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Източник: МОСВ 

Заглавие: Искра Михайлова: Ако ОП "Околна среда" беше управлявана разумно, компетентно и 
ритмично, нямаше да се сблъскваме с финансови корекции  
Писмо на ЕК изтъква пет групи пропуски в обществените поръчки и нередности, заради които 
трябва да се проверят договорите за период 2010 – 2013 г. 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2521                                                         

  

Текст: Основният проблем при ОП "Околна среда" е неритмичното и некачествено управление през 

годините. Ако оперативната програма беше управлявана разумно, компетентно и ритмично, нямаше да 

се сблъскваме с проблема финансови корекции в такива размери в последната година на изпълнение на 

програмата. Това заяви министърът на околната среда и водите Искра Михайлова на пресконференция 

след заседанието на Министерския съвет. Тя напомни, че през втората половина на 2009 г. програмата на 

практика е спряна, отменени са поредица проекти и се пристъпва към подготовка на други. „През 

годините ОП" Околна среда" се е развивала неравномерно и в момента сме в ситуация на изпълнение на 

програмата в последните възможни години. Голяма част от договорите са сключени в началото на 2013 

г.“, подчерта Михайлова. 

  
Министърът подчерта, че финансовите корекции по ОП "Околна среда" не са породени от това, че 
правителството или управляващият орган са искали да правят корекция на програмата. Ситуацията е 
следствие на писмо от ЕК от 27 ноември 2013 г., в което има ясни указания към управляващия орган за 
извършване на повторна верификация на разходите за обществени поръчки за период 2010  – 2013 г. 
Министърът добави, че в писмото от ЕК, освен повторна верификация, има и други изисквания – 
подобряване на системите за управление и контрол в управляващия орган, както и докладване на 
констатирани нередности на стойност над 10 000 евро пред службите на ОЛАФ.„Комбинацията от тези 
изисквания постави необходимостта да бъдат проверени и верифицирани всички договори за 
обществени поръчки, сключвани в периода 2010 – 2013 г., които са над праговете, определени според 
европейската директива. Управляващият орган провери 239 договора. Стойността на договорите в 
обхвата на проверката, е 556 437 382,91 лв. През 2010 г. сключените договори са на стойност 5,105 
млн.лв. През 2011 г. са 17,527 млн.лв. През 2012 г. са 81,476 млн.лв. През първите пет месеца на 2013г. 
договорите са за 452 328 470 лв.“, обясни министърът. 
  
Г-жа Михайлова изтъкна, че в писмото на ЕК се обръща специално внимание на пет групи пропуски в 
обществените поръчки и нередности, заради които трябва да се проверят договорите. Петте групи 
включват: незаконосъобразно смесване на критерии за подбор с показатели за оценка; 
незаконосъобразно намаляване на срока за получаване на оферти поради непълно предварително 
обявление; ограничително изискване за регистрация в  централен професионален регистър на строителя, 
без допускане на еквивалентна регистрация; неравно третиране на участници по време на подбора; 
незаконосъобразно удължаване на срока за получаване на офертите поради обявяване на удължаването 
само в рамките на България. При извършената проверка за констатирани 10 случая на смесване на 
критериите, 13 случая за незаконосъобразно намаляване на срока за получаване на оферти, 12 случая за 
ограничителното изискване за членство, 40 случая на неравно третиране на участниците при подбора. 
Министър Михайлова даде пример с незаконосъобразно отстранени участници, които отговарят на 
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всички изисквания на обществената поръчка, а са допуснати участници, които не отговарят на 
изискванията. Наред с това има 1 случай за незаконосъобразно удължаване на срока за получаване на 
офертите, както и 32 случая с неясна методика. 
  
Г-жа Михайлова даде пример, свързан с изисквания, записани в документацията за конкретна 
обществена поръчка. Посочено е изискване към участника  да е изпълнил през последните три години 
договори, от които поне един да бъде за изработване на инвестиционен проект във фаза идейна и/или 
работна за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с капацитет 10 000 еквивалент жители 
и поне един да бъде за изработване на инвестиционен проект във фаза идейна и/или работна на ВиК 
мрежи и съоръжения с дължина минимум 2 километра. „Говорим за една фирма, която е работила и 
само тя има право да кандидатства“, отбеляза министър Михайлова. Тя изтъкна и друго изискване – 
експерт пречистване на отпадни води - през последните пет години да е участвал в изготвяне на минимум 
два инвестиционни проекта в трите фази за изграждане, доизграждане или разширение на 
пречиствателна станция за отпадни води, като поне един от проектите да е за пречиствателна станция за 
отпадни води за над 100 000 еквивалент жители. „Колко фирми са участвали в изграждането на такива 
станции?“, попита риторично министърът. 
  
