
 
 
 
 
 
 

 

WWW.BAR-BG.ORG 

 

 

 

 

МЕДИА МОНИТОРИНГ 

 3 февруари 2014 г.  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 
 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 2  

  

Източник: МОСВ 

Заглавие: Министър Искра Михайлова ще присъства на официалното въвеждане в експлоатация на 

десет нови метровлака  

Събитието е на 3 февруари 2014 г. от 10.30 часа на депо Обеля 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2399 

 

Текст: Министър Искра Михайлова ще присъства на официалното въвеждане в експлоатация на десет 
нови метровлака. 
 Събитието е на 3 февруари 2014 г. /понеделник/, от 10.30 часа, на депо Обеля /срещу магазин 
Практикер/. 
 Влаковете са закупени по проект „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния 
въздух чрез закупуване и доставка на десет метровлака“, който се осъществява с финансовата подкрепа 
на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и е на стойност над 80 млн.лева. 
 
 

Източник: МОСВ 

Заглавие: Приключването на сагата с ОУП на община Царево ще позволи на всички отговорни 
институции, да предприемат съответните последващи действия, каза министър Искра Михайлова на 
изслушване в парламента  
Решението за изменение на ОУП на Царево ще позволи подготовката на нова актуална екологична 
оценка и оценка за съответствие 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2400   

 
 

Текст: „Аз съм убедена, че решението за изменение на ОУП, с неговата сила да спре влизането в сила на 
плана на територията подлежаща на изменение, ще позволи подготовката на нова, актуална екологична 
оценка и оценка за съответствие, която ще позволи първо да бъдат отчетени всички нови моменти, като 
се започне от картирането и нанасянето на местообитания и всякакви други феномени природни и се 
стигне до определяне на възможните зони на припокриване на плановете за управление на парк 
„Странджа“ и ОУП в случая с Царево“ , каза министър Искра Михайлова на изслушване в парламента по 
въпроса с ОУП на община Царево. 
 Тя представи  мерките,  които  се предприемат, след като има решение на съда за ОУП на Община 
Царево. „Приключването на сагата  с ОУП на Царево чрез решението на съда  ни позволява най-накрая да 
предприемем някакви действия“, отбеляза министър Михайлова. Според нея до момента на 
произнасянето на съда не е  имало никаква възможност да се  предприемат каквито и да е било действия, 
било то по изменение на плана, по изготвяне на нова екологична оценка или  каквито и да са други 
действия във връзка с ОУП на общината.  
 „Финализирането на сагата ще позволи на всички институции  да предприемат последващи мерки. Това 
дава  още една възможност - да се приключи безвремието в Община Царево, както и в много общини в 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2400
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България, липсата на общи устройствени планове се използва, за да се осъществява застрояване на базата 
на частични малки ПУП без подробни устройствени планове, без съответната оценка, без измерим 
кумулативен ефект и без обща визия за развитието на територията“, каза още Михайлова. 
 Тя отново подчерта, че през последните 8 месеца, проблемите на българското Черноморие са на 
вниманието на МОСВ. Министър Михайлова съобщи, че е завършило изпълнението на един от големите 
проекти, финансирани по ОПОС за картиране на местообитанията по територията на българското 
Черноморие. „Картирането е завършено, в момента тече нанасянето на кадастрални карти и вписването в 
кадастъра. Това е изключително важен процес, който позволява да бъдат ясно идентифицирани и 
определени границите на защитените територии в рамките на зоните по Натура, извън тях и по цялото 
Черноморие. Това е важен момент, защото той дава сериозни основания за ревизии и промени на 
устройствени планове по българското Черноморие“, каза Искра Михайлова. Тя съобщи, че в момента тече 
проект за подготовка на План за управление на ПП „Странджа“. 
 „Това е част от общата политика, за която съм убедена, че трябва да следваме - утвърждаване и 
приемане на ОУП, които гарантират въвеждането на правила, на норми и гарантират устойчиво развитие 
на регионите, включително и по българското Черноморие и заедно с тях  изработване и одобряване на 
планове за управление на защитени зони по Натура,  на защитени територии, на национални паркове и 
планове за управление на природни паркове. „Само при наличието на двете категории можем да 
гарантираме, че сме в състояние и имаме нужните инструменти да защитим околната среда и природната 
ценност, където и да се намира тя,  на територията на която и да е община, в това число и на 
черноморските общини. Само при наличието на такива планове ние можем да гарантираме ясни правила 
пред инвестиционния процес, интересите за развитие на местните общности и опазването на околната 
среда. Това е позицията на МОСВ, която защитаваме в продължение вече на месеци“, подчерта пред 
депутатите министър Михайлова. 
Тя заяви, че ще се направи всичко възможно проектът за изработване на План за управление на 
„Странджа“, да завърши успешно, за да  има необходимите документи, за гарантиране  управлението на 
територията по най-добри модерни и екологични практики. 
„МОСВ вече няколко пъти пое ангажимент, че при всички инвестиционни намерения и намерения за 
устройствени планове на територията на всички черноморски общини, ние процедираме по принципите 
на екологичното законодателство и включваме в подготовката на тези подробни устройствени планове и 
съответните екологични оценки. С тази мрежа от мерки ние гарантираме, че на територията на парк 
„Странджа“ няма да има строителство, но изработването на устройствен план, изработването на план за 
управление е единствения път това да се гарантира“, каза в заключение министър Михайлова. 
 

