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Източник: МОСВ 

Заглавие: Министър Искра Михайлова участва в пресконференция "30 - години от включването на Национален парк 
"Пирин" като обект към Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО  
"Има шанс до края на годината да бъде сключен договор с изпълнител за изработване на нов План за 
управление на Пирин", съобщи министър Михайлова 
 
Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2315 

 

Текст: Министърът на околната среда и водите  Искра  Михайлова  поздрави гостите и  участниците 
в  пресконференция, организирана по повод 30 години от включването на Национален парк „Пирин” като обект в 
Списъка към Конвенцията за опазване на световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО. Гости на 
събитието бяха  заместник - министърът на културата Велислава Кръстева и главният секретар на Националната 
комисия за ЮНЕСКО към МВнР  Румяна Митрева.   
На пресконференцията презентации направиха експерти от МОСВ и от ДНП „Пирин“, които представиха Национален 
парк "Пирин"  като обект на културното и световно наследство на ЮНЕСКО и напредъка по проект  “Устойчиво 
управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“,  финансиран по ОП "Околна среда".  В своето 
обръщение министър Михайлова изтъкна, че 40 години ЮНЕСКО работи с всички държави по света, за да 
идентифицира културните и природни обекти от световна значимост. През 1983 г., две от най-емблематичните 
природни територии в България са включени в списъка на световното природно наследство на ЮНЕСКО -
  Национален парк „Пирин” и поддържан резерват „Сребърна". Тя посочи, че Национален парк „Пирин“ е и част от 
общоевропейската мрежа Натура 2000, той  е местообитание за много застрашени животински видове и на повече 
от 1300 вида висши растения или 1/3 от флората на България.  В заключение, министър Михайлова каза, че 
отбелязването на подобни юбилеи е възможност за популяризиране на ценностите на парка и повишаване на 
съпричастността на обществото към опазването му. Тя добави, „че включването на обекти в Списъка на световното 
наследство на ЮНЕСКО е само първата стъпка към запазването им за бъдещите поколения. Това е обща национална 
и световна грижа“.  В отговор на журналистически въпроси за новия  План за управление на парк „Пирин“, министър 
Михайлова съобщи, че има решение на Комисията за защита на конкуренцията да се продължи работата по избор 
на изпълнител и още че „това означава, че имаме всички шансове до края на годината да сключим договор с 
изпълнител по отношение на новия план, това, което е записано в проекта. Винаги съм казвала, че най-доброто 
решение за парк „Пирин“ и за буферните зони е това да има нов план, който да бъде обект на обществено 
обсъждане, да се чуят интересите и намеренията на всички, които имат отношение към района и този план да 
отразява сегашната ситуация, състоянието на парка и възможностите за развитието“, заключи министър Михайлова.  
Пред журналистите министър Михайлова каза още „по отношение на инвестиционните намерения, искам да бъда 
абсолютно ясна. Такива намерения могат да се случат на територията на буферните зони, всичко останало може да 
бъде обект на дискусии, когато се подготвя Планът за управление, но без да се нарушават законовите норми, според 
които това е национален парк и изискванията, които са ни поставени от Конвенцията за природното и културно 
наследство, които са много ясни  и категорични“.  След пресконференцията желаещите от гостите и участниците 
отпътуваха за Банско, където ще посетят Информационния център на парка и ще се запознаят с разработени по 
проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин" и резерват „Тисата" образователни и туристически 
продукти, както и ще посетят Национален парк “Пирин“. 
  
Източник: investor.bg 
 
Заглавие: Не засягат ли екополитиките икономиката на Европа? 
 
