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Източник: МОСВ 

Заглавие: Заместник - министър Атанас Костадинов участва в откриването на научно-практическа конференция 
„Предизвикателствата при изграждането и експлоатацията на ПСОВ“  
Форумът е организиран от Камарата на строителите в България и Българската асоциация по водите 
 
Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2318  

 
Текст: Заместник - министърът на околната среда и водите Атанас Костадинов участва в Трета научно-практическа 
конференция „Предизвикателствата при изграждането и експлоатацията на ПСОВ“. Форумът е организиран от 
Камарата на строителите в България и Българската асоциация по водите. В работата му участват възложители, 
бенефициенти и строители, работещи при изграждането и експлоатацията на ПСОВ.  
„Приоритетите в политиките по околна среда трябва да станат секторен подход във всички сфери на икономиката, 
земеделието, селското  стопанство и бита. Това е новият подход, за който настоява Европейската комисия като 
начин на работа“, каза пред участниците във форума зам. - министър Костадинов .  
Той отбеляза, че през следващия  програмен период Оперативна програма „Околна среда“ ще продължи да 
финансира проекти, които са свързани с управлението на  водите, отпадъците и опазването на биоразнообразието. 
По думите му се предвижда и нова приоритетна ос в програмата,  която да е спомагаща за този нов подход по 
отношение на политиката по околна среда и ползите от овладяването на климатичните промени. Към нея ще има 
и  техническа помощ, която да подпомага цялостното изпълнение на програмата.  
Като важен акцент, заместник – министърът посочи изграждането на системите за наблюдение на качеството и 
количеството на водите в страната, както и за превенция на наводненията. „По данни от 2008 г., голяма част от 
емисиите на метан у нас са в резултат на отпадъчните води и този проблем трябва да бъде овладян“, каза Атанас 
Костадинов.   
Той цитира и актуални данни, според които от общо 108 агломерации с над 10 хил. екв. жители, от които в пълно 
съответствие със законодателството са 24. За разширение, доизграждане, модернизация и реконструкция са 36, а 
без пречиствателни станции са 48. От агломерациите между 2 и 10 хил. екв. жители, чиито общ брой е 256, 25 са в 
пълно съответствие, 5 са за реконструкция, разширени, модернизация и доизграждане, а 226 са без пречиствателни 
станции за отпадни води.     
В заключение, заместник – министърът очерта три основни послания. На първо място „трябва да осъзнаем водещата 
роля на Рамковата директива за водите и всички поддирективи,  които са свързани с нея, а именно водещата роля 
на плановете за управление на речните басейни, защото ЕК изисква по този начин да управляваме водите на 
България“. На второ място отбеляза нуждата от преодоляване на нагласата да не се правят инвестиции заради 
самите тях, да не се инвестира в проекти заради самите проекти. „Всичко, което бъде похарчено, усвоено, 
изразходвано като средства трябва да води и да следва основната цел, а именно изпълнение на  директивите по 
отпадъците и водите, които ако не бъдат изпълнени, страната ще понесе съответните санкции“, обобщи заместник – 
министърът. Третото послание на Атанас Костадинов е „при изпълняване на целите на Рамковата директива за 
водите да се освободим  до голяма степен от възможния публичен натиск. Всеки такъв, колкото и в позитивен вид 
да е той или да има нещо добро предвид, изкривява основните цели на програмата и усвояването на средствата“. 
Източник: mediapool.bg 
 
