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Източник: pik.bg 

Заглавие: Над 7 тона отпадъци събрани в кампанията "Да изчистим България за един ден" 

 

Линк: http://pik.bg/%D0%BD%D0%B0%D0%B4-7-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-

%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-

%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-

%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC-

%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-

%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-news173415.html                                                          

  

Текст: Днес и утре общините ще бъдат освободени от дължимите отчисления за количествата 
депонирани отпадъци заради националната кампания "Да изчистим България за един ден", съобщиха от 
Министерството на околната среда и водите, предаде БНР. 
Ще бъде осигурен свободен достъп на транспортиращите боклука камиони до съществуващите 

общински и регионални депа. Днес, в 16-те регионални екоинспекции, ще има "зелен" телефон за 
въпроси на гражданите, свързани с организацията по предаване на отпадъците. Всичките 264 български 
общини се включават в кампанията. Само в 33 общини са маркирани повторно вече почистени при 
предишни кампании райони, съобщи говорителката на кампанията Мария Лазарова. 
По думите й няма населено място, отказало участие в инициативата. 
„Всички те за първа година получиха директно чували, ръкавици благодарение на добрия принос на 

много компании, които партнират на инициативата и които традиционно подкрепят. През последните три 
години, в които кампанията се провежда на национално ниво и има карта за маркиране на мръсните 
зони, тенденцията е намаляваща. През 2012 година, когато за първи път стартирахме, стартирахме с 3 000 
маркирани места, миналата година бяха 1 494 , а тази година са малко над 900, поясни тя. 
Във всички информационни пунктове има служители на РИОСВ, които събират и обобщават информация 

за количествата предадени отпадъци. По първоначални данни от служителите на МОСВ, ПУДООС, РИОСВ 
- София и ИАОС, които почистваха в Ловния парк са събрани 1, 380 т отпадъци. 
Над 1200 служители от МОСВ и регионалните структури се включиха в кампанията „Да изчистим 

България за един ден" на територията на цялата страна 
Областта, събрала най - много отпадъци до момента е Пловдив. 
В резултат на почистването, междинните данни за събраните и предадени на депата в страната отпадъци 

към 15.30 часа са 7 609 тона. Най- големи количества събрани отпадъци са на територията, контролирана 
от РИОСВ - Стара Загора (област Сливен, Ямбол и Стара Загора) - 1 364 тона. Областта, събрала най - много 
отпадъци до момента е Пловдив - 1 214 тона, от които 610 тона са строителни отпадъци - 588 тона са 
депонирани на депо за строителни отпадъци в Първенец и 22 тона на общинско депо Асеновград. 
По-рано днес министър на околната среда и водите Искра Михайлова даде старт на кампанията „Да 

изчистим България за един ден" в Пазарджик. 
„Ние искаме да покажем на нашите деца и младите хора в България, че обичаме природата и трябва да 

полагаме усилия, за да я съхраним чиста", каза министър Михайлова. 
Преди това тя се срещна със служителите на РИОСВ - Пазарджик, заедно с които се отправи към мястото 

за почистване - парк "Писковец". Тя чисти заедно с областния управител Иван Йорданов, заместник- 
областния управител Юмер Хамза, директорa на Регионалната инспекция по околната среда и водите 
Костадин Гешев, служители от РИОСВ, областна администрация, на Регионална дирекция социално 

http://pik.bg/%D0%BD%D0%B0%D0%B4-7-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-news173415.html
http://pik.bg/%D0%BD%D0%B0%D0%B4-7-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-news173415.html
http://pik.bg/%D0%BD%D0%B0%D0%B4-7-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-news173415.html
http://pik.bg/%D0%BD%D0%B0%D0%B4-7-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-news173415.html
http://pik.bg/%D0%BD%D0%B0%D0%B4-7-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-news173415.html
http://pik.bg/%D0%BD%D0%B0%D0%B4-7-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-news173415.html
http://pik.bg/%D0%BD%D0%B0%D0%B4-7-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-news173415.html
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подпомагане. В инициативата се включиха много младежи и ученици от Професионалните гимназии по 
химични и хранителни технологии и по икономика и мениджмънт в Пазарджик, които облякоха тениски 
на МОСВ с надпис "Аз обичам природата". На територията на РИОСВ-Пазарджик до 15.30 часа са събрани 
611 тона отпадъци. В Хасково заместник - министър Чавдар Георгиев почиства заедно със служителите на 
РИОСВ в района на стария път за Пловдив и събраха над 50 чувала с отпадъци. Заместник - министър 
Атанас Костадинов бе с екипа на РИОСВ- Монтана,които почистваха в района на язовирната стена на яз. 
Огоста. Те събраха над 40 чувала битови отпадъци. В Шумен заместник- министър Дин Онбаши заедно с 
екипа на РИОСВ-Шумен събраха от района на паметника „Създатели на българската държава" около 70 
чувала отпадъци. Служителите на МОСВ, ПУДООС, РИОСВ - София и ИАОС , които почистваха в Ловния 
парк са събрали по първоначални данни 1 тон 380 кг отпадъци. Иначе над 80 тона отпадъци са събрани в 
Ловешка област по време на днешната кампания. В почистването са се включили 6 600 човека, 
представители на институциите в областта, областната администрация, бизнеса, граждани и доброволци. 
Най- много боклук е събран в Ловеч и Тетевен, където заедно с Троян са се включили и най-много хора в 
събирането на отпадъци. На язовир „Сопот" Агенцията по рибарство и аквакултури е организирала и 
състезание по риболов, което е продължение на инициативата „Да ловим на чисто". В областта бяха 
почистени над 150 замърсени зони, сред които исторически паметници, паркове, градинки, зелени площи 
около пътища, брегове на водни обекти, междублокови пространства и нерегламентирани сметища. 
Ученици, граждани и пенсионери участват доброволно в почистването на Сливен и околностите му. 

