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Източник: МОСВ 

Заглавие: Заместник-министър Чавдар Георгиев връчи голямата награда от конкурса „Кмет на месеца"  
С общи усилия и взаимодействие между общините и МОСВ може да постигнем добри резултати в 
името на хората, каза Чавдар Георгиев 

Линк:   http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2539  

  

Текст: Заместник-министър Чавдар Георгиев връчи голямата награда от конкурса „Кмет на месеца„ на 
Добромир Добрев - кмет на община Горна Оряховица. Церемонията се проведе в галерия “Ракурси“ в 
столицата. 
Наградата се връчва всеки месец в две категории и по определена тема и се организира от Портала на 
българските общини Кмета bg.  За април кметовете се състезаваха за „Положителните ЕКО практики в 
нашия град“. 
По време на церемонията заместник-министър Георгиев поздрави наградените и подчерта,че 
„опазването на околната среда е обща грижа, тя не е нито само на държавата, нито само на общините, тя 
трябва да бъде грижа на всеки един от нас. С общи усилия и взаимодействие между общините и МОСВ 
може да постигнем добри резултати в името на хората, които живеят в населените места". 
 
 

 

Източник: focus-news.net 

Заглавие: Васил Яначков, КНСБ: Заради забавяне на екологична оценка от страна на МОСВ е възможно 
спиране на завода за производство на мед – „Аурубис България” АД 

 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/05/15/1919094/vasil-yanachkov-knsb-zaradi-zabavyane-na-

ekologichna-otsenka-ot-strana-na-mosv-e-vazmozhno-spirane-na-zavoda-za-proizvodstvo-na-med-aurubis-

balgariya-ad.html                                       

  

Текст: София. Заради забавяне на екологична оценка от страна на МОСВ е възможно спиране на завода 
за производство на мед в гр. Пирдоп – „Аурубис България” АД. Това каза пред Агенция „Фокус” Васил 
Яначков, председател на синдикат „Металици” към КНСБ. Синдикалните организации към КНСБ и КТ 
"Подкрепа" са изпратили уведомително писмо за проблема до всички отговорни институции.  
„Става дума за забавяне на една процедура по даване на разрешение за инвестиционна дейност, 
свързана с екологичен обект на завода, което е изключително важно за дейността му. Това, което заводът 
е трябвало да направи, е направил с проекти, с разчети, с внесени документи изцяло, с експертни оценки, 
с всички необходими неща. Но по необясними причини се забавя разглеждането и разрешаването на 
проблема, вече извън законно установения срок повече от два месеца, което застрашава възможността 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2539
http://www.focus-news.net/news/2014/05/15/1919094/vasil-yanachkov-knsb-zaradi-zabavyane-na-ekologichna-otsenka-ot-strana-na-mosv-e-vazmozhno-spirane-na-zavoda-za-proizvodstvo-na-med-aurubis-balgariya-ad.html
http://www.focus-news.net/news/2014/05/15/1919094/vasil-yanachkov-knsb-zaradi-zabavyane-na-ekologichna-otsenka-ot-strana-na-mosv-e-vazmozhno-spirane-na-zavoda-za-proizvodstvo-na-med-aurubis-balgariya-ad.html
http://www.focus-news.net/news/2014/05/15/1919094/vasil-yanachkov-knsb-zaradi-zabavyane-na-ekologichna-otsenka-ot-strana-na-mosv-e-vazmozhno-spirane-na-zavoda-za-proizvodstvo-na-med-aurubis-balgariya-ad.html
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да се реализира тази инвестиция , а това пък поставя завода в невъзможност да си изпълнява 
задълженията”, обясни Яначков.  
„Това е свързано с технологичен отпадък, който ако не се съхранява така както са изискванията – заводът 
трябва да преустанови дейността”, заяви той. По думите му това е един завод, който е така да се каже 
завод – мечта, което е много рядко срещано в България и би следвало държавата на такива заводи да не 
им създава пречки, а каквото е възможно да направи, така че те да работят. „Като данъкоплатец, като 
завод, който инвестира и в екология, условия на труд – това е един върхов завод не само за България и за 
Европа. Осемстотин души работят в завода, а 1500 души са заети в дейности, свързани със завода – 
логистика, ремонтни организации”, посочи Яначков.  
„Ние информираме всички синдикални организации – на КНСБ и на КТ „Подкрепа”, съответно Световната 
федерация на индустриалните работници, защото в условията на прокламирана реиндустриализация, 
затормозяването работата на един такъв завод е в пълен контраст с обявената българска и европейска 
политика за възраждане на индустрията”, каза още той. 