 

Източник: МОСВ 

 

Заглавие: Всички парламентарно представени политически сили се обединиха около необходимостта от 

утвърждаване на ОУП на българските общини  

Министър Искра Михайлова прие днес представители на неправителствени организации, които 

връчиха конкретни искания 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2401    

 
Текст: Министър Искра Михайлова прие днес в МОСВ представители на неправителствени организации, 
които връчиха петиция за запазване на интересите на гражданите и собствениците на частни имоти по 
Черноморието. 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2401
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Министър Михайлова съобщи, че по време на днешното изслушване в Народното събрание 
изпълнителната власт е предложила мерки, които са се приели от народните представители. „Добрата 
новина е, че всички парламентарно представени политически сили подкрепиха необходимостта от 
утвърждаване на ОУП на българските общини, в това число и на общините по българското Черноморие.“, 
каза министър Михайлова. 
Тя посочи, че  „всички се обединиха около това, което вече месеци наред е теза на МОСВ. Заедно с ОУП 
трябва да бъдат разработени и плановете за управление на защитени територии, защитени зони, 
природни паркове и национални паркове. Трябва да имаме ясни правила, за да можем действително да 
поставим условията, да има яснота, да се знае, какво може и какво не може, в какви рамки може, и да 
гарантираме както развитието на регионите, така и опазването на природата в тези региони.“ 
Министър Михайлова посочи, че е удовлетворена от резултатите от дебата и от това, че свръх 
очакванията за пълна отмяна или спиране дейността на ОУП не намират почва, тъй като всички се 
обединяват около факта, че има нужда от общи устройствени планове. „Ще пристъпим към изменение на 
ОУП, за да можем да изработим ОУП на Община Царево и да можем да изработим актуална екологична 
оценка, каквито са нормативните изисквания, за да няма никакви спорове по екологичната оценка и 
оценката за съответствие и това ще ни позволи да стабилизираме общия процес на развитие на 
региона.“, каза още тя. 
„Ще наблюдаваме много внимателно и ще се опитаме да ускорим максимално изработването на План за 
управление на природния парк „Странджа“, за да може тези два плана да работят заедно. Това ще бъде 
подхода на МОСВ, за да създадем ясни правила. Аз съм убедена, че нашия диалог трябва да продължава 
и той трябва да бъде много активен и по места, както тук в министерството, така и във всяка една отделна 
община.“, добави министър Михайлова. 
Тя потвърди ангажимента на МОСВ, поет на среща с кметовете на черноморските общини, и посочи, че 
министерството ще мобилизира всички сили, за да се ускори процеса по одобряването на екологичните 
оценки на общите устройствени планове, за да могат те да бъдат приети. Това се отнася както за 
черноморските общини, така и за всички общини на територията на България, особено там, където има 
потенциал за развитието на туризма. 
„Около 70 на сто от територията на община Царево е част от ПП „Странджа“. Тази част представлява 36 на 
сто от общата територия на парка“, посочи министър Михайлова. Та съобщи, че предвидените в ОУП 
зони, планирани за застояване са 0.42 на сто от територията на природният парк, което е по малко от 
един процент. „Въпреки това ние сме длъжни да направим екологична оценка“ добави министър 
Михайлова. 
Министър Михайлова предложи в рамките на ОС да бъде направена работна група, която да разгледа 
опита на страните членки от ЕС и практиките им при прилагане на екологичното законодателство и на 
какъв принцип са поставени инвестиционните намерения, свързани с екологичния или природен 
туризъм. „Това е тема, която си струва да бъде дискутирана, защото нашата задача в МОСВ е да спазваме 
политиката за опазване на околната среда и ние работим за това. Това е нашият ангажимент и съм 
убедена, че можем да го направим в баланс и с разбиране за развитието на местните общности и 
регионите на страната“ каза в заключение министър Михайлова. 
 