Министърът подчерта, че за да се изпълни задължението да се докладват нередностите към ОЛАФ, са 
регистрирани индивидуални нарушения на общините при обществените поръчки и са уведомени за 
финансовите корекции. „Какви възможности ще се търсят, за да бъдат подкрепени общините, е тема, 
която ще коментираме с НСОРБ, когато се финализира докладът за одита на средствата от ЕС“, добави 
Михайлова. Тя заяви, че предложените от управляващия орган финансови корекции представляват 38 
млн.лв. на база изплатените вече разходи по тези договори. Общо за целия програмен период се очаква 
размерът да достигне максимум до 180 млн. лв. 
  
„Въпреки загрижеността на народни представители, които са се занимавали с управлението на 
оперативната програма и са били отговорни за нея до средата на 2013 г., финансовите корекции са 
наложени и върху договори, които са сключвани от структурни звена на Министерството на околната 
среда и водите. Така са били провеждани обществените поръчки, че в момента управляващият орган на 
оперативната програма налага финансови корекции на структури на министерството“, коментира 
Михайлова. По отношение на тезата, че се санкционират общини предимно на ГЕРБ, министърът 
напомни, че на практика предимно с тях са сключвани договори. „Другите договори се броят на пръсти и 
за тях, където има нарушения, също са предложени финансови корекции“, подчерта Михайлова. 
  
Министърът беше категорична, че системите за управление и контрол на оперативната програма за 
периода 2010 – 2013 г. не са били добри. „Като народен представител съм задавала въпрос на 
тогавашния министър Томислав Дончев дали не счита, че прехвърлянето на предварителни контрол ще 
бъде нарушение на системите за контрол на оперативните програми. Тогава министър Дончев каза, че 
няма да има проблем. Сега има проблем“, отбеляза Михайлова. 
  
Тя изтъкна, че министерството направи всичко възможно да подобри системите чрез структурни 
промени, заличаване на междинното звено, което водеше паралелна кореспонденция с бенефициентите 
и разписване на наръчници и наредби. „Целта ни е да възстановим плащанията по програмата и да 
гарантираме изпълнението на всички проекти“, каза министърът на околната среда и водите. 

 

 

 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 4  

  

Източник: focus-news.net 

Заглавие:  Засегнати общини ще обжалват санкциите по ОП „Околна среда” в съда 

Линк: http://www.focus-news.net/opinion/2014/04/23/28130/zasegnati-obshtini-shte-obzhalvat-sanktsiite-

po-op-okolna-sreda-v-sada.html       

                                           

  

Текст: Дончо Барбалов, зам.-кмет с ресор бюджет и финанси на Столична община и Таня Христова, 

кмет на Община Габрово, в интервю за предаването „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“ 

 

Водещ: Милиони левове санкции ще трябва да платят общините, за да бъдат възстановени плащанията 

от Брюксел по Оперативната програма „Околна среда”, съобщиха с тревога от Националното сдружение 

на общините. Санкции ще има за общините, в чиито проекти за периода 2010-2013 година са открити 

пропуски, което означава, че сумите трябва да се покрият от местните бюджети, а не от държавния, 

каквато беше първоначалната позиция на Екоминистерството. Припомняме, че Брюксел спря плащанията 

по „Околна среда” през ноември 2013 година, заради незаконно смесване на критерии за подбор и 

показатели за оценка, намаляваме или удължаване срока за получаване на оферти, неравно третиране на 

участниците.  

Г-жо Христова, вие сте човек с дългогодишен опит в подготовката и управлението на проекти 

финансирани от Европейския съюз в сферата на регионалното развитие, социалните дейности, 

образованието и туризма. Как се стигна до там, че и вашата община да е сред онези, които имат пропуски 

в проекти по Оперативна програма „Околна среда”?  