Необходима е революция към ресурсно ефективна кръгова икономика, заяви еврокомисарят Янез Поточник 
 
Линк: http://www.investor.bg/bloomberg-tv/461/a/ne-zasiagat-li-ekopolitikite-ikonomikata-na-evropa,162132/    

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2315
http://www.investor.bg/bloomberg-tv/461/a/ne-zasiagat-li-ekopolitikite-ikonomikata-na-evropa,162132/
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Текст: Европейският съюз (ЕС) отдавна се бори с проблема с лошо изпълнение на своите амбициозни политики за 
околната среда. В настоящите глобални икономически условия установяването на високи екологични стандарти от 
страна на компаниите от Стария континент може да засегне конкурентоспособността на европейската икономика, 
пише EurActiv. Резултатът често е, че производството просто ce прехвърля към други региони по света, а 
потреблението продължава със старите темпове.  Наскоро обаче множество ръководни фактори започнаха да 
признават, че въздействието на екополитиките е добро, но не е достатъчно. Според мнозина реализираните досега 
от европейския комисар за околната среда Янез Поточник действия отразяват линейно мислене и не са насочени 
към цялостната визия за икономиката.  По-рано този месец Поточник заяви в Лондон, че глобалният натиск върху 
природните ресурси, нарастващите разходи и зависимостта на Европа от вноса изискват "една революция в нашия 
ум... към ресурсно ефективна кръгова икономика".  Новите планове на еврокомисаря се основават на циклите, които 
насърчават повторната употреба, ремонтите и рециклирането. Поточник обеща да пусне предложения за 
преразглеждане на политиката на ЕС спрямо отпадъците, което би стимулирало по-ефективното използване на 
ресурсите.  Една политика в този дух би било многократното използване на хартията за вестници. Веригата на 
рециклиране може да бъде къса – около седмица. Несъмнено, скоростта на цикъла диктува размера на 
необходимите ресурси в икономиката. По този начин широкопознатата максима "мисли глобално, действай 
локално" ще влезе бързо и ефективно в сила. 

 Източник: plevenzapleven.bg 

Заглавие: Апаши изкорубиха къща заради цветни метали 

 
Линк: http://plevenzapleven.bg/blog/2013/11/25/%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B8-
%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%85%D0%B0-
%D0%BA%D1%8A%D1%89%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-
%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC-13694/     
 

 
Текст: Полицаи от Червен бряг установиха, че в съучастие и сговор 34-годишен и 21-годишен са извършили кражба в 
родното си село Радомирци. За времето от 17 ноември до 11 часа на 21 ноември те задигнали от имота на 61-
годишна двукрила метална порта, алуминиева входна врата на баня, алуминиев прозорец и неработещ ел. бойлер – 
неустановена марка. Извършителите са задържани за 24 часа. Вещите, предмет на престъпление, са намерени и 
иззети. Съхраняват се в полицията в град Червен бряг. Образувано е досъдебно производство за престъпление по 
чл. 195, ал.1, т.3 и т.4, във връзка с чл.194, ал.1 от НК. Уведомен е прокурор в РП гр.Червен бряг. Работа по случая 
продължава разследващ полицай. Това информират от Пресцентър на МВР Плевен. 
 
Източник: novini.bg 
 
Заглавие: Източиха 6 т. солна киселина от "Полимери", разпродават дружеството на скрап 
На територията на предприятието масово се събарят сгради, режат се тръби, стотици метри опасна 
стъклена вата е разпиляна навсякъде  
 
Линк: http://www.novini.bg/news/167834-%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0-6-

