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Източник: standartnews.com 
 
Заглавие: Плевен с приз за най-добро партньорство с общините 

 
Линк: 
http://www.standartnews.com/regionalni/pleven_s_priz_za_naydobro_partnyorstvo_s_obshtinite-
209435.html  
  

 

Текст: Град Плевен получи отличие за най-добро партньорство с общините, съобщиха от пресцентъра на 
общината. 

Искра Михайлова, министър на околната среда и водите и Малина Крумова, ръководител на 
Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." връчиха призовете на 
отличените общини в Националната кампания „Зелена България". Награждаването се състоя като част от 
Деветата годишна среща на местните власти в комплекс Албена. 

Общините Плевен и Долна Митрополия бяха наградени за „Най-добро партньорство мeжду общините" за 
успешно подготвения съвместен проект за Интегриран воден цикъл. Призът бе връчен на кмета на 
Община Плевен проф. д-р Димитър Стойков. 

"Общините сa основният партньор в реализацията на това, което е основна задача на министерството. По 
всички въпроси търсим контакт с местните власти, защото е важно за нас да чуваме вашето мнение и 
становище. Изключително полезно е да работим заедно, в противен случай ние не можем да изпълним 
своите задачи", коментира министър Михайлова по време на церемонията. 

„Тук сме, за да отличим онези от вас, които са активни в управлението на проектите и постигат успехи 
въпреки трудностите при управлението и подготовката на тези проекти. Затова искаме да отдадем 
дължимото за тези усилия", отбеляза в обръщението си към гостите Малина Крумова. 

В рамките на церемонията бяха наградени общо осем общини в пет категории. Тази година 
Националната кампания „Зелена България" ще продължи в още една категория - за най-зелен град. 

 

 
Източник: moew.government 

http://www.standartnews.com/regionalni/pleven_s_priz_za_naydobro_partnyorstvo_s_obshtinite-209435.html
http://www.standartnews.com/regionalni/pleven_s_priz_za_naydobro_partnyorstvo_s_obshtinite-209435.html
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Заглавие: Акцент в контролната дейност на РИОСВ през септември са проверките за изпълнение на 

изисквания на Закона за водите 

Проверявани са обекти за спазване на индивидуалните емисионни ограничения за заустване на 

отпадъчни води 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2248 

  

Текст: За септември от експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са 
извършени 1698 проверки на 1566 обекта. За отстраняване на нарушения са дадени 626 предписания, 
съставени са 79 актове, от които 7 са за неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 44 
наказателни постановления на стойност 242 300 лева. За констатирано замърсяване на околната среда 
над допустимите норми и неспазване на емисионните норми и ограничения са наложени 29 санкции. 
Постъпилите суми по наложени санкции са 430 626 лева. 

През месеца беше направен отчет на постигнатото в организацията на контролната дейност за първите 
100 дни от мандата на ръководния екип на МОСВ. За периода са предприети мерки по 723 сигнала. 
Отчита се по-голям брой на постъпили сигнали от страна на гражданите на зеления телефон и по 
електронната поща на РИОСВ и МОСВ, които са с 1/3 повече в сравнение със същия период на миналата 
година. Наложените от РИОСВ санкции за наднормено замърсяване на околната среда са 65 за повече от 
800 000 лв., сравнено със същия период на 2012 г – 48 бр.  за 332 000 лв. Дадени са над 2000 предписания 
за отстраняване на констатирани нарушени и са издадени 9 заповеди от директори на РИОСВ за 
принудително спиране на дейности. Данните показват завишен контрол и строги санкции за 
нарушителите. 

Акцент в контролната дейност през септември са проверки за изпълнение на изискванията на Закона за 
водите за провеждане на собствен мониторинг на отпадъчни води и спазване на индивидуалните 
емисионни ограничения за заустване на отпадъчни води. От РИОСВ-Пазарджик са 
наложени  имуществени санкции -  от 4 000 лева на "Завод за хартия", гр. Белово за заустване на 
отпадъчни води със съдържание на неразтворени вещества над нормите, определени в Комплексното 
разрешително и 2 000 лева на ЕТ ”Вас Вес Мик” за заустване на отпадъчни води без разрешително. 
Имуществена санкция в размер на 2 500 лева е наложена на “Фикосота синтез” ООД, гр. Шумен за 
изхвърлени производствени отпадъчни води в канализационна мрежа без пречиствателна станция от 
Предприятие за производство на перилни препарати. 