Организатори на инициативата са Община Сливен и Дирекцията на природен парк „Сините камъни", 
които създадоха организация по събиране и извозване на сметта. Ученици от 8 сливенски училища и 
граждани се отзоваха на инициативата на управата на природния парк „Сините камъни" и започнаха 
почистване на най-посещаваните туристически дестинации в сливенския балкан: от началото на 
Хайдушката пътека до местността Карандила, и местностите Долапите, Селището, Тодоровото аязмо, 
Абланово и Равна река. Община Сливен осигури 10 000 чифта ръкавици и 14 000 чувала, за почистване на 
града. Съюзът на пенсионерите се включи в акцията с организиране на възрастните хора по квартали. 
Сливенци почистват междублоковите пространства, както и по поречието на трите реки в града, 
парковете „Юнак" и „Хамамбаир", градинките край големи булеварди, крайградските местности и пътища 
за Бургас и с. Бяла. Кметът на Сливен Кольо Милев участва в почистването на района около Старческия 
дом. Не се сбъднаха очакванията над 4 500 доброволци да участват в почистването в Плевен. Най-активно 
бяха чистени площите в парк "Кайлъка", булевард "Скобелев" и прилежащият парк. Малко бяха обаче 
групите за почистването на околоблоковите пространства и градинките до тях. 
Над 6500 старозагорци се включиха в пролетното почистване. До обед бяха събрани и извозени над 150 

тона битови отпадъци от зелените площи и крайградските територии. В кампанията се включиха около 
3000 ученици, 250 студенти от Тракийския университет и възпитаници на Домовете за деца, лишени от 
родителски грижи. За първи път тази година в подножието на парк Аязмото почистваха военнослужещи 
от Втора Тунджанска бригада. 
Кметът Иван Портних и студенти от Технически университет - Варна се включиха в кампанията "Да 

изчистим България за един ден", почиствайки района около бл. 13 на ул. „Дубровник" (студентските 
общежития на Технически университет - Варна).„Почистването не трябва да е кампанийно. Всеки ден 
трябва да се грижим за Варна. Преди малко бях на място, където служителите на голяма търговска верига 
бяха организирали мащабна акция и над 100 чувала с боклуци бяха събрали от централна част на града. 
Благодаря на всички варненци, които днес дават своя принос градът ни да изглежда по-чист и жизнената 
ни среда да е по-добра", каза кметът.След акцията по почистване, той се включи в засаждането на 201 
дървета и 40 розови храсти в Ботевата градинка. Инициативата на IT компания „158" подкрепиха десетки 
варненци, който участваха в озеленяването под ръководството на специалисти. Кметът и управителят на 
фирмата Ивелин Иванов заедно засадиха сребърен смърч, който се очаква с годините да достигне 40 
метра височина. „Искаме да провокираме всички да ни последват и да ги заразим с нашето желание да 
направим нещо красиво за хората във Варна", посочи Иванов. 
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Източник: mirogled.com 

Заглавие: Общината иска кредит от 2,5 млн. лева за завода за отпадъци 

Общината в Перник тегли кредит 

Линк: 

http://mirogled.com/2014/04/27/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-

%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D1%82-

25-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0/                                                            

  