Заглавие: МОСВ оряза двойно парите за регионално депо край Велико Търново 
 
Линк: http://www.mediapool.bg/mosv-oryaza-dvoino-parite-za-regionalno-depo-krai-veliko-tarnovo-news214005.html 
 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2318
http://www.mediapool.bg/mosv-oryaza-dvoino-parite-za-regionalno-depo-krai-veliko-tarnovo-news214005.html
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Текст: Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) е намалила двойно парите за изграждането на регионалната 
система за отпадъци, която трябва да обслужва шест общини - Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, 
Златарица и Стражица. Вместо предвидените 54 млн. лв., както е бил разработен със средства по техническата 
помощ на предприсъединителната програма ИСПА, сега получихме покана от ОПОС за 25 млн. лв. Това казаха от 
община Велико Търново пред Mediapool. 
Това е една от причините обществената поръчка за изграждането на депото за близо 42 млн. лв. да бъде прекратена 
преди дни от кмета на Велико Търново Даниел Панов. Другата е заложените дискриминационни условия в търга. 
Това става ясно от регистъра за обществените поръчки. 
Предстои да бъде обявена нова обществена поръчка, която ще бъде съобразена с решението на Комисията за 
защита на конкуренцията и договора, който предстои да подпишем с ОПОС до края на годината, казаха от община 
Велико Търново. Обявяването на поръчката може обаче да се забави заради съгласувателната процедура, която 
тече между шестимата кметове от областта. 
Проектът 
Плановете са регионалната система за отпадъците на регион Велико Търново да бъде построена край село 
Шереметя на терен от 160 декара. Ще бъде построено депо, както и сепарираща инсталация и компостираща 
инсталации, както и съоръжения за биоразградимите отпадъци, от които ще се произвежда тор за земеделски 
нужди. 
Договорът между шестте общини и ОПОС трябва да бъде сключен до края на годината за да не се загуби 
европейското финансиране. Строежът трябва да бъде приключен в края на 2015 г. Плановете на община Велико 
Търново бяха напролет дейностите по изграждането да започнат. 
Нагласената поръчка 
Освен проблема с ОПОС другият е свързан с нагласената обществена поръчка, която беше отменена от Комисията за 
защита на конкуренцията заради заложени дискриминационни условия. Нарушенията бяха установени по жалба на 
"Геотехмин", която построи столичното депо за завода за боклука. 
Според решението на КЗК процедурата е открита с редица нарушения. Едно от тях е включване в методиката за 
оценка показател "обезщетение за забава", което не е свързано с предмета на поръчката и противоречи на Закона 
за обществените поръчки. 
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. 
Изпълнителят да покрие разходи на възложителя, ако по негова вина общината претърпи финансова корекция от 
страна на ОПОС е друго драстично нарушение, според КЗК. 
 

Източник: news7.bg 

Заглавие: Крачка назад в разделното събиране на отпадъци 

Линк: http://news7.bg/NEWSROOM/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0-

%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B4-%D0%B2-

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-

%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8_l.baa_i.37170_b.5483.html  

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=571249&newver=2
http://news7.bg/NEWSROOM/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B4-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8_l.baa_i.37170_b.5483.html
http://news7.bg/NEWSROOM/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B4-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8_l.baa_i.37170_b.5483.html
http://news7.bg/NEWSROOM/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B4-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8_l.baa_i.37170_b.5483.html
http://news7.bg/NEWSROOM/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B4-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8_l.baa_i.37170_b.5483.html
http://news7.bg/NEWSROOM/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B4-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8_l.baa_i.37170_b.5483.html
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Текст: Системата за разделно събиране на отпадъци не работи добре и се констатира отстъпление от постигнатите 
резултати през 2007-2008-а г. Това твърди зам.-министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев - гост в 
NEWSROOM. 
Освен на държавата, решаваща е и ролята на обществото при разделното събиране на отпадъци, заяви той. 
Активното включване на домакинствата в този процес гарантира от една страна по-чиста околна среда, от друга - 
подпомагане на икономиката на България, тъй като отпадъците са ресурс.  
Липсата на достатъчно кофи за разделно събиране наблизо е сред основните причини, домакинствата да не събират 
разделно отпадъците си. Тук е и вината на общините, които също имат решаваща роля в процеса на разделното 
сметосъбиране, смята зам.-министърът. 
Амбициите са да се въведе разделно събиране на биоразградимите отпадъци, компостирането и използването им 
като почвен подобрител.  
 
 
Източник: burgasutre.bg 

Заглавие: Отложиха докладната за намаляне на такса битови отпадъци с 20% 
 
Линк: http://www.burgasutre.bg/2013/11/26/195538-
otlozhiha_dokladnata_za_namalyane_na_taksa_bitovi_otpadutsi_s_20     
 

 
 
Текст: Въпреки предложението на червените, налогът ще остане същия 

За трети път предложението на съветниците от БСП за намаляване на такса "битови отпадъци" беше отложено за 
разглеждане на последната за годината сесия на местния парламент. Проблемът, според водачът на групата - 
Евгений Мосинов, беше за намаляване на налога с 20 на сто, тъй като Бургас е с най-високата такса. 
Другият мотив на червените е годишният излишък от 18 000 лева от събираемост на таксата. Докладната обаче беше 
отложена от общинските съветници, поради липса на план сметка, по който да се случи и съответно предварително 
да се разгледа подобно предложение. 
От БСП предложиха също така, ако точката не бъде приета да се състои обсъждане на въпроса през месец 
декември. 
Според Евгений Мосинов, общинската администрация през миналата година не е поискала изменение на размера и 
така се запазили размерите от 2012 год., които били най-високи за страната. 
Съветниците от БСП сравняват в докладната си заплащаната от бургазлии такса за нежилищни помещения, с тази в 
Пловдив и Варна, където таксата била до два пъти по-ниска. 
 