 

Източник: capital.bg 

Заглавие: Компании готвят 153 млн. лв. инвестиции в индустриалните зони 

Половината от тях ще са в Телиш, средства ще бъдат вложени също в Божурище и Бургас 

 
Линк:    

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/05/15/2300376_kompanii_gotviat_153_mln_lv_i

nvesticii_v/                                                     

  

Текст: Общо 153 млн. лв. инвестиции очаква държавата в индустриалните зони в Божурище, Бургас и 
Телиш, които се развиват в момента. С тях трябва да дойдат и около 1650 нови работни места. 
Изчисленията са на база договорите, които "Националната компания индустриални зони" (НКИЗ) е 
сключила с частните инвеститори, като проектите трябва да приключат в следващите няколко години. 
Половината от инвестициите и работните места ще бъдат в Телиш по проект на южнокорейска компания. 
Това стана ясно от представянето на дейността на държавното дружество, което проектира, развива и 
управлява индустриалните зони в страната. В момента има общо осем зони, три от които са действащи, а 
другите са или в процес на изграждане, или в очакване на инвеститори. 
Край София 
Най-активно засега се работи по проектите в Божурище (край София) и Бургас (където НКИЗ държи 51%, а 
другите са собственост на общината). Божурище е най-голямата като площ зона - 2550 дка, и затова ще се 
развива на две фази. В нея се планира да има производство, високотехнологичен център и 
административен център, а около 350 дка са отделени за интермодален център и логистична база. 
Първият инвеститор в зоната е германската Behr-Hella Thermocontrol, която изгражда база за 
производство и проектиране на контролни табла за автомобилни климатични системи. Строителството 
започна миналия юли, а през септември тази година се очаква заводът да заработи. Първоначално 
компанията планираше да вложи 42.5 млн. лв. и да открие 350 работни места, но впоследствие е заявила 
разширяване на инвестицията, стана ясно от думите на изпълнителния директор на НКИЗ Атанас Ненов. 
Икономическият министър Драгомир Стойнев също каза, че дружеството го е информирало за взето 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/05/15/2300376_kompanii_gotviat_153_mln_lv_investicii_v/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/05/15/2300376_kompanii_gotviat_153_mln_lv_investicii_v/
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решение за увеличение на капитала. 
Другият инвеститор в зоната е клъстер от пет високотехнологични фирми ("Ацом", "АРК метрология", 
"Иновас", "Неона" и "Волаком"), които планират да вложат общо 6 млн. лв. и да наемат 250 души. 
Проектите им стартираха преди два месеца и трябва да приключат между декември тази година и края на 
2015 г. 
Яхти в Бургас 
Зоната в Бургас в момента е в процес на изграждане на инфраструктурата, което ще стане на два етапа и 
окончателно ще приключи до края на следващата година. Вече има подписани предварителни договори с 
шест фирми, които до октомври ще започнат строителството на базите си. Сред тях са производители като 
"Грийнпойнт България" (която ще направи завод за рециклиране и завод за производство на яхти) и 
"Джейелпи" (хлебни и сладкарски изделия), строителни и логистични фирми, както и предприятие за 
разфасоване и преопаковане на храни за животни. Общата им инвестиция се очаква да бъде над 10 млн. 
евро, а новите работни места ще са над 350. 
Най-големият проект 
Повече от половината от очакваните 153 млн. лв. ще бъдат инвестирани в зоната в Телиш, в която влизат 
сградите на двете бивши ракетни поделения там. Става дума за проекта на южнокорейската SDN 
Company, която ще вложи 85 млн. лв. в затворен цикъл биоземеделие чрез новосформираното си 
дружество "Азия инвест". Чрез друга своя компания ("ИЮ съндей") SDN работи в България от 2010 г. в 
сферата на соларните паркове. Проектът в Телиш предвижда биологично отглеждане на гъби, фуражни 
култури, кокошки, овце и кози и трябва да е готов до пет години. Очакваните нови работни места са 700. 
Инвеститорът практически заема почти цялата територия на зоната, тъй като проектът му е разположен 
върху 1600 дка (от общо 2000 дка). 
Действащи в момента са три от индустриалните зони, които всъщност са бившите безмитни зони в Русе, 
Видин и Свиленград. Заради позиционирането си те работят основно като логистични центрове, но има и 
някои дребни производства, каза Ненов. Целта на НКИЗ е да се разшири производството във Видин, 
където има свободни халета. За последната една година в трите работещи зони са сключени 26 нови 
договора с фирми в областта на производството, строителството и търговията. Според Ненов потенциал 
имат и зоните в Карлово и Варна-запад, но инвеститорски интерес засега няма. 