%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-

%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-

quot;%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8-quot;-

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-

http://plevenzapleven.bg/blog/2013/11/25/%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%88%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%ba%d1%8a%d1%89%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bc-13694/
http://plevenzapleven.bg/blog/2013/11/25/%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D1%8A%D1%89%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC-13694/
http://plevenzapleven.bg/blog/2013/11/25/%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D1%8A%D1%89%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC-13694/
http://plevenzapleven.bg/blog/2013/11/25/%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D1%8A%D1%89%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC-13694/
http://plevenzapleven.bg/blog/2013/11/25/%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D1%8A%D1%89%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC-13694/
http://plevenzapleven.bg/blog/2013/11/25/26-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d1%8a%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%81-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b8-%d0%b2-13690/
http://www.novini.bg/news/167834-%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0-6-%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-quot;%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8-quot;-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF.html
http://www.novini.bg/news/167834-%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0-6-%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-quot;%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8-quot;-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF.html
http://www.novini.bg/news/167834-%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0-6-%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-quot;%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8-quot;-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF.html
http://www.novini.bg/news/167834-%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0-6-%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-quot;%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8-quot;-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF.html
http://www.novini.bg/news/167834-%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0-6-%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-quot;%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8-quot;-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF.html
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Текст: 6 тона солна киселина от "Полимери" - Девня са изчезнали, обяви синдикът на фалиралото предприятие Иван 
Балабанов. Според него двете цистерни, в които е била съхранявана киселината, са източени и следите водели към 
канализацията, а оттам и към Варненското езеро. Синдикът е пратил сигнали до РПУ Девня и до РИОСВ, но отговор 
няма, пише "Стандарт" 
Източването на солната киселина от цистерните е с цел да бъдат нарязани на скрап, категоричен е Балабанов. Освен 
3000 т. трихлоретан, които с разпореждане на областния управител ще бъдат прехвърлени в по-сигурна цистерна, в 
тръбната инсталация на предприятието има 200 т дихлоретан. Химическият отпадък е много по-опасен и с по-голям 
взривен ефект, при искра ще гръмне и ще вдигне целия район във въздуха, предупреди Балабанов  
Според него на територията на предприятието масово се събарят сгради, режат се тръби, стотици метри опасна 
стъклена вата е разпиляна навсякъде.  Въпреки подадените сигнали до държавните институции, не се вземат мерки 
да се спре разграбването. То е започнало още в периода преди обявяване на „Полимери" АД в производство на 
несъстоятелност от декември 2012 г, когато собственикът му Николай Банев е прехвърлил активи за 53 271 000 лева 
на фирмата си „Полимери Инвест" 
Сега за разпродаване не е останало нищо, а списъкът от кредитори е дълъг. На първо място е АЕЦ"Козлодуй" с 9 
млн. лева вземания, следва държавата –с 6 млн. лева. Персоналът има да получава заплати и осигуровки в размер 
на 1 млн. лева, посочи още синдикът 
Най-куризното сред предявените вземания е фактура за 2500-3000 лева -сметка, направена от Николай Банов с 
компания през май 2012 г. в елитен столичен ресторант, която пристигнала за плащане от „Полимери „АД и която 
показа Балабанов 
 
Източник: capital.bg 
 
Заглавие: Аксаково търси оператор за експлоатация на непостроено още депо за отпадъци 
Проектът на общината за системата за преработка на боклук се бави заради отчуждителни процедури 
 
Линк: 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/11/25/2190213_aksakovo_tursi_operator_za_eksploataciia
_na/ 
 

 
 
Текст:  Община Аксаково търси с конкурс компания, която през следващите пет години да поддържа новото 
регионално депо за отпадъци срещу сумата от 15.4 млн. лв. Самото депо, където ще се депонират отпадъците на 
още две общини – Варна и Белослав, обаче все още не е готово и изграждането му тепърва предстои. То ще се 
намира непосредствено  до старото сметище на града в землището на с. Въглен, на 4.4 км от центъра на Аксаково. 
Площадката ще бъде разположена върху площ от 57 дка и ще бъде с капацитет от 402 хил. тона отпадъци. Тя ще 
бъде  част от по-голямата система за управление на боклука в района и екологичното му обезвреждане, която 
включва още инсталации за компостиране на зелени и строителни отпадъци и пречиствателна станция. Площадката 
ще функционира пет години - до 2019 г., а след това по план в периода 2020 г. - 2034 г. трябва да бъдат изградени 
още две клетки. Проблеми с отчуждителните процедури обаче бавят проекта. 
Кандидатите 
В търга могат да участват български и чуждестранни компании и обединения, реализирали оборот от дейности 
сходни с поръчката за минимум 3.2 млн. лв. през последните три години. От документацията на обявената поръчка 
се вижда, че фирмата ще бъде ангажирана както с експлоатацията на съоръженията, така и с рециклиране и 