Източник: ruseinfo.net 

http://www.burgasutre.bg/2013/11/26/195538-otlozhiha_dokladnata_za_namalyane_na_taksa_bitovi_otpadutsi_s_20
http://www.burgasutre.bg/2013/11/26/195538-otlozhiha_dokladnata_za_namalyane_na_taksa_bitovi_otpadutsi_s_20
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Заглавие: Освобождават от такса за битови отпадъци за 2014 г. на висшите училища на територията на Община 

Русе 

Линк: http://www.ruseinfo.net/news_120635.html  

  

Текст: Съгласно разпоредбите на Закона за местните данъци и такси и по-точно във връзка с чл.8, ал. 1 т. 3 и ал. 3 и 
ал. 6 на ЗМДТ, както и съгласно Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси и услуги при 
Община Русе, Общинският съвет, като орган на местното самоуправление, има правомощието да определя размера 
на таксата за битови отпадъци/ТБО/ за всеки ползвател и да освобождава от такава напълно или частично отделни 
категории лица.  
Висшите училища в страната, в частност на територията на Община - Русе са изправени пред предизвикателството да 
достигнат високо ниво на висше образование, отговарящо на европейските критерии и стандарти. Това предполага 
и инвестиции за подобряване на материалната база и повишаване на качеството на обучение.  
Провежданата от ЕС регионална политика, както и непрекъснато засилващата се роля на местното самоуправление, 
дават възможност всяка една община да приема политиката и правилата, с които тя да стане по-привлекателна от 
инвестиционна гледна точка.  
Наложилата се в годините воля на Общинския съвет, Община Русе да възстанови и засили ролята си на център на 
висшето образование и подготовката на млади и конкурентно способни специалисти от различни области на 
науката и практиката, и определяния в последните години от Общинския съвет по нисък промил за ТБО, ни дава 
основание да предложим висшите училища на територията на общината еднократно за 2014 година да бъдат 
освободени от ТБО. Така ръководствата на висшите училища ще могат да освободят финансов ресурс за 
подобряване на материалната си база и на образователния процес.  
Именно такава е била волята и на националния законодател, който с разпоредба чл.24, ал. 1, т.8 от ЗМДТ 
освобождава от данък на недвижимите имоти сградите на висшите училища, използвани за учебен процес. 
Мотивите за това предложение да следните:  
1. Разчетите показват, че висшите училища в общината дължат ТБО в размери, значително надвишаващи реалния 
размер на количеството битови отпадъци, което се отделя при тяхната дейност.  
2. Съгласно чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси общинският съвет може да освобождава отделни 
категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси. Редът за освобождаване е предвиден в 
чл. 8 на Наредба № 16 на ОбС-Русе.  
3. Основание за това предложение ни дава и текстът на чл.8, ал.4 от ЗМДТ, който допуска размерът на таксата да не 
възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато Общинският съвет 
реши, че това се налага за защита на обществения интерес.  
Във връзка с изложените съображения общинските съветници Бедрос Пехливанян, д-р Кирил Панайотов, Иван 
Иванов, Пенчо Милков, Искрен Веселинов, Мирослав Славчев, Борил Панайотов и Айлин Абилова предлагат 
Общински съвет – Русе да освободи през декември висшите училища на територията на Община Русе от заплащане 
на такса битови отпадъци за 2014 година за земята и сградния фонд, ползвани за учебно и научно-изследователски 
цели. За сградния фонд на висшите училища, ползван за стопански цели, се определя промил на таксата за битови 
отпадъци в размера, определен за нежилищните имоти на юридическите лица на територията на Община – Русе  