За изпускане на непречистени отпадъчни води от производствената дейност на дружеството"Боро 
Таракол" ООД - производство на латекси, грундове и лепила,  в река Църна бара, поречие на река Искър, 
е съставен акт от РИОСВ- София. За изпускане на отпадъчни води в приемника на река Марица в 
нарушение на емисионните норми, на ТЕЦ ,,Марица 3“ АД, Димитровград е издадено наказателно 
постановление от директора на РИОСВ Хасково на стойност 1 000 лева. 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2248
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Най-голямата имуществена санкция за месеца -  100 000 лева е наложена от РИОСВ-Варна на управителя 
на “Панов Груп” ООД за установен незаконен превоз на опасен отпадък без нотификация и съгласие на 
компетентните органи. 

Текуща санкция в размер на 64 312 лева на месец е наложена от РИОСВ-Хасково на ТЕЦ ,,Марица 3“АД, 
гр.Димитровград за замърсяване на атмосферния въздух със серен диоксид над нормите за допустими 
емисии. Наложена е еднократна санкция от 40 000 лв. на „Топлофикация Перник“ АД за непредприемане 
на  необходимите мерки за ограничаване на неорганизираните емисии на прах в атмосферния въздух. За 
допуснато изпускане на амоняк в атмосферата е съставен акт на управителя на «Захарен комбинат 
Пловдив» АД от директора на РИОСВ-Пловдив. 

За неизпълнение на условия в комплексното разрешително са наложени имуществени санкции, всяка в 
размер на 10 000 лева: от РИОСВ-Хасково на ТЕЦ „Марица 3”АД, и от РИОСВ-Плевен на "Джи Еф Еф" АД, 
гр.Никопол /предприятие за производство на хартия/ за заустване на производствени и битово-фекални 
отпадъчни води в река Осъм. 

Извършва се постоянен контрол на издадените разрешителни и регистрационни документи съгласно 
Закона за управление на отпадъците. Със 7 000 лева е глобено “Вамкар” ООД, гр. Варна, за извършване на 
дейности по съхраняване на излезли от употреба МПС, без издадено разрешение за дейности с отпадъци. 
Със 7 000 лева е санкционирано и дружество „Рубин 08“ ООД, гр. Благоевград (инсталация за 
производство на електрическа енергия чрез изгаряне на биомаса) за извършване на дейности с отпадъци 
без регистрационен документ. РИОСВ-Перник е наложила имуществена санкция от 8 000 лева на 
„Феникс-Дупница“ ООД, гр. Дупница за съхраняване на отпадък без регистрационен документ. За 
събиране и съхраняване на излезли от употреба МПС на неразрешено за целта място, от РИОСВ-Хасково е 
издадено наказателно постановление на стойност 3 000 лв. на „Шахин 81” ЕООД, с. Бенковски, общ. 
Кирково. 

Съставени са актове на кметовете на Община Ценово /от РИОСВ-Русе/, на село Гложене, общ. Козлодуй, и 
на село Галиче, общ. Бяла Слатина /от РИОСВ-Враца/ и на Община Калояново /от РИОСВ-Пловдив/ за 
допуснато замърсяване на терени и образуване на незаконни сметища. 

Подробна информация е публикувана на интернет страницата на МОСВ, ниво „Контролна дейност”. 

 
 

 

 
Източник: moew.government.bg 
 

Заглавие: Министър Искра Михайлова ще открие „Регионалeн център за обезвреждане на битови 

отпадъци –първа клетка„ в Асеновград  

Събитието е на 28 октомври 2013 г., от 13.00 часа, гр. Асеновград 

 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2249  

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2249
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Текст:  Министър Искра Михайлова ще открие „Регионалeн център за обезвреждане на битови отпадъци 
за общини Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки – първа клетка“, община Асеновград, област 
Пловдив.  
Събитието е на 28 октомври 2013 г. , понеделник от 13.00 часа в Регионалния център за ТБО град 
Асеновград – пътя 
за село Боянци.  
Стойността  на проекта  е  4 243 145 лева и се финансира със средства от Държавния бюджет чрез 
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.  