http://www.novini.bg/news/157622-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0.html
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/11/25/2190213_aksakovo_tursi_operator_za_eksploataciia_na/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/11/25/2190213_aksakovo_tursi_operator_za_eksploataciia_na/
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обезвреждане на неопасни битови, строителни и зелени отпадъци. 
Срокът за подаване на офертите е до 13 януари 2014 г. Според критериите за оценяване ще бъде избрана 
компанията, предложила най-ниска цена на изпълнение. 
Новата инсталация 
Договорът за еврофинансирането на регионалната система за отпадъци на Аксаков беше подписан още на 17 юли 
2012 г.  Отчуждителни процедури на 36 имота обаче продължават да бавят началото на проекта и той продължава 
да е на етап "всеки момент започваме". Имотите, върху които трябва да се изгради площадката, са частна 
собственост и са с обща площ 236 дка. 
Общата стойност на депото е 34.4 млн. лв. От тях 23 млн. лв. са финансиране по оперативна програма "Околна 
среда", 4 млн. лв. – от националния бюджет и общо 7.4 млн. лв. съфинансиране от основния бенефициент по 
проекта – община Аксаково, както и от общините Варна и Белослав. 
Инвестиционният проект е първи етап от изграждането на регионалната система и трябва да приключи до 31 
декември 2014 г. В рамките на проекта ще бъдат изградени инсталации за компостиране на зелени и строителни 
отпадъци, пречиствателна станция и първата клетка от депото, която ще функционира до 2019 г. По план към цялата 
инсталация трябва до включва и още две клетки, които ще се доизградят в периода 2020 г. - 2034 г. 
Опасни депа 
В началото на октомври общинският съвет в Аксаково взе решение за закриване на старото депо в землището на с. 
Въглен заради потенциална опасност от скъсване на изолационни слоеве и замърсяване на подпочвени води. 
Решението идва след доклад на междуведомствена комисия, която бе назначена да извърши анализ на състоянието 
на площадката и възможността за удължаване на срока за експлоатация. Оттам обаче излязоха с решение, че 
прекомерното натрупване на отпадъци в сметището, което работи вече 40 години, създава предпоставка за 
замърсяване на околната среда, река Батова и района на града. Към момента изхвърлянето на отпадъци се 
извършва в изградена нова клетка в съседство на старото депо със срок на експлоатация 18 месеца. Този период 
трябва да даде опция на общините да третират боклука си до въвеждането на новата регионална система. 
 
Източник: capital.bg 
 
Заглавие: Жалба на "Геотехмин" спря проекта за отпадъците на Велико Търново 
Условията на поръчката за 42 млн. лева са дискриминационни и незаконни 
 
Линк: 
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2013/11/25/2190041_jalba_na_geotehmin_spria_proekta_za_otpaducite_na/ 

 

Текст:  Жалба на строителната компания "Геотехмин" до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) спря проекта 
за регионална система за отпадъци на Велико Търново, чиято прогнозна стойност е 42 млн. лева. Антимонополният 
орган е потвърдил твърденията на "Геотемин", че община Велико Търново е заложила дискриминационни и 
незаконосъобразни условия в тръжната документация. Търгът е отменен. 
Поръчката 
Проектът за система за отпадъци на Велико Търново включва изграждането на депо за неопасни отпадъци, 
инсталации за механично сепариране и компостиране на боклука, включително няколко съоръжения и обслужващи 
сгради, разположени върху 160 дка в местността Остра могила до с. Шереметя край града. Проектът трябва да реши 
проблема с отпадъците на шест общини в региона. Той се финансира със средства от програма "Околна среда". 
Срокът за изпълнение е не по-късно от 31 декември 2015 г. 
Нарушенията 
Проверката на КЗК установява, че процедурата е открита с редица нарушения, например включване в методиката за 
оценка показател "Обезщетение за забава", което не е свързано с предмета на поръчката и противоречи на ЗОП. 
Друго нарушение е възможността за едностранно прекратяване на договора без предизвестие при нарушение или 
опит за такова от страна на изпълнителя без право на оспорване в съда. Друго незаконно условие е изпълнителят да 
покрие разходи на възложителя, ако по негова вина общината претърпи финансова корекция (глоба). Незаконно е 
разширен обхватът на свързаните лица, като там са включени и контролните органи на дружествата, които не би 
трябвало да попълват декларации съгласно ЗОП. 
"Геотехмин" ще участва 