 

Източник: btvnews.bg 

Заглавие: 200 000 лв. санкции за всеки ден забавяне в строителството на завода за боклук  

Съоръжението трябва да заработи през 2015 г.  

  
Линк: http://btvnews.bg/article/bulgaria/regionalni-novini/200-000-lv-sanktsii-za-vseki-den-zabavyane-v-

stroitelstvoto-na-zavoda-za-bokluk.html  

  

Текст: По 200 000 лв. санкции за всеки ден забавяне ще плаща строителят на Завода за механично-
биологично третиране в село Яна в столичния район „Кремиковци”, обяви кметът на София Йорданка 
Фандъкова на пресконференция за началото на строително монтажните работи.  
Столичният кмет подчерта, че от строителите очаква интензивна работа, спазване на качеството и 
сроковете, както и че ще следи работата по проекта. 

http://btvnews.bg/article/bulgaria/regionalni-novini/200-000-lv-sanktsii-za-vseki-den-zabavyane-v-stroitelstvoto-na-zavoda-za-bokluk.html
http://btvnews.bg/article/bulgaria/regionalni-novini/200-000-lv-sanktsii-za-vseki-den-zabavyane-v-stroitelstvoto-na-zavoda-za-bokluk.html
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Заводът в село Яна ще бъде готов през 2015 г., когато ще преработва 410 000 тона отпадъци годишно. В 
общия брой за преработка се включват около 39 043 т годишно рециклираните материали, включително 
около 178,462 т метали, пластмаси и хартия, RDF. Около 359 т годишно ще бъде преработеният подобен 
на компост материал и ще остават по около 75,635 т остатъци за депониране. 
Третирането на отпадъците ще се осъществява в рамките на 310 дни в годината. Това съответства на 
средно дневно доставени отпадъци приблизително по 1,300 т на ден. Реално обаче в завода ще бъдат 
получавани само битови и сходни с тях отпадъци. 
Представители на изпълнителя на проекта поясниха, че целите на проекта са намаляване на 
депонирането с общо 52% сравнение с количеството през 2008 г., производство на RDF гориво, 57% 
рециклиране. Ползите от проекта са икономия на природни ресурси, намаляване на общото количество 
отпадъци. Оказва се, че и RDF горивото може да послужи в „Топлофикация-София", като може да замести 
от 10 до 12% от природния газ, който ползва топлофикацията. 
Спиридон Александров, ръководител на Управляващия орган на ОП „Околна среда" обясни, че това е 
най-големият проект изпълняван по ОПОС, който е с огромно екологично значение за най-големия град в 
страната. Преди 7-8 години стана ясно, че управлението на отпадъците на Столична община изостава в 
сравнение с модерните тенденции изискванията на ЕС и националното законодателство. 
Фандъкова коментира и такса смет, като посочи ангажиментът на държавата да предложи нова методика, 
а общините - начина за плащане на такса битови отпадъци, след като законът бе променен в началото на 
годината. 
„По мои разчети, ако нямаме ясна методика до средата на годината най-късно, тогава не би могла да се 
приложи, дори да бъде най-добрата методика, защото има нужда от подготовка, информация за хората. 
Нямам информация за такава методика досега”, посочи кметът и обясни, че най-справедливият начинд а 
се определя такса смет е на база на количество отпадъци, но въпросът е как се определя количеството. 