 
Източник: balkanec.bg 

Заглавие: Ботевград: И общинските читалища освободени от такса битови отпадъци 
 
Линк: http://www.balkanec.bg/i-obshtinskite-chitalishta-osvobodeni-ot-taksa-bitovi-otpadatsi-17900.html 
 

http://www.ruseinfo.net/news_120635.html
http://www.balkanec.bg/i-obshtinskite-chitalishta-osvobodeni-ot-taksa-bitovi-otpadatsi-17900.html
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Текст:  Общинските читалища от днес разшириха кръга на юридическите лица, които се освобождават от заплащане 
на такса битови отпадъци,  предвид на тяхната публична собственост. С решението на ОбС бе изменена и допълнена 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Ботевград, приета с Решение 23/27.02.2003г. 
 „Ние продължаваме да спазваме предизборните си обещания да не вдигаме данъците и таксите и ако имаме 
възможност, ще ги намаляваме”, заяви кметът. На 20 ноември общинската администрация проведе обществено 
обсъждане на публикуваните на сайта на община Ботевград проекти за изменение и допълнение на Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, както и предложението за размера на 
таксата битови отпадъци и плансметката за 2014г. 
 Наредбата се изменя в глава втора „Местни такси”, раздел 1 –„Такса за битови отпадъци” – в чл.17, алинея 9 след 
текста „Българска православна църква” се добавя израза „ и читалищата”. 
 Съветникът от групата на БСП Христо Якимов даде предложение по проекта да се запише „лицата, регистрирани по 
Закона за вероизповедания” и след това „читалищата”. Кметът Георгиев отхвърли това предложение със 
следния  мотив „не възразявам, но се опасявам да не отворим прозорец за секти”. 
 Адв. Стоян Стоянов посочи, че според член 26 от Закона за нормативните актове, Наредбата, определяща местните 
данъци и такси на ОбС Ботевград, има силата на нормативен акт от местно значение. В този смисъл тя трябва да 
бъде подложена на обществено обсъждане и качена на сайта на вносителя. „Предложението на г-н Якимов не е 
обсъждано и не е качено на сайта на община Ботевград, така че то ще бъде незаконосъобразно”. 

 

 
Източник: capital.bg 
 
Заглавие: За какво й е на една банка да складира метали 
Затрудненията в сектора засягат стоки от кутии за газирани напитки до самолети 
 
Линк: 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2013/11/26/2191003_za_kakvo_i_e_na_edna_banka_da_skladira_m
etali/ 
 

 