Таня Христова: Всъщност, това, което за съжаление трябва да отбележа е една системна тенденция, която 

през последните месеци се случва на определени общини. Ще започна с една друга гореща тема, която 

все още продължава да бъде такава и тя е свързана с Фонда за растеж, който правителството разпредели 

по един много бърз начин, само в рамките на няколко дни, за определени общини, без да даде 

обяснение защо други общини не получават ресурс. По същия начин в рамките на няколко дни, преди 

великденските празници, с едни много лаконични писма определени общини, които имаме честа да 

изпълняваме едни от най-тежките проекти, за да създаваме повече възможности за развитие на 

градовете и шанс за жителите да се радват на екологична среда, получихме писма, с които ни наказват за 

това, че изпълняваме такива тежки проекти. За съжаление, това което мога да кажа е, че за пръв път в 

моята практика получавам такива некомпетентни писма, които категорично нарушават правата на 

бенефициентите. Когато има съмнение за нередност или за грешка, общините да не могат аргументирано 

да се защитят. Преди това, всъщност, управляващият орган в лицето на Министерство на околната среда, 

който е ангажиран с една от най-тежките оперативни програми и едни от най-важните инвестиции, 

професионално, компетентно и принципно да обясни, какви са съмненията за подобни грешки. Всички 

знаем и вие споменахте, че в края на миналата година Европейската комисия отправи към управляващия 

орган писмо, с което изрази своето притеснение относно системни грешки. За мен буди учудване фактът, 

че в продължение на повече от пет месеца, управляващият орган не потърси общините като партньор за 

решаване на проблемите, които очевидно съществуват, и които са съжаление се задълбочават. Вместо 

http://www.focus-news.net/opinion/2014/04/23/28130/zasegnati-obshtini-shte-obzhalvat-sanktsiite-po-op-okolna-sreda-v-sada.html
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това с няколко реда лаконично и без аргументация и в нарушение на принципите и нормите на 

процедурите, които регламентират управление на подобни проекти, ние бяхме наказани и това го 

разбрахме категорично вчера. Това, което се случи на срещата с министър Михайлова бе всички кметове 

да разберат, че всъщност, отнемайки ни правото да се защитим, ние сме поставени в ролята на 

престъпници и фактически понасяме вина, която не е наша.  

Водещ: Какво е цифровото изражение на вашето наказание, както се изразихте? 

Таня Христова: Към настоящия момент съм получила шест писма, които са по двата най-големи договора. 

Знаете, че община Габрово реализира една от най-големите инвестиции в сектор води - воден цикъл на 

град Габрово и изгражда регионална система за управление на битовите отпадъци. Към настоящия 

момент предложената санкция възлиза на повече от 11 милиона. Това, което бих искала да кажа е, че 

категорично не приемам тези наказания и в рамките на всички възможни законови средства, аз съм 

убедена, че общините ще се защитим. За съжаление, може би ще ни се наложи да направим това в съда, 

което е една излишна битка между общини и държава и, което е една война, която няма да донесе на 

никой нищо добро.  

Водещ: Г-н Барбалов, ще бъде ли санкционирана Столична община и с колко? 

Дончо Барбалов: До вчера на този въпрос, можеше лесно да се отговори, но разбирам, че при срещата с 

ръководство на Министерството на околна среда е станало ясно, че по време на тези така наречени 

проверки не са отчетени резултатите от предишни проверки, не са отчетени одитите на различни 

контролни органи, които са извършени до този момент. Така че изглежда, като че ли, част от тези 

предложени финансови корекции подлежат на ново разглеждане и евентуално биха могли да отпаднат 

при един внимателен преглед на наличните документи. Така че, трябва да е ясно, че ние сме готови и сме 

решени да обжалваме всички предложения за финансови корекции по повторните одити, които сме 

получили или които ще получим. До вчера бяхме получили четири становища на управляващия орган от 

„Околна среда” за такива корекции. По всички тези проекти това е повторна проверка на същия орган. 