Текст: Общината в Перник тегли кредит от над 2,5 млн. лева, за да финансира собственото си участие в 
изграждането на регионална система за управление на на отпадъците в региона. Заемът бе одобрен от 
Общинския съвет на последното извънредно заседание. 
За кредита общината ще сключи договор с фонд ФЛАГ, по силата на който ще поеме дългосрочен 
общински дълг. Заемът ще се погасява в продължение на 9 години. Има обаче и възможност за 
предсрочно издължаване без погасителна такса. Източниците за погасяване на главницата ще са от 
собствени бюджетни средства. 
Работа по изграждането на пернишкия завод за отпадъци върви по план. Проектът включва изграждане 
на първа клетка от общо четири, приемна зона, площадкови комуникации и техническа инфраструктура. 
Предвижда се да бъде изградено съвременно депо, което отговаря на изискванията за опазване на 
околната среда и ще допринесе за постигане на екологично равновесие в региона. 
Депото ще бъде оборудвано със специална дренажна система за инфилтрата, която ще го отвежда към 
ПСОВ. За улавяне на образувалия се биогаз се предвижда изграждане на газоотвеждаща система в 
процеса на запълването и крайната му рекултивация. За избягване на замърсяване на повърхностните 
води при експлоатацията на депото и за предотвратяване на възможни повреди на самото депо, 
повърхностните води ще се дренират и отклоняват извън депото чрез канали за повърхностни води. 
Предвижда се приемната зона да бъде оборудвана с Биологично пречиствателно съоръжение за битови 
отпадъчни води (БПСОВ ). Регионалното депо ще обслужва общините Перник, Радомир, Брезник, Земен, 
Ковачевци и Трън и ще приема 46000 т отпадъци годишно. 

 

 

Източник: mediapool.bg 

Заглавие: Кредиторите са на път да разпродадат БДЖ 

Държавният холдинг се разделя и с 25-те мотриси "Сименс Дезиро" и 3000 товарни вагона 

Линк: http://www.mediapool.bg/kreditorite-sa-na-pat-da-razprodadat-bdzh-news219578.html                                                              

  

http://mirogled.com/2014/04/27/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D1%82-25-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0/
http://mirogled.com/2014/04/27/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D1%82-25-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0/
http://mirogled.com/2014/04/27/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D1%82-25-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0/
http://www.mediapool.bg/kreditorite-sa-na-pat-da-razprodadat-bdzh-news219578.html
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Текст: След като правителството на Пламен Орешарски спря приватизацията на БДЖ "Товарни превози" 
кредиторите са на път да разпродадат дъщерното дружество, както и 25 дизелови мотриси "Сименс 
Дезиро". Решение се очаква да бъде взето на общото събрание на кредиторите в началото на май, 
съобщи транспортният министър Данаил Папазов на семинар в Сандански. 
Той прогнозира, че до края на май има огромна вероятност БДЖ да се раздели с "най-жизненоспособните 
си активи" - 25 мотриси "Сименс Дезиро" и с над 3000 товарни вагона. Според Папазов няма опасност 
това да доведе до фалит на националния жп превозвач. 
Не на същото мнение обаче е заместникът му Антон Гинев, който преди дни заяви пред Mediapool, че ако 
не се разберат с кредиторите, БДЖ върви към фалит. 
БДЖ дължи на кредиторите си над 620 млн. лв. Преговорите с тях са трудни и заради високомерието на 
българското правителство. Кредиторите искаха среща с премиера Пламен Орешарски и държавна 
гаранция за погасяване на дълговете, но бяха изпратени на разговор с вицепремиера по икономическите 
въпроси Даниела Бобева. 
Най-големи трудности в преговорите с кредиторите имаме с германската FMS Wertmanagement по 
думите на Папазов. През януари FMS Wertmanagement блокира сметките на БДЖ, а през март и имоти на 
железницата заради просрочени дългове по облигационния заем от 11 млн. евро. Година по-рано пък 
бяха блокирани и активите на "БДЖ Товарни превози" заради неплатени дългове към "Депфа банк". 
Към момента сметките на националния превозвач остават блокирани. Държавата настоява за 
разсрочване на изплащането на дълговете за още 10 години, каза Папазов. В последно време той 
непрекъснато изтъква подобреното финансово състояние на дружеството. Аргументите му са, че за десет 
месеца дълговете са намалели с близо стотина милиона лева. 
Ако на предстоящото общо събрание през май кредиторите вземат решение за продажба на активите на 
БДЖ, на практика те ще извършат стопираната от правителството на Орешарски приватизация на 
дъщерната компания на холдинга. 
 Активите на "БДЖ Товарни превози" включват 187 локомотива и 4859 товарни вагона, според 
представената информация при неуспешната приватизация на дружеството. Идеята на правителството на 
ГЕРБ беше с продажбата на дъщерното дружество да бъде покрит заемът за мотрисите "Дезиро". През 
2005 г. правителството на Симеон Сакскобургготски купи 25 мотриси "Дезиро" за 67 млн. евро със заем от 
германската банка KfW. Плановете тогава бяха заемът да бъде изплатен през следващите 10 години, 
което не се случи.  
 Вместо това през годините БДЖ постоянно затъваше финансово, не обслужваше заемите си към 
различни кредитори и дори се наложи на няколко пъти правителството на ГЕРБ да преговаря за 
спасяването на мотрисите. Борисов ходи дори лично в Германия за да се среща с канцлера Ангела 
Меркел. На няколко пъти бе обявявано, че железницата ще продава свои почивни бази и ненужен 
подвижен състав, но това така и не се случи. 
 Кредитори на БДЖ са френските банки "БНП-Париба" и "Сосиете Женерал", австрийската 
"Кредитанщалт", белгийската "Дексиа", германските"Кредитанщалт фюр видерауфбау" (KfW) и "Депфа", 
както и българската "Първа инвестиционна банка". 