http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2013/11/25/2190041_jalba_na_geotehmin_spria_proekta_za_otpaducite_na/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/08/26/2129396_veliko_turnovo_startira_proekt_za_regionalna_sistema/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/08/26/2129396_veliko_turnovo_startira_proekt_za_regionalna_sistema/
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"Според дружеството са налице нарушения на императивни норми на Закона за обществените поръчки (ЗОП). 
Желанието ни е да бъдат отстранени нарушенията и процедурата да бъде проведена при спазване на основните 
принципи, прокламирани от ЗОП. Към момента на възобновяване на процедурата за възлагане на обществена 
поръчка ще бъде взето решение за начина, по който дружеството ще участва в нея", коментираха от "Геотехмин" 
пред "Капитал Daily". 
"Геотехмин" на бизнесмена Цоло Вутов е сред най-големите строителни компании и холдингови структури в 
България. Директно или чрез свързани дружества фирмата участва в проекти като строителството на метрото, на 
магистрала "Струма", системата за третиране на битови отпадъци на София и много други. 

Източник: posredniknews.com 

Заглавие: Първа копка на регионално депо за отпадъци край Санадиново 

 
Линк: http://www.posredniknews.com/site/component/content/article/127-nai-vazhnoto/45074-parva-kopka-na-

regionalno-depo-za-otpadatzi-krai-sanadinovo 

 

Текст: Първата копка по изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в общините Никопол, 
Свищов, Белене, Левски и Павликени беше направена на 25 ноември на площадка „Санадиново”. На събитието край 
никополското село Санадиново присъстваха народните представители от Плевен и Велико Търново Васил Антонов, 
Петър Дулев, Димитър Кочков и Милка Христова, областният управител на Плевен Илиян Йончев и заместник-
областният на Велико Търново, Андрей Илиев, главният секретар на област Плевен, Емил Димитров, Спиридон 
Александров - началник-отдел Мониторинг и докладване в управляващия орган на ОП „Околна среда”, кметовете и 
председателите на общинските съвети на общините от регион Левски (Никопол), представители на фирмата - 
изпълнител на строително-монтажните работи, експерти еколози и граждани. 
Регионалният център за управление на отпадъците ще заема площ от близо 174 дка. На площадка „Санадиново” ще 
бъдат изградени повечето от предлаганите инсталации за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол). 
Предвидено е там да бъдат разположени депо за неопасни отпадъци - първа клетка, комбинирана инсталация за 
сепариране, съоръжения за компостиране и пречиствателна станция за отпадъчни води. Построени ще бъдат сгради 
за персонала, за поддръжката и ежедневните дейности, вътрешни пътища. До площадката ще се прекара ВиК и 
електроснабдяване, ще има зелени площи и зона за съхранение на почвата и бъдещото й разширяване. Поради 
голямата  
отдалеченост на община Павликени е планирано изграждането на площадка за предварителна обработка на 
отпадъци и претоварване в превозни средства за дълги разстояния. Площадката ще е разположена югозападно от 
съществуващо общинско депо на град Павликени и ще е с обща площ 10.328 дка. След въвеждане в експлоатация е 
предвидено поетапно изграждане на две допълнителни клетки за неопасни отпадъци, които ще дадат 20-годишен 
живот на депото.  
Регионалното депо за битови отпадъци се изгражда по проект на Оперативна програма „Околна среда” 2007 - 2013 
г., чиято стойност е над 43 милиона лева. Европейският фонд за регионално развитие на Европейския съюз отпуска 
34.64 милиона, а от държавния бюджет са дадени над 6 милиона. Петте общини също участват в проекта със 
собствен принос от 2 418 545 лв. 
Водеща роля по проекта има община Никопол, а депото ще обслужва район с над 100 000 души. Очаква се 
годишните твърди битови отпадъци, които ще генерира, да са от порядъка на 36 хиляди тона. Регионалното депо 
трябва да влезе в експлоатация през 2015 година. При изграждането му ще бъдат ангажирани около 150 души, а 
след това ще бъдат назначени 38. 
Идеята за изграждане на регионално депо е на повече от 8 години, но до този момент нито една от 5-те общини не 
можеше да осигури финансирането.  
 
Източник: trud.bg 

Заглавие: Общините ще затягат коланите и през 2014 г. 
 