При първия одит заключенията са, че не се налагат финансови корекции. Сега се оказва, че за същите 

проекти при същите процедури се правят предложения за корекции. Ние приемаме за несправедлив 

подобен подход и няма да се съгласим с него. Така че, готови сме да обжалваме и да търсим правата си в 

съда. От друга страна е крайно некоректно от страна на държавните институции да работят при неясни и 

при непредвидими критерии. Както виждате за едни и същи процедури, преди не е имало проблем, до 

вчера имаше проблем, утре не знам дали ще има проблем по същите процедури.  

Водещ: Доколкото знам по правило при нарушение на обществените поръчки се налага най-високата 

санкция – 25% от отпуснатите европари. Т.е., на каква сума могат да възлязат санкциите за Столична 

община? 

Дончо Барбалов: Аз тези писма изобщо не знам, дали, до колко ще останат валидни при условие, че ще 

бъдат преразглеждани въпросните наказания. Така че не бих искал да се ангажирам със суми. Това, което 

е важно е, че има едно усещане за несправедливост в цялата тази процедура. Говорим за една 

непрозрачна процедура и за едни правила, които се променят непрекъснато и в крайна сметка, сметката 

се плаща от общините.  

Водещ: Какво в момента се случва със започнатите проекти и може ли една част от тях да бъдат 

провалени заради тези санкции или процедурите, които смятате да водите в съда, г-н Барбалов? 

Дончо Барбалов: Ние сме решили да продължим изпълнението на тези проекти, защото в крайна сметка, 

това са проекти, които са от голяма значимост, както за жителите на град София, така и за цялата 

държава. Вчера разбрахме, че Брюксел е завел дело в Европейския съд в Люксембург заради незакрити 

104 сметища в България. Така че част от тези проекти, които изпълняват общините, конкретно и Столична 

община, са свързани с ангажименти, които са поети от държавата и от правителството. Ние правим всичко 
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възможно да изпълним тези ангажименти и се надяваме, че държавата ще преосмисли своята позиция и 

също ще подходи положително, защото тук не говорим за приоритетите и проектите, които касаят една 

община. В голямата си част проектите за сметища, за канализации, за пречиствателни станции, касаят 

цялата страна и ангажиментите, които страната е поела пред Европейския съюз.  

Водещ: Г-жо Христова, вашата община ще има ли финансовият ресурс, за да продължи започнатите 

проекти, въпреки тези процедури? 

Таня Христова: Аз смятам, че това, което трябва задължително да се случи е управляващият орган заедно 

с всички компетентни органи да направи всичко необходимо, в рамките на много кратки срокове, да 

направи качествена проверка, която да защити позицията на България пред Европейския съюз. Това, на 

което ние сме свидетели и за съжаление потърпевши като общини е една изключително некомпетентна и 

съмнителна проверка, която буди доста съмнения и притеснения, които дори са свързани с политически 

оттенъци. Оттук насетне, вече най-важното нещо, което трябва да се случи е в края на месец май, както 

заяви г-жа Михайлова вчера на срещата, задължително да се възстановят плащанията по Оперативна 

програма „Околна среда”, защото в противен случай всички проекти, въпреки обещанията, ще изпаднат в 

сериозен риск поради липса на достатъчен финансов ресурс в нашите финансови сметки. Мисля, че няма 

кмет, няма община, която да не е ангажирана с реализиране на тези изключително важни проекти. Аз 

като кмет ще направя всичко необходимо, за да продължат тези инвестиции, които са изключително 

важни и критични да се случат тази година в нашия град. Разбирате всички - навлизаме в края на първия 

програмен период, и разбираемо напредъкът на отделните договори е в ход. За съжаление, обаче, 

бюджетът на една община като Габрово, който възлиза на не повече от 30 милиона, няма как да си 

позволи изобщо да приеме факта, че ще трябва да бъде натоварен с предложение за финансови 

корекции в размер на дори 1 милион и да се ангажира с приключване през проблем с тези проекти. 

Затова смятам, че министърът на околната среда трябва да излезе с ясни и категорични послания и 

ангажименти, които защитават случването и реализирането на тези инвестиции и без да се налага 

прехвърляне на вини, които за съжаление, не можем да разберем дори с какъв точно характер са, върху 

тези, които в крайна сметка осигуряват и гарантират развитието на България. Това са жителите, 

гражданите и бизнесът, които се намират в нашите градове.  

Водещ: Г-н Барбалов, очакват ли се сътресения в столичния бюджет някакви сътресения във връзка с тази 

ситуация?  