 

 

Източник: tribali.info 

Заглавие:  Хванаха крадци на черни и цветни метали 

 Линк:  http://www.tribali.info/bg/hvanaha-kradtsi-na-cherni-i-tsvetni-metali/   

 

Текст:  Вчера в 23 часа в землището на Враца полицаи проверили „Форд Мондео“, в който открили 3 

чувала с различни метални елементи от товарни автомобили. По данни на полицията колата била 

управлявана от Е.А. село Косталево. Мъжът не е могъл даде обяснение за произхода им. 

От проведеното разследване по горещите следи е установено, че вещите са обект на кражба от база във 

Враца. Също така е установено, че съпричастност към кражбата има и назначеният в базата като охрана, 

Т.А. също от Косталево. Вещите са иззети. 

 

 

Източник: burgaslive.bg 

Заглавие: Спецакция на полицията в пунктовете за цветни метали  

http://www.novinar.bg/news/samoletonosachat-forestal-otiva-na-skrap-za-1-tcent_NDQ0NDs5.html
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Линк: http://www.burgaslive.bg/specakciq-na-policiqta-v-punktovete-za-cvetni-metali-1112.html    

 

Текст:  Има задържани за кражби 

6 крадци бяха заловени при специализаирана полицейска акция в бургаското село Дебелт. Акцията е 
извършена призори днес. Полицейските служители са проверили пунктове за изкупуване на отпадъци от 
черни и цветни метали и местности, през които преминават съоръжения и компоненти от съобщителната 
и ел. преносната система.Нападателите са заловени около 03.00 ч. в с. Дебелт след като откриднали 
многожилен телефонен меден проводник от телефонно трасе. В полицейското управление в Средец са 
задържани 20 год. Ц.Д., 19 год. З.С., 21 год. М.Б., 19 год. А.Д., 17 год. Т.Д. и 18 год. А.М. Престъпниците са 
от .Дебелт. По случая е образувано досъдебно производство. 

 

Източник: lev.bg  
 
Заглавие: Колосални глоби грозят България заради екологичните проблеми 

Линк: http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=75847       

 

Текст: Глоби в размер на десетки хиляди евро дневно грозят България за неизпълнение на европейски 
директиви в областта на екологията. Срещу страната ни в момента са отворени 14 наказателни 
процедури. Засега само един от случаите е в така наречената съдебна фаза, предава Нова телевизия. 

Самото отваряне на наказателна процедура далеч не значи моментална глоба. Казусът преминава през 
дълга досъдебна фаза, в която Европа ни размахва пръст, а ние се оправдаваме. Едва когато не спазим 
посочените нередности, комисарите сезират Съда на справедливостта и случаят влиза в съдебна фаза. 

Грешно е да си мислим, че сме „черната овца" на Европа що се отнася до наказателните процедури. 
Гърция, Испания и Италия имат в пъти повече наказателни процедури от нас. Тези държави са първенци и 
по брой на активните съдебни дела. 

Конкретно към България нарушенията са общо 14. 5 от тях засягат природата и биоразнообразието. 3 са 
процедурите, свързани с чистотата на въздуха, 2 - с отпадъците и 4 - с неточното вкарване на 
евродирективите в българското законодателство. В съда на този етап е само случаят с ветропарковете в 

http://www.burgaslive.bg/specakciq-na-policiqta-v-punktovete-za-cvetni-metali-1112.html
http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=75847
http://novanews.bg/
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Добруджа. Като рискови от екоминистерството определят още процедурите за замърсяването на въздуха 
и за изграждането на регионални депа за отпадъци. 

Съвсем наскоро България бе посочена като държавата с най-мръсен въздух в Европа. От министерството 
уточниха, че от всичките 11 показатели за чистота на въздуха изоставаме само с два – нивото на серни 
оксиди и фини прахови частици. 

Тук, освен България, в наказателна процедура са още 19 държави-членки на ЕС. Тоест проблемът е на 
територията на почти целия съюз. Бавим се и в построяването на 55-те регионални депа за отпадъци. 