 

Източник: bnr.bg 

Заглавие: Цената на никела се срина с повече от 9% 

Линк: http://bnr.bg/finance/post/100408349/cenata-na-nikela-se-srina-s-poveche-ot-9                                                         

  

Текст: Никелът записа най-големия си дневен спад за последните 31 месеца след огромният ръст на 
метала до този момент от годината. 
Цените на 3-месечните фючърси на никела, търгувани на Лондонската борса за метали (London Metal 
Exchange) изтриха до 9,7% от стойността си до ниво от 18 090 долара за тон. Пропадането започна още 
вчера, когато беше регистриран спад от 4,6%. 
Огромният ръст от 57% предизвика опасенията на инвеститорите, че металът е силно надценен и този 
скок е спекулативен. Факторите за поскъпването на никела на световните борси тази година бяха 
забраната за износ на необработена руда от Индонезия в началото на годината и икономическите 
санкции срещу Русия, която е най-големият производител на метала в света. Запасите на преработения 
метал в света, измерени от Лондонската борса за метали, обаче, са нараснали с 6,6% през тази година. 
Никелът в Лондон се търгува последно на цена от 19 108 долара за тон. На 13-и май цената на затваряне 
на метала достигна 27-месечен връх на 21 000 долара за тон. 

 

http://bnr.bg/finance/post/100408349/cenata-na-nikela-se-srina-s-poveche-ot-9
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Източник: dnevnik.bg 

Заглавие: Отчитането кой колко отпадъци изхвърля е невъзможно в София, твърди зам.-кмет  

 

Линк:     

http://www.dnevnik.bg/live/gradska_sreda/2014/05/15/2300394_otchitaneto_koi_kolko_otpaduci_izhvurlia

_e_nevuzmojno/                                                    

  

Текст: Столичният зам.-кмет по екология и околна среда Мария Бояджийска смята, че в София няма как 
да бъде измервано точното количество отпадъци, които изхвърля едно домакинство. "Ние настояваме - 
да няма един унифициран подход за всички общини, а да се остави на всяка една да изчисли метода за 
изчисляване, за да се съобразяваме с реалните възможности на гражданите да заплащат такса смет", каза 
тя днес на пресконференция за официалното откриване на строителството на същинската от завода за 
отпадъци. 
Неотдавна мнозинството в парламента прие промени в законодателството, според които през тази 
година да бъде променена методиката за изчисление на такса смет. Държавни представители заедно с 
Националното сдружение на общините трябва да измислят новостта, за да влезе в сила още от 2014 г. 
"След като беше променен законът от началото на тази година, ангажиментът е на държавата да 
предложи методика за определяне на такса смет и общините, съответно тази методика, да определят 
начина за заплащане на таксата за битови отпадъци", посочи днес столичният кмет Йорданка Фандъкова, 
което показва, че в средата на годината преговорите буксуват. Според нея, ако няма ясна методика, до 
средата на годината най-късно – краят на юни, тогава не би могла да се приложи дори да бъде най-
добрата методика. По думите й, предадени от "Фокус", до този момент няма информация за изработена 
такава методика. 
Същевременно на събитието беше представен за пореден път проектът за т.нар. завод за отпадъци с 
официалното име "завод за механично-биологично третиране на отпадъци в с. Яна". Общо годишно там 
ще бъдат преработвани 410 000 тона боклуци. Целта на проекта е намаляване на депонирането и 
увеличение до 57% на рециклирането, намаляване на общото количество депонирани отпадъци с 52% в 
сравнение с количеството от 2008 г., както и производство на електрическа енергия и алтернативни 
горива. 
Проектът се реализира със средства по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." и заем от 
Европейската инвестиционна банка. Договорът с гръцката компания "Актор АД-Хелектор" АД е на 
стойност 213.462 млн. лева. Всеки ден забавяне на строежа ще носи на строителите по около 200 000 лева 
санкции. Срокът на строителството е 19 месеца, като очакванията са в края на следващата година да 
приключи. 
Попитана дали спрените средства по "Околна среда" ще се отразят на реализацията на проекта, Йорданка 
Фандъкова каза: "Към момента проектът се изпълнява, имаме вече първите документи, които са 
подадени в управляващия орган. Аз лично вярвам, и се надявам, да бъдат възстановени плащанията, но 
по никакъв начин, не искам да си мисля, че това ще се отрази по някакъв начин на изпълнението на 
проекта, защото от този проект зависят 2 млн. души." 
 
