат само сведение. 
Това преди 20-30 години се правеше и то в изолирани случаи", заяви адвокат Цолов (защитник на Ганчев) 
От защитата посочиха като сериозен аргумент за неоснователността на обвиненията и факта, че 
въпросните метали са били продадени от борсов посредник, спазвайки разпоредбите на Закона за 
стоковите борси и тържища. 
"Боже господи, вие чували ли сте за кантарни книги?", обърна се възмутен към прокурорите адвокат 
Цолов. "Все още се водим правова държава... Не може представителите на прокуратурата да си измислят 
обвинението", допълни още той. 
Определението на съда може да бъде обжалвано в тридневен срок, като това ще се случи на 15 
октомври. Заместник-районният прокурор Белчев, изрази увереност, че изменението на мярката ще бъде 
протестирано. По думите му фактът, че съдът така и не прие заключенията на оперативен работник от 
ГДБОП, Белчев било въпрос на гледна точка и е възможно в други случаи същият документ да бъде приет 
като писмено доказателство. 
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Съдът: прокуратурата бърза 
С уточнение, че не е работа на съда да казва на прокуратурата кога да повдига обвинение, съдия 
Константин Попов прие, че "би било целесъобразно подобно обвинение да бъде повдигнато след 
получаването на заключенията от назначената съдебно-счетоводна експертиза". Само заради това, че 
държавното обвинение няма доказателства каква е нанесената вреда (защото няма експертиза) няма как 
да се докаже основната част от обвинението, което е за нанесени щети в особено големи размери.  

 
Източник: zovnews.com 
 
Заглавие: Отлагат процедурата за обработка на отпадъци 
 

Линк: http://zovnews.com/bg/otlagat-protsedurata-za-obrabotka-na-otpadatsi/   
 

 
 
Текст:  Решението на врачанския градоначалник Николай Иванов за откриване на процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет на дейност „Предоставяне на услуги по предварителна обработка 
(сортиране) на смесени битови отпадъци” е отменена от Комисията за защита на конкуренцията. Жалбата 
е подадена от фирма „Екопак България” АД. След направено проучване експертите са установили, че при 
формулиране на условията за подбор, възложителят – Община Враца, е поставил изискванията, които 
дават предимство на едни участници и необосновано ограничават други в официално обявената 
обществена поръчка.  
По този повод от Комисията за защита на конкуренцията считат, че общинската администрация 
необосновано е изключила от обхвата на поставените условия за икономическо състояние и технически 
възможности представяне на опит от дейност - предварителна обработка (сортиране) на отпадъци от 
опаковки, тъй като се явява сходна на дейност на предварителна обработка (сортиране) на смесени 
битови отпадъци, която е заложена в документацията за участие. Така експертите са на мнение, че по 
този начин необосновано се ограничават участници в процедурата, които имат изпълнени договори за 
сортиране на битови отпадъци, които не попадат в код 20 03 01. 

 
Източник: tv.rimex-ltd.com 
 
Заглавие: Екоинспектори следят третирането на отпадъци 

 
Линк: http://tv.rimex-ltd.com/?p=32539   
 

http://zovnews.com/bg/otlagat-protsedurata-za-obrabotka-na-otpadatsi/
http://tv.rimex-ltd.com/?p=32539
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Текст:  43 проверки за неправилно третиране на битови и строителни отпадъци са извършили от 
Регионалната инспекция по околна среда и водите във Враца. Инспекторите са следили работата на 
кметове на общини и фирми. Констатираните нарушения са минимални. 

 
 
Източник: vratzaplus.com 

Заглавие: Глобиха двама кметове заради боклуци 

Линк: http://www.vratzaplus.com/index.php?lang=bg&r=home/t161/t14909  
 

  
 

Текст: Кметовете на Галиче и Гложене са глобени заради нерегламентирани сметища, информират от 
Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите във Враца.  
 
Кмета на село Гложене, община Козлодуй е санкциониран за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци.  
В района на бивше нерегламентирано сметище находящо се в местността “Бели брег” в с. Гложене има 
депонирани значителни количества смесени битови отпадъци, състоящи се от растителни отпадъци, 
торов отпад, отпадъци от пластмасови, найлонови, хартиени и стъклени опаковки, текстилни отпадъци, 
отпадъци от ремонтни работи на моторни превозни средства и строителни отпадъци. Замърсеният терен 
е с приблизителна площ от около 3 дка. и нерегламентирано депонираните отпадъци са с приблизително 
количество 250 м3. Нарушен е чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците.  
 