  

Източник: novinar.bg 

Заглавие: Строят още 22 депа за отпадъци до 2015 г. 

Линк: http://novinar.bg/news/stroiat-oshte-22-depa-za-otpadatci-do-2015-g_NDU0NTs0Mg==.html     
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Текст: Засилват се инвестициите в управлението на боклук 
България е поела ангажимент до 2015 година да приключи изграждането на 24 нови депа за отпадъци, но 
до момента са изградени само две. Още в края на 2009 г. е трябвало да закрием депата за сметища, които 
не отговарят на европейските изисквания, според европейска директива и договора за присъединяване, 
но не сме го направили, защото не сме имали финансова възможност. 
Това обяви пред БНТ Искра Михайлова, министър на околната среда и водите. Планирано е на нови 
терени да бъдат построени нови депа по оперативна програма "Околна среда", а след това да бъдат 
рекултивирани и старите сметища. "Европейската комисия е започнала процедура през 2012 г., когато 
подлежащите на рекултивирани депа са били 130, а към днешна дата те са 113. 
Наказанията при неизпълнение на заложените проекти могат да бъдат в размер на няколко милиона 
евро", заяви Михайлова. 
По думите й от 2015 г. такса смет няма да се изчислява на база данъчна оценка на имот, а на база на 
количество произведен отпадък. 
"Това е крачка напред и хората ще гледат колко боклук ще изхвърля", смята министърът. По думите й 
щом 90% от държавите са съумели да открият и въведа тази формула, трябва да го направим и ние. 
Предстои след тази година да бъдат засилени инвестициите в управлението на отпадъците. Целта ще е не 
толкова да се изграждат депа, колкото да се въвеждат инсталации за разделно събиране, сепариране, 
оползотворяване, за да намалим обема на отпадъка, който се депонира. 
"Така например преди броени дни в София се откри такава сепарираща и компостираща инсталация, част 
от големия проект на Столична община", отбеляза Михайлова. 
Според министъра на околната среда и водите в част от селските райони в контейнерите за отпадък се 
изхвърля зелена маса и се изпраща в депата, а от зелената маса може да се прави компост, който може 
да се ползва като тор в земеделието. 
 
 

Източник: dnes.bg 

Заглавие: България заплашена с глоба за над 1 млн.евро заради сметища 

Зам.-министър Георгиев: Предходното правителството е било нехайно 
  

Линк: http://www.dnes.bg/bulgaria/2014/02/01/bylgariia-zaplashena-s-globa-za-nad-1-mln-evro-zaradi-
smetishta.214461?utm_source=rabota&utm_medium=box&utm_campaign=rss%2Bnews    
 

 

Текст:  Еднократната глоба, която може да бъде наложена на България за неизпълнение на чл. 14 от 
европейската Директива за депониране на отпадъци, e между 800 хиляди и 1 млн. евро, заяви в 
предаването „Брюксел 1” заместник-министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев. Той 
допълни, че допълнително страната ни ще бъде глобена с между 1000 и 3000 евро на ден от 
закъснението. Заместник-министърът уточни, че все още не е ясно каква точно ще е глобата, тъй като тя 
се определя въз основа на степента на нарушението и на размера на БВП на страната. Той подчерта, че 
други страни- членки на ЕС също са минали през съдебните фази и са глобявани, като Гърция и Италия, 
например, чиито санкциите били до 10-15 пъти по-големи заради по-големия брутен вътрешен продукт. 
Заместник-министър Георгиев изрази надежда България да не стига до този сценарий, но и акцентира, че 
изпуснатият срок е много голям. Той посочи, че комуникацията между Европейската комисия и страната 
ни по повод изпълнението на Директивата за депониране на отпадъци датира от 2009 г., a от 2012 г. има 