Текст:  Световната търговия с метали от години е предмет на много дискусии, а проблемите в сектора не са от вчера, 
пише Reuters. В средата на 90-те година на миналия век Лондонската борса за метали (ЛБМ) се забърка в 
криминално разследване след разкритието, че търговец на едро с прякора Господин 5% (заради дяла му от 
световната мед, която е под негов контрол) с години е манипулирал нейната система, за да трупа мед и да вдига 
цената й. Подобни скандали доведоха до ремонт в правилата на най-големия пазар за метали в света и станаха 
причина за поставянето на рестрикции върху търговците. 
Но според доклад на бившия служител в британското министерство на финансите Алън Уайтинг в системата все още 
има дупки. Заведените от американски производители дела през последните месеци показват, че банки и търговци, 
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улеснявани от правилата на ЛБМ, трупат запаси от метали в свои складове и вдигат цената им. Ответниците твърдят, 
че обвиненията са неоснователни. Обаче в своя доклад Уайтинг посочва потенциалните източници на конфликт на 
интереси в глобалната система на ЛБМ за складове на метали – около 700 склада, сертифицирани от ЛБМ, в които 
се държат метали, задоволяващи нейните изисквания. Уайтинг подчертава връзката между компаниите за складове 
и членове на ЛБМ и идентифицира няколко заплахи за добре функциониращия пазар – цените за складирането, 
цялата практика на дългосрочното складиране, стимулите, предлагани от складовете, за да окуражат складирането, 
таксите за изваждането на стоката, складирането в области, които са далече от удобните за потребителите места и 
забавянето в доставките. 
Изкуствено вдигане на цените 
ЛБМ, която бе продадена миналата година на Хонконгската борса, е обвиняема по дела срещу предполагаемите 
опити на Goldman Sachs, JPMorgan и Glencore-Xstrata да извършват спекулации на пазара за алуминий и да 
нарушават антитръстовото законодателство. Обвиненията са, че банки и търговци са складирали метали, вдигайки 
цените на стоки, вариращи от метални опаковки за газирани напитки до самолети. Ищците твърдят, че ЛБМ е 
съучастник в схемата, пишейки правила, които правят всичко това възможно и в същото време игнорирайки 
призивите за промяна. Делата съвпадат с разследване, започнато от американското министерство на правосъдието 
в сектора на складирането на метали и бизнеса със стоки с реална доставка на банките на "Уолстийт". 
Докладът на Уайтинг не е първият тревожен сигнал. Изследване от 1996 г. на тогавашния британски финансов 
надзорник Securities and Investments Board призовава ЛБМ да разследва складовете и нездравите връзки между 
компаниите, които ги притежават, и членове на ЛБМ, защото това е източник на застрашаващи конкуренцията 
тенденции. Има още няколко външни и вътрешни доклади и оплаквания по същата тема. 
През 1998 г. ЛБМ приема постановление, изискващо "слагането на бариери" между членовете й и компаниите, 
притежаващи складове. Но според нея британският закон за конкурентоспособността не й позволява да забрани на 
своите членове да притежават такива компании. Показателна в този случай е покупката в края на 80-те година на 
британската складова фирма Henry Bath от  Metallgesellschaft - един от най-големите акционери на ЛБМ по онова 
време. ЛБМ не спира сделката и така се поставя началото на прецедент, който не може да бъде спрян. А многото 
оплаквания за собствеността на складовете, цените за складирането и концентрацията на метали на неудобни 
локации остават незабелязани. Междувременно чакането за доставката на метали се удължава, предизвиквайки 
дълги опашки, тъй като новите собственици на складове ги държат в депа на отдалечени места и ги освобождават 
само на минимална дневна тарифа, определяна от ЛБМ. 
Порочна практика 
През 2011 г. британският търговец на метали Антъни Липмън, поканен да се обърне към парламентарната комисия 
по стратегически важните метали, се възползва от възможността да постави под въпрос практиката членове на ЛБМ 
да притежават складове, използвани за метали, търгувани на борсата. "Моето мнение е, че, ако се върнем към 
основните принципи и просто кажем, че складовете не могат да бъдат притежавани от някого, който има интерес от 
резултата върху цената, конфликтът на интереси в сърцето на световния водещ пазар за метали нямаше изобщо да 
се случи", казва Липмън пред Reuters. 
Купувайки ЛБМ за 2.2 млрд. долара, Хонконгската борса също получи в комплект и главоблъсканицата със 
складовете. Главният изпълнителен директор Чарлз Ли заяви, че това е бил проблем, който е можел да го откаже от 
сделката. Но обеща да се справи с дългите опашки пред складовете: "Ако хората трябва да чакат година, това е 
много голям проблем. Ако някак системата на ЛБМ кара клиентите да страдат по този начин, това не е допустимо", 
казва Ли. По-късно ЛБМ разкри план да намали времето за чакане до максимум 50 дни, да действа твърдо за 
предотвратяване на нарушенията и да преразгледа споразуменията си с компаниите, имащи складове. Но призна, 
че все пак не може да спре свои членове да притежават такива компании. 
Реакциите към новия план са смесени, но някои от най-големите критици на политиката на ЛБМ, включително 
потребители на алуминий като Coca-Cola, вече заявиха, че предлаганите реформи не са достатъчни. 
Goldman Sachs започва преговори за продажбата на складовете си  
Американският финансов гигант Goldman Sachs вероятно ще започне дискусии за продажбата на своя бизнес със 
складове за метали, като досега е получил няколко оферти, пише в. Financial Times. Това идва в момент, когато 
Федералният резерв на САЩ преразглежда степента, до която на банките е позволено да търгуват със стоки с реална 
доставка и прилежащата инфраструктура. Новите правила, обявени от ЛБМ този месец, улесняват оценяването на 
складовете и преговорите за продажба. Освен това много инвестиционни банки се отдръпват от амбициите си в 
сферата на стоките, след като по-суровите регулации и голямата конкуренция намалиха печалбите. JPMorgan също 
стартира продажбата на своя бизнес със стоки с реална доставка, който включва складовата фирма Henry Bath 
 

Източник: topnovini.bg 
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Заглавие: Хванаха крадец на метали от с. Светлен 

Линк: http://topnovini.bg/node/62417 

 

Текст: 29-годишен жител на поповското село Светлен е бил задържан за кражба от частен имот в Попово. Това 
съобщи пресцентърът на Областна дирекция на МВР – Търговище. 
А.Х. бил прибран в поповската полиция в понеделник, след като се оказало, че е задигнал осем медни съда, 
менгеме и медни проводници от къща в Попово. След това младият мъж предал откраднатото в пункт за изкупуване 
на вторични суровини. 
След справка в полицейските регистри станало ясно, че А.Х. е известен на полицията с множество извършени от него 
кражби, осъждан е, изтърпявал е ефективно наказание в място за лишаване от свобода. 
По случая се извършва проверка. 
 