„Изградили сме до този момент малко повече от половината, които са пуснати в експлоатация. Графикът 
ни е до края на 2014 или началото на 2015 година да бъдат пуснати в експлоатация всички", казва Калин 
Илиев от дирекция „Координация по въпросите на ЕС" към МОСВ. 

„Общините често се оплакват от тежка административна процедура, а управляващият орган се оплаква от 
некомпетентните проекти на общините", допълва представителят на екологичното сдружение „За 
земята" Евгения Ташева. 

Съдбата на редица регионални депа е под въпрос. Площадката в Ямбол например трябва да поеме 
боклука на 5 общини. Хора от региона обаче протестират, тъй като по проект новото депо било в близост 
до домовете им. Не била направена и екооценка. В средата на месеца Върховният административен съд 
се произнесе в полза на протестиращите. Кметът на Ямбол пък предупреди, че забавянето на проекта ще 
бръкне в джоба на гражданите. 

„Тази година плащаме санкция 800 хиляди, догодина ще трябва да платим 1 800 000. Тоест всички 
ямболци ще трябва да се бръкнат двойно, за да плащат повече такса смет", каза той. 

Костелив орех в спора при подобни случаи е отмяната на Наредба 7 на здравното министерство, която 
задължаваше депата да са на минимум 3 километра от жилищата на хората. 

„Това позволи на общините да планират площадки в непосредствена близост до населени места. Никой 
не иска сметище в задния си двор", заяви Ташева. 

Все още в България действат близо 80 стари сметища, които не отговарят на евроизискванията. 

Ако все пак се стигне до глоби от Европа, няма точен отговор в какъв размер ще са те, тъй като 
изчисляването на санкциите е твърде сложно. В Европа обаче има прецеденти, които могат сериозно да 
ни притеснят. Ирландия например беше осъдена да заплати около 3.5 милиона евро, или 12 хиляди евро 
на ден, за нарушения в областта на екооценките и инспекциите на септичните ями. От Италия 
Европейският съд поиска еднократно 56 милиона евро за непочистени незаконни сметища. 

 

 

Източник: vratzanews.com 
 
Заглавие: Близо 30 хиляди лева е хвърлила само за година 
                    Подновяват контейнерите по селата 

Линк: http://vratzanews.com/bg/podnovyavat-konteynerite-po-selata       

http://vratzanews.com/bg/podnovyavat-konteynerite-po-selata
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Текст:  Близо 30 хиляди лева е хвърлила само за година общинската администрация във Враца за 

почистване на незаконните сметища във врачанските села. Това обявиха днес от кметското ръководство 

на провелия се традиционен Ден на кмета. Заради огромното количество строителни материали, 

натрупани на нерегламентирани за това места, кметският екип е започнал да обмисля варианти за 

преодоляването на наболелия проблем. На този етап все още се прави калкулация кое ще бъде най-

изгодно за разрешаването му – предоставянето на специални контейнери, които ще побират единствено 

строителни отпадъци, или изграждането на специална площадка за събиране и рециклиране на 

строителни отпадъци във Враца.  

„За да се разреши проблемът с нерегламентираните сметища по селата трябва да ни направите една 

добра инжекция с кофи. По този начин хората ще се научат къде и как да си изхвърлят боклуците”, заяви 

кметът на Горно Пещене Кирил Попов.  

След направена проверка е установено, че голяма част от контейнерите за смет са пълни с оборски тор, а 

останалите отпадъци пък са по нерегламентираните сметища. По този повод на днешната кметска среща 

от общинската управа призоваха да не се допуска повече никакво замърсяване в малките населени места. 

 

 

 

Източник: trud.bg 
 
Заглавие: Общини ще плащат двойно за боклук 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2391466       

 