http://www.dnes.bg/bulgaria/2014/02/01/bylgariia-zaplashena-s-globa-za-nad-1-mln-evro-zaradi-smetishta.214461?utm_source=rabota&utm_medium=box&utm_campaign=rss%2Bnews
http://www.dnes.bg/bulgaria/2014/02/01/bylgariia-zaplashena-s-globa-za-nad-1-mln-evro-zaradi-smetishta.214461?utm_source=rabota&utm_medium=box&utm_campaign=rss%2Bnews
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открита процедура по неизпълнение на член 14 от документа. 
„Последната информация в министерството е, че има 109 депа, които не отговарят на изискванията за 
депониране на отпадъци.  Това, което е следвало да се направи през годините и което не е направено от 
предходното правителство, e да се спрат от експлоатация тези депа. Трябвало е да се ускори 
изпълнението на Ос 2 по ОП „Околна среда” и да се изградят 24 регионални депа, както е било 
предвидено”, заяви Георгиев. По думите му правителството на ГЕРБ вероятно се отнесло небрежно към 
проблема и „ние се сблъскваме с този резултат”. 
Дни по рано в ефира на Bulgaria On Air бившият министър на околната среда и водите Нона Караджова 
посочи, че към 2009 г. е имало 140 неотговарящи на изискванията депа за отпадъци и от стартиралата 
през 2007 година Оперативната програма „Околна среда” липсвали 200 млн. лв. Средствата от 
програмата не били използвани ефективно, коментира още Караджова. Тя допълни, че правителството на 
ГЕРБ е одобрило 300 млн. лв. за справяне с проблема. 
Настоящият заместник-министър в ековедомството Чавдар Георгиев не се съгласи с цитираната сума. По 
думите му като държавно финансиране е била одобрена сума от 180 млн. лв. 
„За съжаление около 15 млн. са били осигурени от бюджета, а чрез министерството са усвоени около 1.4 
млн. Т.е. изпълнението на това, което Караджова казва е под 1%. Наистина времето е пропуснато”, 
обобщи Георгиев. 
Това, което следва да се направи, е да се ускори изпълнението на Ос 2 по ОП „Околна среда”, коментира 
още заместник-министъра. 
„19 регионални системи вече се изпълняват. Договорите по тях вече бяха сключени през последните 
месеци. Остават още 4, за които ще се търси допълнително финансиране, за някои от тях вече са 
осигурени от бюджета”, коментира Георгиев. Той допълни, че паралелно с това ще се търсят средства за 
рекултивирането на около 113 сметища, които не отговарят на изискванията на ЕС. 
 
 

Източник: mediapool.bg 

Заглавие: Полицаи са били нападнати от четирима роми в кюстендилска махала  

Линк: http://www.mediapool.bg/politsai-sa-bili-napadnati-ot-chetirima-romi-v-kyustendilska-mahala-

news216255.html 

 

Текст: Двама полицаи са били нападнати и бити от четирима роми в кюстендилска махала, съобщиха в 
петък от местната областна дирекция на МВР. 
Инцидентът станал около 20.00 часа в четвъртък, когато на ул. "Софийско шосе" униформените опитали 
да спрат за проверка каруца с двама човека, натоварена с метали. 
Ромите обаче отказали да спрат и тръгнали да бягат по черен път, като към тях се присъединили още 
двама. Когато накрая били застигнати от полицаите, четиримата ги атакували. 
Служителите на МВР стреляли предупредително във въздуха, използвали и сила, за да задържат 
нападателите – двама братя на 33 и 40 години, 66-годишният им баща и 21-годишен техен приятел. 
Двамата братя и приятелят им са задържани за 24 часа. 
 

Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Три различни мерки за тримата Гольовци, заподозрени в кражба и бой над полицаи 
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Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1211766 

 