 

http://www.posredniknews.com/site/component/content/article/127-nai-vazhnoto/45074-parva-kopka-na-regionalno-depo-za-otpadatzi-krai-sanadinovo
http://www.posredniknews.com/site/component/content/article/127-nai-vazhnoto/45074-parva-kopka-na-regionalno-depo-za-otpadatzi-krai-sanadinovo
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Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2480859  
 

 

Текст: Бюджетите на общините за 2014 г. отново ще са спрямо чергата им. В продължаващата икономическа криза 
тя е тясна като миналогодишната, а на места и поорязана. Затова повечето кметства залагат на реалистични планове 
за харчовете и се стягат с приходите да покрият само най-належащите нужди - чистота, транспорт, осветление, тук-
там кърпене на дупки по улиците и покриване на стари дългове. 
 Въпреки това в изборната 2014 г. (ще се гласува най-малко за евродепутати) повечето не планират повишение на 
местните данъци и такси. В същото време ще трябва да плащат на държавата по-висока такса за складиране на 
боклука на сметища - 22 лв. на тон, вместо 15 лв., както е сега. 
Правителството увеличи средствата за общините с 46,5 млн. лв., но част от сумата се оказа буферна за държавния 
бюджет. Така при проблем със средствата само 95% от сумата ще бъде преведена на кметствата.  
"Против това сме, но все пак сме доволни, че субсидията е увеличена. Особено за поддръжка на пътища", 
коментира Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините. Ръстът на 
държавната такса за депониране щял да доведе до изтъняване на бюджетите, тъй като местните управи ще трябва 
да дофинансират обезвреждането на сметта. 
Градоначалниците са притеснени и че заради промените в Закона за местните данъци и такси може да се стигне до 
хаос с налога върху автомобилите. А оттам и намаляване на събираемостта по това перо. "Това ще е проблем, тъй 
като с тези средства се поддържа инфраструктурата", смята Чавдарова.  
Заради недостига на пари част от градовете няма да реализират големи проекти. Тези от тях обаче, които са си 
написали добре домашното пред Брюксел и са получили средства от Еврокомисията, ще имат ударна строителна 
програма през 2014 г.  
София ще разполага с 230 млн. лв. повече и по-голяма част от сумата е от програми на ЕС. Със заем от 50 млн. евро 
ще се ремонтират и строят нови пътища. Ще се работи по ул. "Обиколна", ул. "Опълченска", бул. "Тодор Каблешков", 
бул. "Ботевградско шосе", бул. "Цариградско шосе", бул. "Сливница", бул. "Никола Мушанов". Затова и средствата за 
кърпене на дупки са с над 3 млн. лв. по-малко от тези за 2013 г. - 23,8 млн. лв. Ще продължи строителството и на 
метрото.  
Най-големият проект на града за 2014 г. обаче ще е заводът за отпадъците. До дни ще пристигнат в София чисто 
нови трамваи. Договори за доставка има и за тролеи, метровлакове. Ще се строят още детски градини, 75 км 
канализация. Кметицата Йорданка Фандъкова изтъкна, че за всички обекти има готови проекти и договори с 
изпълнители. 
ПАРТИЕН ДОМ СТАВА СПА ЦЕНТЪР 
1,5 километра минерален водопровод и ремонт на така нареченото ниско тяло на бившия Партиен дом ще се прави 
в Кюстендил догодина, обяви кметът Петър Паунов (избран от дясна коалиция).  
И двата обекта са важен момент от изграждането на бъдещ здравен хотел, за който общината емитира преди две 
години облигацинен заем от 6,5 милиона евро. Кметството се надява бъдещият спа център да се изплати много 
бързо, защото ще е привлекателен за хиляди туристи. 
Никой още не прави прогнози дали ще има увеличение на тазгодишните 26 милиона лева в бюджета на Кюстендил. 
Възможно е и намаляване, коментират общински финансисти.  
Най-много пари ще се заложат за образование и здравеопазване, обяви кметът.  
“Цепим стотинката на две. Правим и съкращения в някои звена”, не крие за финансовата стагнация той.  
Негови опоненти в общинския съвет дори създадоха комисия, която провери до стотинка харчовете му. 51 374 лева 
за медийно обслужване и 244 850 лева за празнични шоупрограми е похарчила общината за последните пет години, 
се казва в доклада.  
Най-големите харчове са били през 2012 г.  
В ПЛОВДИВ И ВАРНА НЯМА ДА ПИПАТ ДАНЪЦИТЕ 
 двата най-големи града на ГЕРБ освен София - Варна и Пловдив, още не са готови с проектобюджетите за догодина. 
Едно обаче е ясно - няма да има повишение на данъците. В Пловдив през следващата година даже се планира 
намаление на два данъка - за мотоциклети и за таксиметрова дейност.  
Във Варна пък ще залагат на големи ремонти, след като предишният кмет Кирил Йорданов остави града в много 
лошо състояние. Бюджетите и на двата града са около 200 млн. лв.  