На кмета на село Галиче, община Бяла Слатина е наложена санкция за депонирани смесени битови 
отпадъци.  
В района на бивше нерегламентирано сметище находящо се от ляво по пътя за мелницата има 
депонирани значителни количества смесени битови отпадъци, включително отпадъци от пластмасови, 
найлонови и стъклени опаковки, както и текстилни отпадъци и строителни отпадъци. Замърсеният терен 
е с приблизителна площ от около 3 дка. Нарушен чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на 
отпадъците, съобщават от екоинспекцията във Враца. 

http://www.vratzaplus.com/index.php?lang=bg&r=home/t161/t14909
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Източник: ruseinfo.net 
 
Заглавие: Заводът за изгаряне на отпадъци и инсталацията за сепариране ще позволят такса "Смет" в 
Русе да не се увеличава 10 години 

 
Линк: http://www.ruseinfo.net/news_118752.html  
 

 
 
 

Текст: Заводът за изгаряне на отпадъци и инсталацията за сепариране ще позволят такса "Смет" в Русе да 

не се увеличава 10 години. Това заяви днес зам. - кметът Свилен Иванов по време на редовното 

заседание на постоянната комисия по икономика и инвестиционна политика на Общински съвет - Русе. 

/на снимката/ Това предимство поставя града ни сред първите у нас по решаване проблемите с 

оползотворяването на отпадъци при реализация инвестиционното предложение на "Топлофикация Русе" 

върху общински терен. Договорът с Община Русе е готов, но предстои съгласуване исканията с частния 

партньор, за да стане факт сделката. Договорът е безсрочен и предвижда големи преимущества за всички 

жители на Общината. 

 

 Източник: topnovini.bg 
 
Заглавие: Над 13 600 лв. от глоби събра през септември шуменската екоинспекция 

 
Линк: http://topnovini.bg/node/60019 
 

 
 

Текст: 13 694 лв. от наложени санкции събра през месец септември Регионалната инспекция по 

опазване на околната среда и водите (РИОСВ) в Шумен. По данни от отчета за контролната дейност през 
месеца, извършените проверки са общо 98, а съставените актове за констатирани нарушения на 
екологичното законодателство са 7, от които два – за неизпълнение на предписания. 

http://www.ruseinfo.net/news_118752.html
http://topnovini.bg/node/60019
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Имуществена санкция в размер на 2 500 лв. е нолажена на шуменската фирма „Фикосота синтез” ООД. 

Причината е констатираното нерегламентирано изхвърляне на производствени отпадъчни води в 
канализационната мрежа от действащото предприятие за производство на перилни препарати, миещи 
смеси и козметика. От екоинспекцията са установили, че са превишени емисионните норми на 
максимално допустимите концентрации на вещества в производствените отпадъчни води, зауствани в 
канализационните мрежи на населените места, за което с наказателно постановление фирмата е 
санкционирана. 

За замърсяване на околната среда над допустимото санкция в размер на 2 213 лв. е наложена на 

поповската фирма „Роса”. Констатациите на експертите от екоинспецията са, че в хода на екпроатация 
на паровата централа към предприятието за производство на растителни масла в Попово, са превишени 
нивата на изпусканите в атмосферата прах и въглероден оксид. 

В нарушение - да превозва течни отпадъци, без надлежно издадена регистрация по Закона за 
управление на отпадъците, е засечена през миналия месец фирма „Шумен - Пътнически автотранспорт”, 
сочи справката на екоинспекцията. 

Актове са съставени и на двама мъже от разградското село Ясеновец, въртели незаконна 
търговия с отпадъци от черни и цветни метали. От екоинспекцията са констатирали още 
неправомерно заустване на отпадъчни води във воден обект, при проверка на млекопреработвателно 
предприятие, като на фирмата-собственик на обекта в с. Голямо Градище, община Опака, е съставен 
акт. 

От РИОСВ – Шумен са съставили акт и на кмета на омуртагското село Величка Мустафа Якуб, който не 
изпълнил дадените от екпертите предписания, свързани с ограждането на вековен дъб в селото и 

поставянето на информационна табела. 

Като основен акцент в контролната дейност на шуменската екоинспекция през месец септември 
присъстват извършените проверки на общини, здравни и учебни заведения, административни сгради и 
фирми, във вразка с изпълнението на разпоредбите в Закона за управление на от отпадъците (ЗУО). От 
проверките на местните администрации основният извод е, че общините с населени места над 
10 хил. жители са предприели действия по изграждане на площадки за безвъзмездно 
предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, 

опасни отпадъци и други. Във повечето инспектирани учебни заведения, болници и други ведомства 
има съдове за разделно събиране на отпадъци и са сведени законовите изисквания до персонала и 
служителите, отговорни за управлението на отпадъците, отчитат от РИОСВ – Шумен. 

 