Текст: Районен съд- Кюстендил, под председателството на съдия Николета Карамфилова постанови три 
различни мерки за неотклонение за тримата роми- баща и двама сина от фамилията Гольовци, които са в 
ареста по обвинение за кражба и нападение над полицаи. На влизане в съдебната зала, братята Юлиян и 
Бисер подвикнаха към журналистите- „снимайте ни, да се види, полицаите ни биха". Пред залата бяха и 
жените на арестуваните и тяхна роднина. 
Най- тежката мярка- „задържане под стража", съдия Карамфилова постанови за Юлиян Иванов / на 33 г. /, 
който е и осъждан. За него няма достатъчно данни, на този етап от досъдебното производство, че е 
участвал в кражбата на метали от сладоледения цех в село Търновлак, но може да се направи обосновано 
предположение, че е оказал съпротива на полицейски служители, отправял е заплахи към тях и е опитал 
саморазправа. Адвокат Анита Пешева пледира за по- лека мярка, като предостави на съда епикризи за 
раждането на две деца / близначета, които са недоносени /, в края на 2013 година, за които Юлиян 
трябва да се грижи като баща. 
Братът, Бисер Иванов / на 40 г. / направи самопризнания за извършител на кражбата от село Търновлак, 
като каза пред съда, че баща му и брат му не са били с него. Съдът счете, че няма опасност да се укрие и 
постанови мярка- „парична гаранция", в размер на 1000 лв., които трябва да се внесат в 5- дневен срок. 
Бисер Иванов каза в съдебната зала, че е бит от полицаи с пистолет в главата. 
За бащата Атанас Иванов / на 67 г. /, съдът постанови мярка „подписка", като съдия Карамфилова каза, че 
на този етап от разследването не може да се направи обосновано предположение, че той е участвал в 
кражбата и нанасянето на лека телесна повреда на полицаи. Атанас заяви пред съда, че си е бил вкъщи, 
когато едно дете го е повикало, за да му каже за инцидента. Видял е синовете си с белезници и после се е 
прибрал отново вкъщи. 
Наблюдаващият прокурор Бойко Калфин пледира за „задържане под стража" и на тримата мъже, като 
освен кражбата, той посочи, че те са демонстрирали тотално незачитане на реда, чувство за 
безнаказаност и превъзходство над полицейски служители. След решението, той коментира, че ще 
протестира пред Кюстендилският окръжен съд. 
Жалба за по- лека мяка пред КОС ще внесе и адвокатът на Юлиян Иванов, Анита Пешева. 
Заседанието на КОС ще е на 5- ти февруари. 

 

Източник: dw.de 

Заглавие: Хроничното безсилие на държавата 

Кражбата на метали е скъпоструващ и опасен за обществото проблем, залял в последните години цяла 
Европа. В България обаче борбата с него е красноречив пример за безсилието на държавата. Защо? 
Анализ на Ясен Бояджиев. 