 

Източник: kazanlak.com 

Заглавие:  Полицаите разкриха незаконен пункт за изкупуване на метали 

Линк:  http://www.kazanlak.com/news-15008.html       

  
 

http://www.mediapool.bg/bdzh-varvi-kam-falit-ako-ne-se-razbere-s-kreditorite-news219166.html
http://www.mediapool.bg/planira-se-udalzhavane-na-prodazhbata-na-bdzh-tovarni-prevozi-news203760.html
http://www.mediapool.bg/s-prodazhbata-na-bdzh-tovarni-prevozi-shte-se-pokriva-zaemat-za-motrisite-deziro-news198503.html
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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Текст: На 24 април органите на реда от Районно управление Полиция – Казанлък са извършили проверка 
в дома на А.К. на 59 години от село Габарево. В хода на проверката е установено, че мъжът извършва 
търговия на черни и цветни метали  в дома си, без да притежава необходимия за това лиценз. 
Иззети са общо 300 килограма  черни и цветни метали. По случая е образувано бързо производство, 
съобщават от пресцентъра на Областна дирекция на МВР - Стара Загора. 

 

 

Източник: sl-news.sliven.net 

Заглавие: Хванаха нелегални търговци на метали 

 

Линк: http://www.sl-news.sliven.net/index.php?id=138453                                                         

  

Текст: Полицейски служители на РУП-Твърдица са установили случай на нерегламентирана търговска 

дейност с отпадъци от черни и цветни метали. При провеждане на специализирана операция в района 

на с.Оризари бил спрян за проверка лек автомобил “ВАЗ”, управляван от мъж на 31 години. С него е 

пътувала и жена на 27 години, и двамата от с.Селиминово. При проверката на автомобила и прикаченото 

към него ремарке полицейските служители установили, че двамата изкупуват черни и цветни метали, без 

да притежават необходимия лиценз за това. 

 

 

Източник: scrap-bg.com 

Заглавие: Георги Харизанов от Скрап-аферата е пребит от бой 
 

Линк:  http://scrap-bg.com/tag/%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF/                                                          

  

Текст: Бившият директор на „Напоителни системи“ Георги Харизанов е бил пребит в София, научи БНР. 
Инцидентът е станал в столичния квартал “Красна поляна”. 
Харизанов е бил в компанията на съпругата си. Той е бил нападнат от двама мъже на улицата, които са го 
пребили с железни тръби. Пострадалият е със счупена ръка, счупени ребра и хематоми по главата. 
 В момента Харизанов е в болница, в тежко състояние и с опасност за живота. Полицията изяснява 
инцидента. 
В началото на април Софийският градски съд (СГС) пусна под гаранция от 7000 лв. бившия шеф на 
„Напоителни системи”. На 27 март районният съд го освободи без каквато и да е мярка за неотклонение. 
Той е разследван за неизгодна сделка, ощетила “Напоителни системи”. 

http://www.sl-news.sliven.net/index.php?id=138453
http://scrap-bg.com/9833/
http://www.bnews.bg/article-104020
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Харизанов влезе в ареста след показания на свидетел с тайна самоличност, който го чул да казва, че се 
готви да се укрие от българското правосъдие в ЮАР. 
На 7 октомври 2013 г. прокуратурата обвини Харизанов и още двама бивши шефове на “Напоителни 
системи” за неизгодна продажба на бракувани хиляди тонове скрап - части от напоителни съоръжения в 
цялата страна. 

 

http://scrap-bg.com/