Източник: 24chasa.bg 
 
Заглавие: Екобомба цъка в спрения "Химко" край Враца. РИОСВ: Няма опасност 
 
Линк: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2484749  
 

 

Текст: Опасни вещества има на територията на спрения през 2002 г. торов комбинат "Химко" край Враца и те са 
потенциална екобомба, алармираха местни природозащитници. Според тях 110 т въглероден бисулфит и около 20 т 
натриева основа се съхраняват в корозирали цистерни и всеки теч може да обгази града. 
От РИОСВ, която всяка пролет и есен извършва проверка на съхраняваните в "Химко" вещества засега няма опасност 
за населението. Няколко цистерни с близо 100 т въглероден бисулфит са поставени във воден басейн, но нямало 
признаци за корозия, която би довела до изтичане на химическото вещество. Не били установени и нарушение на 
правилата за съхранение. 
От фирмата "Камибо" на Христо Ковачки, която е собственик на част от бившия торов завод уточниха, че 
въглеродния бисулфит е останал отпадък от работещ преди 2002 г. цех на "Химко". Поради това бил примесен с 
голямо количество промишлено масло, което попречило на фирмата да го продаде, каквито препоръки били 
дадени от екоинспекторите. 
Другата препоръка за унищожаването на замърсения химикал пък била трудно изпълнима, твърдят от 
стопанисващата басейните дъщерна фирма "Хименерго". Само в Румъния и Германия имало фирми, които 
рециклирали подобни химически вещества, но процесът бил твърде скъп. 
Стана ясно още, че всички количества натриева основа вече са продадени на различни фирми в страната и на 
територията на химкомбината не се съхранява повече сода каустик, с каквото име е известно още химическото 
вещество. Това установили и инспекторите от РИОСВ, които за последно били на проверка в "Химко" през 
септември т.г. 

http://topnovini.bg/node/62417
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2484749


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 9  

  

По сигнала на еколозите пък вече тече проверка и на комисията за защита на населението от бедствия и аварии на 
областната управа. Врачанският губернатор Венцислав Василев възложил на проверяващите да се запознаят на 
място с всички обстоятелства около съхранението на опасни химически вещества в неработещия торов завод.  
 
Източник: bntruse.tv 
 
Заглавие: Собственик на оранжерия ще бъде глобен след сигнал на БНТ 2 
 
Линк: http://www.bntruse.tv/news.php?id=84557  
 

 

Текст: До 20 хиляди лева може да бъде глобен собственик на оранжерия от град Бяла, Русенска област. От 
Регионалната екоинспекция са установили, че той неправомерно съхранява производствени отпадъци. До 
проверката се стигна след сигнал на БНТ 2, че отоплителната инсталация на оранжерията замърсява въздуха на цял 
жилищен квартал.  
Проверката от РИОСВ е направена само дни след като сигнализирахме, че оранжерията на Стойчо Минков е 
потенциален източник на обгазяването в квартал “Гара Бяла”. Специалистите не са установили замърсяване на 
въздуха от котела на твърдо гориво. Натъкнали се обаче на нерегламентирано съхранение на отпадъци.  
инж. Нели Атанасова, гл. експерт в о-л “Контрол на факторите на околната среда” в РИОСВ-Русе: “Бракуван 
пенолатекс, каучукови изделия, които не са годни за употреба, и изрезки от такова производство. Установихме 
и че са пригодени места за съхранение на такива отпадъци – намеренията явно са били за събиране на големи 
количества. Той няма разрешително за съхранение на такива отпадъци.” 
Стойчо Минков обяснил, че ще използва отпадъците за изолация на оранжериите – нещо, за което също трябва да 
получи разрешение от Екоинспекцията.  
Глобата, която ще плати собственикът ще е между 7 000 и 20 000 лева. Tрябва и да докаже произхода на 
отпадъците.  
Самият собственик отказа да коментира нарушенията пред екипа ни. В телефонен разговор само заяви, че не 
оспорва съставения му акт. От РИОСВ поясниха, че предстои да се издаде наказателно постановление, а санкцията 
ще е от 7 000 до 20 000 лева. Стойчо Минков е получил и предписание до 25 ноември да докаже произхода на 
отпадъците.  
инж. Нели Атанасова, гл. експерт в о-л “Контрол на факторите на околната среда” в РИОСВ-Русе: “Предписанието 
ако не се изпълни, по Закона за управление на отпадъците, глобата е до 5000 лева.” 
Специалистите са инспектирали и котела на твърдо гориво, който предстои да бъде пуснат в експлоатация. В него 
ще може да се изгаря само биомаса. Разрешително за това от Екоинспекцията все още не са дали.  
След проверката на Регионалната екоинспекция обаче така и не стана ясно с какво точно се отоплява оранжерията. 
Според анонимен източник на БНТ 2, приток на газ към оранжериите отдавна няма. От “Булгаргаз” потвърдиха, че 
не доставят газ до съоръженията.  
 