Дончо Барбалов: Аз мисля, че на този етап не трябва да говорим за пари. Трябва да говорим за една 

система, която очевидно не работи добре и трябва със съвместни усилия, както от държавата, така и от 

общините. Виждаме НСОБ е силно ангажирано да направим всичко възможно тази ситуация да бъде 

решена по един национално отговорен начин. Неприятно е, че средствата са спрени от страна на 

комисията, но в крайна сметка не може да се иска общините да платят сметката за евентуални 

нередности в работата на цялата публична администрация.  

Водещ:Последно изречение от двама ви – имаше ли на вчерашната среща разбиране от страна на 

Екоминистерството по проблемите, които поставяте и предложение за решаване на този казус? Г-жо 

Христова. 

Таня Христова: За съжаление, аз трябва да кажа, присъствайки на тази среща повече от четири часа 

вчера, че не съм удовлетворена и липсата на неудовлетвореност мога да определя с една дума – 

изгубено доверие и липса на диалог. Искрено вярвам, че този диалог и това партньорство, което 

съществуваше ще бъде възстановено и ние наистина отговорно и заедно ще можем да защитим правото 

на България да бъде достоен член на Европейския съюз и да инвестира с европейски средства 

законосъобразно и качествено.  

Водещ: Г-н Барбалов, вие оптимист ли сте? 
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Дончо Барбалов: Оптимизъм не, но се опитвам да съм реалист. Трябва да се подходи отговорно към тази 

ситуация, според мен. Тук не става въпрос за разбиране, става въпрос за действия, които трябва да се 

предприемат, за да се ревизира тази политика за едни доста спорни, от моя гледна точка, корекции. Да се 

подходи максимално обективно ш професионално. Предполагам, че в крайна сметка може в интерес, 

както на държавата, така и на общините, в крайна сметка да се получи едно положително излизане от 

тази ситуация и да се възобновят плащанията по Оперативна програма „Околна среда”. 

 
 

Източник: inews.bg 

Заглавие: Къде да изхвърлите опасните боклуци? Защо не в центъра на София 

Линк: http://m.inews.bg/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-

%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82/%D0%9A%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-

%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-

%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-

%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8-%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%BE-

%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-

%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_l.a_c.460_i.390805.html                                                        

  

Текст: Мобилен пункт за опасни отпадъци ще бъде разположен на ул. "Московска" 33 пред Столичната 
община, съобщават от общината. 

На 25 април (петък) от 8:00 до 14:00 часа ще бъде разположена системата за събиране на опасни 
отпадъци. Тази система успешно се прилага за трета поредна година и е съвместен проект на Столичната 
община и дружество за рециклиране на опасни отпадъци. 

Безплатно ще се приемат опасни отпадъци от живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, 
прекъсвачи и други подобни); лакове и бояджийски материали; домакински препарати и химикали; 
мастила и замърсени опаковки; фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност). 

0700 11 750 е универсалният телефонен номер за запитвания и заявки. 

 

Източник: bnr.bg 

Заглавие: Солени глоби очакват жители на община Разлог, изхвърлящи отпадъци в реките и на 

нерегламентирани места 

 

Линк: http://bnr.bg/blagoevgrad/post/100400673                                                        

http://m.inews.bg/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82/%D0%9A%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8-%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_l.a_c.460_i.390805.html
http://m.inews.bg/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82/%D0%9A%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8-%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_l.a_c.460_i.390805.html
http://m.inews.bg/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82/%D0%9A%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8-%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_l.a_c.460_i.390805.html
http://m.inews.bg/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82/%D0%9A%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8-%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_l.a_c.460_i.390805.html
http://m.inews.bg/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82/%D0%9A%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8-%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_l.a_c.460_i.390805.html
http://m.inews.bg/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82/%D0%9A%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8-%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_l.a_c.460_i.390805.html
http://m.inews.bg/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82/%D0%9A%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8-%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_l.a_c.460_i.390805.html
http://bnr.bg/blagoevgrad/post/100400673
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Текст: Солени глоби очакват жители на община Разлог, изхвърлящи отпадъци в реките и на 
нерегламентирани места. Тъй като някои от нарушителите се оправдават, че няма табели около реките, 
които да забраняват изхвърлянето на отпадъци в коритата, вече са поставени и забранителни знаци. 
Наред с измиването на града, което започна в началото на седмицата, ще се проведе и кампания за 
изхвърляне на излишни вещи и строителни отпадъци, а кола на Община Разлог ще ги извозва по 
определен график. Измиването на улици, тротоари и паркове няма да е кампанийна проява, а ще се 
прави всеки месец, съобщи кметът на Разлог Красимир Герчев. Той обяви, че Община Разлог ще бъде 
новатор във въвеждането на нова система за извозване на строителни отпадъци - ще се определи терен, 
на който жителите на града могат да ги оставят, а един път в месеца ще се изхвърлят от специализирана 
техника на Общината. Целта на тези мерки е да се намалят средствата за изчистване на 
нерегламентирани сметища, които всяка година се увеличават - само през миналата година са похарчени 
50 000 лв. от общинската хазна. 