Проектът беше започнат през 2007 г., а на първото заседание на правителството "Борисов" през 2009 г. се 

http://www.dnevnik.bg/live/gradska_sreda/2014/05/15/2300394_otchitaneto_koi_kolko_otpaduci_izhvurlia_e_nevuzmojno/
http://www.dnevnik.bg/live/gradska_sreda/2014/05/15/2300394_otchitaneto_koi_kolko_otpaduci_izhvurlia_e_nevuzmojno/
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осигури държавното съфинансиране по проекта. След това беше одобрена първата фаза, която 
включваше изграждането на депа и други съоръжения по проекта. 
През декември 2011 г. обаче втората фаза, която включва същинското изграждане - завода за отпадъци, 
беше спряна от Европейската комисия и беше обявена нова обществена поръчка. Причината беше 
искането на Европейската комисия за промени в някои технически параметри, което на практика 
обезсмисли вече проведения търг. 
През 2012 г. последваха и допълнителни въпроси за данъка добавена стойност по проекта, както и за 
общинското предприятие, което ще експлоатира съоръженията. След преговори накрая проектът днес 
беше одобрен. 
След като в първата половина на 2013 г. приключи конкурсът за избор на изпълнител, част от кандидатите 
сезираха Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Антимонополният орган отмени заповедта на 
Фандъкова за избор на строител. След това Столичната община обжалва пред съда, който през миналата 
седмица отмени окончателно решението на КЗК. 
През октомври 2013 г. Върховният административен съд призна за валидна заповедта на кмета на София 
Йорданка Фандъкова за избор на строител. С решението на практика беше спасено европейското 
финансиране на проекта по оперативна програма "Околна среда", защото договорът трябва да бъде 
подписан до края на тази година - крайният срок на програмния период. Сега остава заводът да бъде 
реализиран най-късно до края на 2015 г., пак заради изискванията на Брюксел. 

 

Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Полицаи разкриха дръзки "изкупвачи" на метали 

Линк:  http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1263982                                                            

  

Текст: На 13 май 2014 година около 15:45 часа в полицията в Белене e получен сигнал за кражба на 
сумата от 500 лева от дома на 72-годишна в село Петокладенци.  
На място са изпратени полицаи, които са установили, че мъже, придвижващи се с лек автомобил "Опел 
Астра", са влезли в имота на потърпевшата под предлог да закупят железни предмети. Стигнало се до 
предложението непознатите да изкупят непотребни метални вещи от жената, които тя нямало как да 
предаде в пункт за изкупуване на черни и цветни метали. 
Домакинята е влязла в къщата, за да развали пари и била проследена, къде държи спестяванията си. 
Мъжете се отказали да купуват желязо и си тръгнали. След заминаването им жената е разбрала, че 
липсват 500 лева.  
Полицаите са изяснили, че докато тя се пазарила на двора, един от мъжете е влязъл в дома ѝ и взел 
скритите пари. 
От проведените бързи оперативни действия самоличността на извършителите на кражбата е установена. 
Те са четирима - на 59, 25, 24 и 20 години и 16-годишен от град Гулянци. Още същия следобед на 
петимата са връчени призовки на техни близки от служители на РУП - Гулянци за явяване в РУП-Белене по 
случая. 
Научавайки, че са разкрити, извършителите се върнали отново в къщата на жертвата в село Петокладенци 
и около 21:00 часа на 13 май те са предали парите на потърпевшата и са я принудили да се обади в 
полицията и да каже, че въпросние 500 лева са намерени от нея в другата стая. 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2011/12/07/1345766_sofiiskiiat_zavod_za_prerabotka_na_bokluk_otnovo_se/
http://www.dnevnik.bg/zelen/2011/12/07/1345766_sofiiskiiat_zavod_za_prerabotka_na_bokluk_otnovo_se/
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1263982
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На 14 май членовете на групата са направили пълни самопризнания в полицията в Белене. За 
престъпление по чл.194, ал.1 от НК е уведомен прокурор. 

 

Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Откраднаха пътни знаци в Тервелско 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1263778  

  

Текст: Осем пътни знаци са откраднати в участъка между Тервел и село Безмер, съобщават от полицията. 

Кражбата е установена вчера в 13.00 часа, предполага се, че е станала във времето от 13 май до обяд на 

14 май. Знаците са задигнати с металните тръби към тях. Участъкът от пътя, по който е извършено 

посегателството, е с дължина 1 километър, уточняват от полицията. Работата по случая продължава. 

 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1263778