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2480859
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В Благоевград, където кметът Атанас Камбитов също е от ГЕРБ, планират по-голям бюджет за догодина. “Таксите и 
данъците няма да се вдигат, общината няма задължения и е финансово стабилна”, заяви кметът. Предстои в 
Благоевград да се изградят две нови детски градини, кучешки приют, ще стартира и изграждането на депото за 
отпадъци. 
Община Велико Търново, която също е на ГЕРБ, обмисля през следващата година да осигури повече пари за 
образование, социални дейности и култура. “Не се мисли за намаляване на средствата в никой от ресорите. 
Предвиждаме да запазим бюджетната рамка от 57 млн. лв. Сумата дори може да се увеличи”, каза зам.-кметът 
Снежана Данева. Сред най-крупните строежи във Велико Търново е новият онкологичен център, ще стартира и 
проектът за подмяна на водопроводната мрежа и в останалата част на града.  
Община Русе ще запази финансовата рамка от над 80 млн. лв. за проектобюджет 2014, но изпълнението му ще бъде 
много тежко. Това съобщи кметът Пламен Стоилов (ГЕРБ). За да се съфинансират спечелените 43 европроекта за 190 
млн. лв., ще се теглят над 20 млн. лв. кредити от фонд ФЛАГ. Мащабното строителство е водещо в проектобюджета. 
Със заложените реконструкции Русе най-после ще възстанови емблематични сгради в центъра. Данък сгради и такса 
смет няма да се променят. 
ШУМЕН ЩЕ КРЕПИ КУЛТУРА, СМОЛЯН ЩЕ ГАСИ ДЪЛГОВЕ 
Проекторамката на бюджета на Шумен за 2014 г. ще бъде приблизително колкото и през тази - 52 млн. лв. Кметът 
Красимир Костов (БСП) не крие, че е очаквал повече средства от държавата, “но явно това са възможностите”. 
Надеждите за капиталови разходи са били по-големи, но Шумен ще получи само 150 000 лв. повече от миналата 
година. Те ще отидат за ремонт на пътища.  
Общината ще продължи да подпомага културата и образованието в кризата, категоричен е Костов. Традиционно тя 
отпуска 60 000 лв. на театъра, подпомага симфоничния оркестър, Младежкия дом, Обединената школа по 
изкуствата, ансамбъл “Шумен”, читалищата.  
Следващата година основен акцент ще бъде и завършването на няколко големи проекта, които трябва да променят 
облика на града и региона. 5 млн. лв. ще бъдат инвестирани в паркове и детски площадки. Започва и голям 
туристически проект в резервата “Мадара”. 
Община Смолян пак ще дава най-много пари за покриване на стари дългове и през 2014 г. За догодина се залагат 
повече средства за инфраструктура и за зимно поддържане. Управата ще плаща и борч от близо 1 млн. лв. за 
чистенето на снега през изминалата зима.  
Потъналата в дългове община няма пари за мащабни ремонти и строежи. Заложени са средства само за крайно 
необходимото: аварийни дейности и текущи ремонти. За предизборен момент с тази липса на пари изобщо не 
може да се говори дори и като виц, казаха от кметството. За две години новата управа е погасила над 10 млн. лв. 
стари задължения от предишния мандат. Бюджетът на общината е около 28 млн. лв. Кметът Николай Мелемов е от 
ГЕРБ. 
На другия полюс се оказва Търговище. Тази година приходите надхвърлиха планираното с над 2 млн. лв. С бюджет 
от 30 млн. лв. догодина Търговище ще даде повече пари за ремонти на улици. Кметът Красимир Мирев е подкрепен 
от БСП. 
 

 


