
 
 
 
 
 
 

 

WWW.BAR-BG.ORG 

 

 

 

 

МЕДИА МОНИТОРИНГ 

 21 октомври 2013 г.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 2  

  

Източник: konkurent.bg 

Заглавие: Търговец на метали отнесе условна присъда, нямал лиценз 

 Линк: http://konkurent.bg/article/5330/turgovec-na-metali-otnese-uslovna-prisuda-niamal-licenz  

  
 
Текст: Безработен мъж се изправи пред съда в Лом по обвинение за нерегламентирана търговия с черни 
и цветни метали. Делото срещу него бе разгледано преди дни от наказателен състав на районния съд в 
крайдунавския град. 
Подсъдимият поискал от прокуратурата споразумение, в което признал изцяло вината си. Посочената 
сделка в обвинителния акт срещу търговецът е една, която е била извършена в началото на януари т.г. в 
село Медковец. Тогава мъжът изкупил 75 кг. Медни, алуминиеви и месингови отпадъци на обща стойност 
824 лева, без да притежава 
лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, който се изисква по нормативен акт. 
След като одобри споразумението, съдът наложи наказание лишаване от свобода за срок от 4 месеца с 
три години изпитателен срок. В полза на държавата са отнети и въпросните метали, които мъжът изкупил. 
Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване. 

 
Източник: vratzanews.com  
 
Заглавие: Фирми на ГЕРБ нарязали на скрап Напоителни системи 

Линк: http://vratzanews.com/bg/firmi-na-gerb-naryazali-na-skrap-napoitelni-sistemi  

  

Текст: 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 полети, нарязани са помпени станции и други съоръжения. 
Всичко е продадено за скрап на безценица. Грубо са погазени поне три закона. Това се казва в 
разследване на в. "Преса". 
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. 
Виж, да се разберете." Това казва пред изданието Георги Такев, който от 19 април до 28 октомври 2011 бе 
изпълнителен директор на "Напоителни системи". 

http://konkurent.bg/article/5330/turgovec-na-metali-otnese-uslovna-prisuda-niamal-licenz
http://vratzanews.com/bg/firmi-na-gerb-naryazali-na-skrap-napoitelni-sistemi
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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 млн. декара по-малко. 

 
Източник: dariknews.bg 
 
Заглавие:  Такса битови отпадъци в Благоевград остава най-ниска в страната и през 2014 

Линк http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1161206   

 

Текст:  Такса битови отпадъци в община Благоевград няма да бъде увеличена през 2014, въпреки че все 
още депото не е изградено, увери кметът на областния център Атанас Камбитов. Той подчерта, че към 
момента в Благоевград налогът за физически лица е 1,1 промила, който е най-нисък в страната. 
По думите на Камбитов, вероятността, през 2014, да бъде реализирано депото е почти 100%. В момента 
Община Благоевград се намира на етап - оценка на въздействието върху околната среда. Очаква се до 
дни, в МОСВ, да бъдат подадени документите с корекциите по тях. 
Проектът включва разширяване на съществуващото депо, изграждане на съоръжения за предварително 
третиране на отпадъци - сепарираща система, площадка за компостиране и обходен път, по който да се 
движат само сметоизвозващи машини. Изграждането на депо затвърди битови отпадъци в Благоевград е 
крайно необходимо, защото заради липсата му Общината плаща санкции, които растат всяка следваща 
година. В момента те са на стойност 36 лева на тон, а за следващата ще бъдат 72 лева. "Аз съм оптимист, 
че 2014 г., когато имаме депо, част от санкциите ще отпаднат, така че вървим към решение на проблема", 
заяви в интервю за Дарик кметът на Благоевград Атанас Камбитов. 
Градоначалникът поясни, че Община Благоевград има намерение да реализира много сериозни проекти, 
но в момента е труден период за българските общини. Той подчерта, че не става дума само за 
Благоевград, а за общините като цяло. 
"Извън икономическата криза, извън проблемите с приходите. Общините, в рамките на 2013 година 
работим с три правителства. Това означава и несигурност, и непредвидимост, и бягане от отговорност, 
които ни пречат в ежедневната работа", обобщи кметът. 
Сред най-значимите проекти, които предстои да бъдат реализирани на територията на Благоевград, е 
този свързан водния цикъл на ЦГЧ в областния център. И в тази посока обаче има проблеми, които не са в 
правомощията на общинска администрация, да бъдат решени. 
"Брюксел излезе със становище, във връзка с Асеновград и Добрич, че следващия период ДДС-то няма да 
бъде възстановим разход. За нашия проект, който е с прогнозна стойност 90 млн., ДДС-то е 15 000 000 лв., 
тези пари трябва да се осигурят от Общината. Тук идва и следващия проблем. Ние реализираме проекта, 
плащаме ДДС, процент съфинасиране, ако объркаме нещо, плащаме и санкции и накрая го прехвърляме 
безвъзмездно на държавно търговско дружество ВиК. Това са парадокси, които ако не се решат водят до 
затруднения", заключи кметът Камбитов. 

 
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1161206
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Източник: fermer.bg 

Заглавие: Инсталация за биогаз ще оползотворява отпадъци от земеделието в Пловдивско 

Линк: http://www.fermer.bg/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-

%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%89%D0%B5-
%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82-
%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2-
%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-news7205.html   

   

  
Текст:  Инсталация за биогаз за производство на електро- и топлоенергия от отпадъчни селскостопански 
суровини ще се строи в с. Цалапица, информира „Марица“. Това е видно от последното решение на 
комисията за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски цели към Областна 

дирекция “Земеделие”-Пловдив.  
Централата, за която е утвърдена площадка за проектиране, а земята е със сменен статут, ще се разполага 
на площ от 18 декара. Инвеститорът е от Велинград и предвижда първа копка до края на тази година. От 
същото решение на комисията става ясно, че в Пловдивска област предстоят инвестиции в различни 
сфери върху земеделска земя с променено предназначение. 
 В землището на село Дъбене, например, ще се изгражда животновъдна ферма за 150 овце. Тя ще се 
разположи върху 2 408 квадратни метра. 

  

Източник: ruseinfo.net 

Заглавие: 86 047.45 тона отпадъци депонирани в Русе за 9 месеца, над 900 хил. лева са отчисленията по 

ЗУО само от Община Русе 
 

Линк: http://www.ruseinfo.net/news_119134.html  

 

 

Текст:  86 047.45 тона отпадъци са депонирани в Русе за 9 месеца. Това съобщи Виолета Василева - 
началник на отдел "Екология" в Община Русе. До 30 септември Община Русе е депонирала 49 718.44 тона 
неопасни отпадъци, а няма посочени инертни отпадъци. 732.22 тона отпадъци е депонирала за периода 

http://www.fermer.bg/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%89%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-news7205.html
http://www.fermer.bg/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%89%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-news7205.html
http://www.fermer.bg/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%89%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-news7205.html
http://www.fermer.bg/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%89%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-news7205.html
http://www.fermer.bg/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%89%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-news7205.html
http://www.fermer.bg/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%89%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-news7205.html
http://www.ruseinfo.net/news_119134.html
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Община Ветово, 4 251.04 - Община Иваново, 2 603.20 тона - Община Сливо поле, 4 247.40 тона - Община 
Тутракан. 6 553.18 тона неопасни отпадъци са депонирали различни физически и юридически лица. 17 
941.97 тона са депонираните от тях инертни отпадъци. 

 

 