Текст: Таксите, които общините плащат за един тон боклук, изхвърлен на сметище, може да се повишат 
почти двойно догодина. Министерството на околната среда предлага сумата да стане 28 лв. на тон при 15 
лв. сега. Увеличението е по-малко от първоначално обявеното - 35 лв. Таксата се събира, за да се 
стимулира намаляването на изхвърлените боклуци и за да се финансира изграждането на депа за смет. 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2391466
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Новият размер на таксата става ясен от становище на Националното сдружение на общините по 
предложение на екоминистерството за наредба за определяне на отчисленията. Наскоро екоминистърът 
Искра Михайлова каза, че първоначалното предложение за 35 лв. ще бъде ревизирано и таксата ще е 
между 25 и 30 лв., за да расте по-плавно. 
Общините обаче не са доволни и от новата сума. Според тях предлаганите 28 лв. няма как да бъдат поети, 
без да се увеличи такса смет, която събират от гражданите. В становището на местните власти е записано 
още, че и сега за услугата се плаща сума, която е на ръба на социалната поносимост. Увеличението  щяло 
да направи невъзможно плащането на такса смет от голяма част от гражданите. Това пък ще намали 
приходите на местните власти. 
Кметовете допълват, че проблемът е още по-голям за общините, които ползват стари сметища, а не 
модерни депа. Те плащат двойно по-големи отчисления. Според кметовете тази санкция не трябва да 
важи за общини, които вече имат одобрени европроекти за изграждане на депа, защото построяването 
им зависело и от фактори извън контрола на местните власти, сред които решения на национално ниво. 
Екоминистерството предвижда таксите за депониране да намаляват, ако общините успеят да свият 
количеството на генерираните отпадъци. Поощрението ще се прилага за първи път през 2016 г., а 
кметовете настояват такава възможност да има и преди това. Все още не е ясно дали ековедомството ще 
приеме забележките. 
 
 
 
 

Източник: trud.bg 

Заглавие: София търси място на 25 000 бали със смет  

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2396927    

 

Текст: Столичната община все още търси място за останалите 25 000 бали със смет. Те са напълно 
изсъхнали, след като са престояли близо 8 г. на площадки в район "Кремиковци".  

Кметството обсъжда с екоминистерството варианти за извозване на останалия опакован боклук. 
Възможно е балите да поемат към някое регионално депо в страната. От екоминистерството обявиха 
пред "Труд", че решението обаче щяло да зависи от общината. 
Намеренията на управата на "Московска" 33 бяха до края на 2013 г. опакованият отпадък да бъде 
обезвреден и да се закрият площадките, където той се съхранява. В комисии на градския парламент се 
обсъждаше и вариант балите да отидат на старото сметище в Долни Богров, където тече рекултивация. 
Така и разходите за преместване ще са по-малко. Досега опакованата смет бе карана на депа край 
Пловдив, Севлиево, Силистра, Харманли, Ловеч.  
Много други градове обаче отказваха да приемат софийски боклук. Затова правителството с решение 
определяше сметища за депониране на бали, а като бонус отпускаше държавно финансиране за местни 
общински проекти.  

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2396927
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Общо 766 000 бали бяха произведени от 2005 г. до повторното отваряне на сметището в кв. "Суходол" в 
края на 2007 г. Опаковането, наемът за площадки, транспортът и таксата за депата досега струват на 
кметството над 90 млн. лв. Общината купи навремето и машина за балиране за 3,5 млн. лв. и я 
предостави за експлоатация на общинската "Чистота Искър". Зам.-кметицата Мария Бояджийска обясни, 
че част от машината - мелачката, и сега се използва при сепарирането на боклука. 
 
 
 
 
 

Източник: capital.bg 

Заглавие: Общините ще събират разделно и биоотпадъците 
Кошчетата за храна и растителни остатъци ще са кафяви 

Линк: 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/10/27/2169448_obshtinite_shte_subirat_razdel

no_i_biootpaducite/      

 

Текст: От следващата година до разноцветните кошчета за хартия, стъкло и метал ще се наредят и тези за 

органични отпадъци, чийто цвят ще е кафяв. Това предвижда нова наредба за разделно събиране на 

биоотпадъците, която задължава общините да изградят и прилагат система за събиране и рециклиране 

на хранителни и растителни отпадъци. 

Документът, качен на strategy.bg за обществено обсъждане, предвижда до края на 2016 г. поне 25% от 

битовите биоотпадъци да се събират разделно и да се рециклират. Постепенно целите ще се увеличават – 

до 2020 година рециклирани трябва да бъдат 50% от биоотпадъците, а до 2025 година – не по-малко от 

75%. Базата, върху която ще се изчисляват въпросните количества, ще се определи през 2014 г., тъй като 

всяка община се задължава да води статистика за генерираните биоостатъци. 