Линк: 
http://www.dw.de/%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-
%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0/a-17402879 
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Текст: В България отдавна никой не се впечатлява от новините за кражби на метали – те са всекидневие. 
Дори и обръгналата българска публика обаче бе втрещена през януари, когато цяла влакова композиция 
излезе в полето заради откраднатите на 170 метра от оживен железен път скрепителни елементи на 
релсите. Голям късмет е, че двамата машинисти оцеляха. Още по-голям – че малко по-рано превозваният 
природен газ е бил разтоварен и 18-те цистерни в композицията са били празни. И че вместо нея не е 
минал някой пътнически влак. 
Случаят показа: първо, до какво дъно е стигнала социалната и интелектуалната деградация на 
въвлечените в тези кражби. Второ, изключително високата степен на организираност на този бизнес. И 
трето – пълната безрезултатност на "мерките", взети от държавата с голям шум през последните години. 
Европейски проблем 
Кражбите на метали далеч не са само български проблем. През последните години от него бяха силно 
поразени и най-развитите страни в ЕС. Запомниха се новини като тази за кражбата на цял 10-тонен мост в 
Чехия, кражбата на кабели, спряла за часове движението на високоскоростните влакове "Талис" между 
Франция и Бенелюкс, блокирането на жп движението в Белгия заради откраднати кабели между Монс и 
Брюксел. Железниците в тези две страни, както и във Великобритания, Холандия, Германия обявиха в 
предишни години загуби за десетки милиони евро. Явлението придоби епидемичен характер в сринатата 
от рецесията Гърция, където през 2012 година полицията всеки ден е арестувала средно по четирима 
крадци на метали, след като преди кризата случаите били толкова редки, че дори не била водена 
статистика. 
Кражбите на метали не са само български проблем 
Европейският отговор 
В редица европейски страни бяха направени решителни стъпки срещу този вид престъпност – масирани 
полицейски акции, подсилени с високотехнологично оборудване като хеликоптери и топлинни камери, 
стотици арестувани и бързо осъдени, завишаване строгостта на наказанията. Емблематични са два 
примера от Гърция, свързани с български граждани, осъдени през миналата година - единият получи в 
Солун 12 години затвор за откраднати 30 метра железопътен кабел, другият за подобно провинение бе 
осъден в град Ламия на 11 години затвор. 
Засегнатите от кражбите европейски компании инвестираха в повече сигурност. Пример дадоха 
германските железници, които маркираха цялата си инфраструктура със специална синтетична ДНК, 
позволяваща много лесно проследяване на откраднатите материали. Последваха поредица строги 
присъди, включително за търговци на метали, със забележим превантивен ефект. 
Все повече страни въвеждат задължителното безкасово разплащане при сделки с метали. От две-три 
години се мисли и работи за въвеждане на общоевропейски мерки и стандарти за борба с този вид 
престъпност, доколкото част от нея е високоорганизирана на международно ниво. Откраднати в 
Германия метали например се изнасят и претопяват в Източна Европа, вероятно и в България. България е 
сред предпочитаните и удобни дестинации за нелегалните прекупвачи в Гърция, които се опитват да 
заобиколят засилените местни проверки. 
Напълно безнаказано 
И това не е случайно. България е едно от най-слабите звена в тази международна верига. Не само защото 
е сред най-активните "износители" на работна ръка и "експертиза" на престъпния пазар в Западна 
Европа. Преди всичко защото в страната условията за процъфтяване на този бизнес продължават да бъдат 
все така благоприятни. 
Част от тези условия са наистина "обективни" и трудно преодолими. Кражбите на метали например са 
средство за прехрана на вероятно стотици и хиляди семейства, изпаднали в недоимък, заради който са 
готови на всичко. Държавата освен това очевидно няма средства за хеликоптери, за да охранява 
инфраструктурата и да преследва крадците. 
Има обаче много други, съвсем достъпни неща, които тя би могла да направи. Да гарантира например 
ефективни и неотменими наказания. Огромната част от крадците на метали обаче остават неразкрити, а 
огромната част от останалите – ненаказани. Официална статистика в това отношение липсва. По 
ориентировъчни данни на засегнатите от кражбите страни, едва 30-ина случая годишно стигат до съд. 
Присъдите най-често са условни, а ефективните се броят на пръстите на едната ръка и са съвсем 
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символични. В редките случаи, когато крадците са хванати, обикновено даже не се стига до обвинения, 
тъй като стойността на откраднатото се оценява по цени за скрап и престъплението се оказва 
"маловажно". 
Засегнатите европейски компании инвестираха в повече сигурност. Какви мерки предприе България? 
Що се отнася до работещите "на черно" търговци, които си позволяват да изкупуват откраднатите метали, 
то те въобще не са застрашени от затвор. На тях най-много да им бъде наложена глоба от 400 до 1400 
лева, обясняват от обединяващата голяма част от "светлия" бизнес с метални отпадъци Българска 
асоциация по рециклиране (БАР). Този бизнес е особено заинтересован от промяна в това отношение, 
защото страда от нелоялната конкуренция на работещите незаконно, а и е сред най-силно засегнатите от 
кражбите - годишно губи 30 милиона лева от бандитските набези срещу влаковете, превозващи 
изкупения скрап към металургичните предприятия. 
Предложенията на асоциацията за отежняване на наказанията за крадците и за въвеждане на затвор за 
изкупвачите-нарушители остават обаче с години без отговор. 
За да обобщим: България е страната в ЕС с най-меко отношение към този вид престъпления. На практика 
те се радват на почти пълна безнаказаност. 
Как се стимулира сивият сектор 
От друга страна, България от около година и половина има най-рестриктивния в ЕС закон за управление 
на отпадъците. Идеята на закона в частта му за металите беше чрез екологично законодателство да се 
пресече една криминална дейност. За легално работещите фирми този ефект вероятно е постигнат - чрез 
много строги изисквания за отчетност и доказване на произхода на приеманите метали, 24-часово 
видеонаблюдение, драстични санкции за нарушения – от 30 000 до 100 000 лева глоба и практическо 
изхвърляне от бизнеса. 
В крайна сметка обаче, обясняват от БАР, ефектът от закона е точно обратен на желания, тъй като той 
директно стимулира разрастването на "сивия" и "черния" сектор. Въведените със закона огромни и в 
голяма степен безсмислени финансови, административни и екологични изисквания, които са абсолютно 
непосилни за голяма част от малките и средните фирми, са накарали стотици участници в пазара да се 
откажат. Най-показателна е въведената огромна банкова гаранция, несъществуваща никъде в ЕС при този 
вид дейност. 
Заради всичко това броят на легалните площадки за събиране на метални отпадъци в страната е намалял 
от около 2300 на под 900. Голяма част от останалите обаче продължават да работят под маската на 
автоморги и пунктове за хартия и пластмаса или напълно нелегално. Именно този сив сектор е огромната 
потенциална база за напълно безнаказана "реализация" на крадените метали. След него по веригата пък 
са действащите в страната поне 70 нелегални леярни, където се осъществява, така да се каже, "изпиране" 
на откраднатото. 
Местонахождението на тези площадки и леярни обикновено е публична тайна. Малкото на брой 
проверки на МВР обаче по правило не дават резултат. Докато се стигне до тях, най-често вратите вече са 
затворени и площадките са празни. 
Всичко това превръща кражбата на метали в символ на състоянието на българската държава, на 
хроничното ѝ безсилие да намери трайно решение на хроничните си проблеми. 
 