 

 

Източник: bnr.bg 

Заглавие: Изграждат комплекс за преработка на тежки отпадъци в "Лукойл Нефтохим Бургас" 

 

Линк: http://bnr.bg/horizont/post/100400828/izgrajdat-kompleks-za-prerabotka-na-tejki-otpadaci-v-lukoil-

neftohim-burgas                                                         

  

Текст: Милиард и половина долара ще бъдат инвестирани в първия етап от изграждането на комплекс за 

преработка на тежки отпадъци в "Лукойл Нефтохим Бургас".Това съобщиха от правителствената 

информационна служба след днешната среща на премиера Пламен Орешарски с президента на руската 

нефтена компания "Лукойл" Вагит Алекперов. Орешарски определя комплекса за преработка на тежки 

отпадъци в "Лукойл Нефтохим Бургас" като добра инвестиция. Предвижда се строителството да приключи 

в срок от 3 години. В изграждането на комплекса са ангажирани пряко 2 хиляди души, а заедно с 

организациите, извършващи заготовка за монтаж, общият брой на работните места надвишава 3 хиляди. 

Редица дейности, свързани с проектирането, транспорта, логистиката и производството на части и 

оборудване, се осъществяват от български фирми-подизпълнители. Завършването и на следващия етап от 

проекта - изграждане на втората основна инсталация за хидрокрекинг на вакуум газьол, може да 

превърне бургаската рафинерия в международен лидер по енергийна и производствена ефективност. В 

света има само 6 страни с подобни действащи инсталации - Мексико, САЩ, Канада, Полша, Япония и 

Кувейт.  

http://bnr.bg/horizont/post/100400828/izgrajdat-kompleks-za-prerabotka-na-tejki-otpadaci-v-lukoil-neftohim-burgas
http://bnr.bg/horizont/post/100400828/izgrajdat-kompleks-za-prerabotka-na-tejki-otpadaci-v-lukoil-neftohim-burgas
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Изграждането на новия завод на "Лукойл"в Бургас създава не само по-добра икономическа перспектива 

за отделните региони в България, но има положителен ефект и за позиционирането на страната ни като 

износител на горива. Това е заявил президентът Росен Плевнелиев на среща с ръководството на 

компанията "Лукойл", съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Президентът е подчертал, че 

при свито вътрешно потребление поради икономическата криза, България има интерес да насърчи 

инвестициите и износа като фактори за растеж. 

 

 

Източник: galinastoyanova.bg 

Заглавие:  Първа копка на Претоварна станция за отпадъци Казанлък 

Линк:  http://www.galinastoyanova.bg/2014/04/23/parva-kopka-na-pretovarna-stantsiya-za-otpadatsi-

kazanlak/           

                                           

  

Текст: Стартират строителните дейности на обект Претоварна станция за общински отпадъци Казанлък, 
която е част от Договор №DIR5112122-C007 “Изграждане на регионална система за управление на 
отпадъците в регион Стара Загора”, финансиран по процедура за безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” 

Бенефициентът по проекта е Община Стара Загора с партньори Община Братя Даскалови, Община 

Гурково, Община Гълъбово, Община Казанлък, Община Мъглиж, Община Николаево, Община Опан, 

Община Павел баня, Община Раднево, Община Твърдица, Община Чирпан и СНЦ “Регионално сдружение 

за управление на отпадъците – Стара Загора”. 