Биогориво и торове 

Една от дейностите на местните власти за целта е да изградят площадки за безвъзмездно предаване на 

разделно събиране на отпадъци от домакинства, както и инсталации за преработката им, каквато София 

вече има. Растителната маса от зелени площи, паркове и градини също ще се събира разделно и ще се 

компостира. Идеята е от биологичните отпадъци да се произвежда гориво, торове, да се използват 

повторно органични вещества. 

Наредбата вменява задължения за разделно събиране и рециклиране не само на общините, но и на 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/10/27/2169448_obshtinite_shte_subirat_razdelno_i_biootpaducite/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/10/27/2169448_obshtinite_shte_subirat_razdelno_i_biootpaducite/
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магазини, ресторанти и други заведения за обществено хранене, хотели, училища, лечебни заведения, 

пазари и други обекти. 

От Българската асоциация по рециклиране заявиха, че още не са готови с коментар по наредбата, защото 

тепърва трябва да се запознаят с нея. 

Забрани и изключения 

В документа е посочено още, че се забранява изхвърлянето на биоотпадъци в другите контейнери – за 

смесени отпадъци и съществуващите сега за разделно събиране на опаковки. Текстовете забраняват още 

неконтролираното изгаряне на биоотпадъци и депонирането им, при положение че могат да бъдат 

рециклирани. 

Правилата няма да се прилагат за естествените материали от селското или горското стопанство, както и за 

утайки от пречиствателни станции за отпадни води. 

 

 

Източник: starazagorautre.bg 
 
Заглавие: Такса битови отпадъци влиза на сесия на ОбС 

Линк: http://www.starazagorautre.bg/2013/10/27/191477-taksa_bitovi_otpadutsi_vliza_na_sesia_na_obs    

 

Текст: Октомврийското заседание ще се проведе в четвъртък 

Размерът на таксата за битови отпадъци за 2014г. ще бъде разгледан в четвъртък на октомврийската 
сесия на ОбС Стара Загора. Предложението, което ще разглеждат общинските съветници е такса смет за 
гражданите да се повиши от 1,2 на 1,5 промила, а за бизнеса - от 3 на 3,5 промила. 
 
Увеличението се налага най-вече поради увеличените разходи на Община Стара Загора. От следващата 
година всички общини, които нямат изградени съоръжения за третиране на битовите отпадъци, ще 
плащат двойно повече отчисления към екоминистерството. Заради неизграденото регионално депо 
Община Стара Загора ще прави отчисления от бюджета в размер на 70 лв. на тон. Строителството на 
депото край Ракитница ще се забави заради промяна в Закона за горите, която предвижда терен от 220 
дка горски фонд от парцела да бъде закупен. Заради процедурата за закупуване, строителството на 
депото ще започне в началото на 2014 г. 
Председателският съвет взе решение за отправяне на официално писмо до министъра на 
здравеопазването д-р Таня Андреева за безвъзмездно прехвърляне на активите на Специализираната 
болница за пневмо-фтизиатрични заболявания в Стара Загора на държавата. Предложението е 
подкрепено от всички членове на Председателския съвет. 

http://www.starazagorautre.bg/2013/10/27/191477-taksa_bitovi_otpadutsi_vliza_na_sesia_na_obs
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По време на сесията на 31 октомври ще бъде гласувано и поемането на дългосрочен общински дълг за 
финансиране на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора", както и ще бъде 
разгледан общинския план за развитие на Община Стара Загора за периода 2014-2020 г. 
Ще бъде гласувано и решението за присъждане на литературната награда „Николай Лилиев" на Виолета 
Бонева за значим принос към националната и международната култура. Общинският съвет ще присъди 
колективната награда „Икар" на отбора от Професионална гимназия „Джон Атанасов" за високи 
постижения в програмата „Евроскола" и представянето на България в Европейския парламент. 
Индивидуалната награда „Икар" ще бъде дадена на Иван Петков, възпитаник на ГПЧЕ „Ромен Ролан", 
випуск 2013, за постижения в международни и национални конкурси по публична реч. Към момента той е 
студент в специалност „Арабистика" на СУ „Климент Охридски". 

 