 

 

Източник: bnt.bg 

Заглавие: Масови кражби на капаци от шахти в кв. “Младост – 1″ 

Линк: http://bnt.bg/news/bnt2-novinite/masova-krazhba-na-shahti-v-kv-mladost-1 

http://bnt.bg/news/bnt2-novinite/masova-krazhba-na-shahti-v-kv-mladost-1
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Текст: Масови  кражби оставиха уличните шахти в столичния квартал Младост 1 без капаци. 
Репортерската ни проверка показа, че липсват капаци по главната алея в квартала и по бул. “Александър 
Малинов”. 
С коледни дръвчета, клони и разнообразие от битови отпадъци са запълнени шахтите в квартал Младост. 
Нетипичната сигнализация предупреждава шофьори и пешеходци за сериозните опасности на пътя. 
Оказа се, че кражбата на капаци в този квартал е периодичен проблем – граждани се оплакаха, че 
миналата година отново е имало подобни кражби. 
Изкупната цена на чугун за килограм варира от 40 до 45 стотинки. Средно едни капак тежи 70 кг. На 
борсата за метали подобна шахта струва 35 лв. 
Столична община вече е разпоредила да се поставят нови капаци на липсващите шахти и да се сменят 
увредените в района. В списъка са включени над 100 проблеми места. Дотогава обаче остават 
препятствията на пътя, за които да внимават жителите на квартал Младост. 
 

Източник: presstv.bg 

Заглавие: РЕКВИЕМ ЗА КАЗАНЛЪШКИЯ ТЕХНИКУМ?  

Линк: http://www.presstv.bg/index.php?option=com_portal&view=article&id=41531 

 