 
Източник: mediapool.bg 

Заглавие: Окончателна зелена светлина за завода за боклук в София 
Станилов" се отказа от ново обжалване на избора на "Актор-Хелектор" 

 
Линк: http://www.mediapool.bg/okonchatelna-zelena-svetlina-za-zavoda-za-bokluk-v-sofiya-news214003.html  

http://www.bntruse.tv/news.php?id=84557
http://www.mediapool.bg/okonchatelna-zelena-svetlina-za-zavoda-za-bokluk-v-sofiya-news214003.html
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Текст: Столичната община окончателно получи зелена светлина за строежа на завода за боклук, след като 
строителната фирма "Станилов" оттегли жалбата си във Върховния административен съд (ВАС). Това става ясно от 
определението на ВАС от вторник. 
Така Столична община хваща последния влак за европейските пари за изграждането на завода, защото договорът с 
избрания изпълнител гръцкото обединение "Актор – Хелектор" трябва да бъде сключен до края на годината, за да 
не се изгуби еврофинансирането. Срокът му за изпълнение е 21 месеца. 
"Станилов" участва в конкурса за строеж на завода за отпадъците в консорциум с италианската компания "Данеко". 
Обединението беше отстранено още на етап проверка на техническите оферти и не беше допуснато до отваряне на 
ценовите предложения. 
Въпреки че в търга участваха 11 кандидата, до крайната фаза останаха само два консорциума, като поръчката беше 
спечелена от гръцкия "Актор-Хелектор". 
Така "Станилов" обжалва поръчката, но загуби делото с окончателно решение на ВАС през октомври. 
И докато всички мислеха, че вече няма препятствие пред подписването на договора, "Станилов" изненада всички 
като на 5 ноември внесе нова искова молба за преразглеждане на окончателното решение. Аргументът им беше 
нови доказателства, които не са им били известни в хода на процеса. Като такива бяха представени доклад на 
Европейската комисия за кохезионния фонд с реализираните проекти в периода 2000 – 2006 г., както и писмо от 
Брюксел за построения от "Хелектор" завод с европейски средства в Кипър. Според документите от Брюксел 
заводът е с капацитет от 160 000 тона годишно, което е по-малко от заложените изисквания в тръжната 
документация. 
В същото време гърците представиха документи от Кипър, според които заводът е с капацитет да преработва по 200 
000 тона боклук годишно, каквито бяха изискванията в документацията. 
"Станилов" бавеше внасянето на съдебната такса от 25 лв. за образуване на делото, което трябваше да стане до 21 
ноември. 
От днешното определение на ВАС става ясно, че една от големите строителни компании е декларирала, че оттегля 
искането си за отмяна на съдебното решение още на 15 ноември, като не са посочени мотиви за това. 
"Станилов" спечели първия търг на завода за боклука, който обаче беше прекратен след като "Актор" обжалваха в 
съда и пуснаха сигнал до Европейската комисия. 
Междувременно, докато се точеше сагата със завода за боклука, "Станилов" спечели търга за продължението на 
столичното метро до "Хладилника", който сега се обжалва от "Адвал". 
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