Строителните дейности включват изграждане на Претоварна станция за битови отпадъци – Казанлък, 

която ще обслужва общините Казанлък, Павел баня и Мъглиж. 

Предвидени са средства за строителство на довеждаща инфраструктура: 

 електрозахранване; 
 довеждащ път до претоварната станция; 
 реконструкция на съществуващ път до площадката; 
 изграждане на нови участъци; 
 заустване на пречистени отпадъчни води. 
 

Новата Претоварна станция за битови отпадъци – Казанлък ще има модерно оборудване, площадка за 

шредиране и временно съхранение на едрогабаритни отпадъци, както и площадка за шредиране и 

временно съхранение на “зелени” отпадъци (ще се използва мобилен шредер, който се намира на РЦУО 

и ще се докарва на площадката при необходимост). Ще бъде изграден и оборудван общински център за 

рециклиране. 

http://www.galinastoyanova.bg/2014/04/23/parva-kopka-na-pretovarna-stantsiya-za-otpadatsi-kazanlak/
http://www.galinastoyanova.bg/2014/04/23/parva-kopka-na-pretovarna-stantsiya-za-otpadatsi-kazanlak/
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На официалната церемония “първа копка”, която ще се състои на 24 април от 11.00 ч. в Казанлък, ще 

присъстват представители на МОСВ, ОУ на ОПОС, на обшинските партньори, фирми-изпълнители на 

дейности по проекти, медии и граждани. 

Срокът за изграждане на Претоварна затанция за битови отпадъци – Казанлък е месец юли 2015 г. 

 

 

Източник: bnews.bg 

Заглавие: Гард и цигани в комбина за кражба на метали 
 

Линк: http://www.bnews.bg/article-103929                                                         

  

Текст: Полицията закопча десетима цигани в момент на кражба край Сливен. 

Униформените спипали крадците в момент, в който грабят метали от бивше химическо поделение в 
местността “Абланово” край града. 

Според данните на МВР в 8,40 часа на 22 април при провеждане на спецоперация в района на 
поделението са хванати лек автомобил “Лада” и микробус “Форд”, натоварени с нарязани елементи от 
метални врати. 

Автомобилите с крадените метални елементи са иззети.  

Разследващите са установили, че извършителите не са действали сами, а са имали съучастник - те са 
пуснати в поделението от охранителя на обекта. 

 

 

Източник: utroruse.com 

Заглавие: Крадци събориха стена на вила в Буйна Яна заради метали 

 

Линк: http://utroruse.com/article/130540/                                                          

http://www.bnews.bg/article-103929
http://utroruse.com/article/130540/
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Текст: Поредната разбита вила е регистрирана в местността Буйна Яна във вторник. По време на огледа 
екип от Първо РПУ е установил, че една от стените на масивна постройка е съборена, а от вътре липсват 
метални тръби и други железни предмети за общо 250 лева. Според сигнала от собственичката кражбата 
е станала в периода от 16 до 22 април сутринта. 
Тепърва се установява дали сред задържаните 12 роми при акцията на жандармерия и полиция в Трите 
гълъба в понеделник има извършители и на тази кражба.  
 
 
 
 
 

Източник: focus-radio.net 

Заглавие: Десет мъже са задържани в момент на извършване на кражба на метали край Сливен 

 

Линк: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=742423%AE=1                                                       

  

Текст: Сливен. Десет мъже са задържани от полицейски служители в момент на извършване на кражба 

на метали от бивше химическо поделение в местността “Абланово” край Сливен, съобщават от 

пресцентъра на сливенската полиция. Вчера в 08,40 часа при провеждане на специализирана операция в 

района на поделението са установени лек автомобил “Лада” и микробус “Форд”, натоварени с нарязани 

елементи от метални врати. Автомобилите с крадените метални елементи са иззети. В хода на 

проведените процесуално-следствени действия полицейските служители установяват, че извършителите 

са допуснати в поделението от охранителя на обекта. Работата по случая продължава. Образувано е 

досъдебно производство. 

 

 

http://utroruse.com/article/129948/
http://utroruse.com/article/129948/
http://www.focus-radio.net/?action=news&id=742423%AE=1
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