Текст: Минавали ли сте скоро покрай индустриалната зона на Казанлък? Да, там, където кметицата щеше 
да асфалтира улиците „Москва" и „Севт ІІІ", за да облекчи автомобилното движение през центъра на 
града. Да, покрай жп-линията в посока запад. Не сте минавали, нали? А би трябвало. 
Зарежете измисления център на Казанлък, помръкнал, посивял и избелял на слънцето. Великият глупаво 
посърнал център на Казанлък, чиито цветове отдавна са отмити от есенните дъждове и снега през зимата. 
Идете и вижте истинското лице на града, а то е преобладаващото. 
Идете по кварталите по избор, разходете се в промишлената зона. Паветата на улиците там са 
изпокрадени, дупките са вулканични, а пейзажът – лунен. Зоната там е идеален декор за нискобюджетен 
сай-фай екшън, как Общината не се е сетила да го предложи за тази цел на Холивуд? Поне да изкара 
малко кинти, вместо да ги хвърля на вятъра за безпочвен пиар... 
Помните ли как бе разграбено бившето предприятие „Маркели", на което му викахме Млекозавода? 
Случи се в мандата на Дамянов преди точно три години. 
Обектът се стопанисва от сливенска фирма, която на 01.02.2011 премахна охраната и е нае друга фирма 
за разчистване и обезопасяване на терена. Наетата фирма от своя страна ангажира физически лица, които 
между 2 и 9-и февруари разрушиха съоръженията и са ги нарязаха за скрап. На 9-и февруари договорът 
между двете фирми изтече и влизането на лица в обекта, подложен на безконтролното рязане на 
съоръжения, продължи. 
И Казанлък влезе в световния видео обмен чрез своите лешояди с металотърсачи, каруци, колелета и 
колички, най-добрият пиар на нашия град. Полицията в Казанлък задържа дванайсет души за кражба на 
метали. Само за около час казанлъшките вакли герои успели да демонтират около 300 м метална 
ограда. После се качили върху ламаринените покриви и с чукове и брадви сваляли всичко, което е от 
метал. Дори започнали да разрушават стените на предприятието, за да вадят арматурата от бетонните 
плочи. 
Евалла! Каква сила е това, ако я впрегнат на работа, а? 
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През 2011 на Казанлък му предстояха общински избори за кмет и местна власт. И в града, между другото, 
плъзнаха слухове, че лешоядите-металотърсачи, като най-добре дисциплиниран електорат в общината, от 
който се очаква той много на изборите през октомври, са получили телефонно обаждане от най-високото 
място в Казанлък, че могат да се възползват от безконтролната ситуация и да си „наберат желязо". 
А кой катурна казанлъшкия месокомбинат? Кой го опуха с чукове и му изтръгна металните кости? Е, то е 
ясно кой. 
Както и да е, майната му на Месокомбината, не се строи туй, що веднъж е вече разрушено... И 
Месокомбинатът днес е само още една от безпримерните атракции на град Казанлък към една от 
любимите туристически дестинации – минералните бани. Между другото, и за него се носят слухове, че е 
разрушен пак с благословия, получено от същото височайше място. 
Каква ли ще бъде съдбата и на други фалирали предприятия в Казанлък, като занемарения ТЕЦ, остава 
само да гадаем? 
Ето защо, никак не се учудих, когато прочетох, че около 14 часа на 23- януари тази година е постъпил 
сигнал за масово нахлуване на роми в района на бившата практика в ПГ „Иван Хаджиенов". Няколко 
полицейски патрула пристигнали на място, но лешоядите, крадци на метал, вече били избягали от 
мястото. Заловен бил единствено мъж с колело и на около 45 години. И то без лични документи. 
Е, питам аз, тоз път кой се обади на лешоядите, че иде полиция? А? 
А някога Техникумът беше образцово училище в страната, едно от най-авторитетните учебни заведения в 
града. Ако някога Казанлък е имал университет, то това беше Техникума, в едни времена, когато 
средното-техническо образование там беше по-качествено от настоящото висше. 
Скоро училището ще навърши 80 години, построено е през далечната 1925 година. През годините на 
социализма училището разполага с една от най-добрите материални бази за обучение по 
машиностроене, електротехника и електроника. 
Иван Хаджиенов, казанлъчанин по рождение, един от първите кметове на София след Освобождението, 
решава да подари на Казанлък 1 милион златни лева в ценни книжа, носещи 5 % годишна лихва и един 
годишен доход от 50 000 лева, които да се употребят за създаването и издръжката на Занаятчийско 
училище в града. Намеренията на Иван Хаджиенов е да се изгради модерно занаятчийско училище с 
железарски, дърводелски и порцеланов отдел, с цел създаване на нов поминък на казанлъшкото 
население и младото поколение. От производството да се задоволяват местни нужди и да се изнася за 
странство. Първоначалният проект на училището е предвиждал в неговия двор да има плувен басейн и до 
работилниците да достига железопътна линия. На 21 януари 1923 година Иван Хаджиенов умира, без да 
види реализирано своето завещание към родния град. През 1924 година Петър Топузов, родственик на 
Иван Хаджиенов и основател на Историческия музей, упорито подема въпроса за откриването на 
училището във вестник "Казанлъшка искра". 
И успява. 
Ето такива казанлъчани е раждал Казанлък, а какви ги ражда днес, личи по състоянието на града. 
От няколко години обаче достъпът до Техникума е изключително лесен, многократни са случаите и 
сигналите за погроми над част от сградите в училището. Продължава да е необитаема сградата на 
бившето общежитие... 
Направо не ми се мисли, какво ще им се случи на ученичките в Техникума, пък и на учениците, ако 
лешоядите-металотърсачи решат ей така за разнообразие да нахлуят в училището по време на час. 
Голяма оргия ще падне. 
И накрая, само да попитам - Професионална гимназия „Иван Хаджиенов" не е ли общинско училище? Не 
е ли собственост на Общината? А защо тя не се грижи за своята собственост? Или измисленият й пиар е 
по-важен? 
Ох, и с техникума ли ще се простим през твоя мандат? А, скъпа? 


