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Източник: bia-bg.com 

Заглавие: Правителството си е дало 2 седмици да измисли методика за такса смет 

 

Линк: http://www.bia-

bg.com/news/16315/Правителството_си_е_дало_2_седмици_да_измисли_методика_за_такса_смет/   

  

Текст: Правителството си е дало краткия срок от две седмици, за да измисли и предложи нов метод за 
изчисление на такса смет. Това стана ясно вчера на заседанието на Столичния общински съвет, на което 
кметът на София Йорданка Фандъкова обяви, че Министерският съвет е изпратил писмо за сформиране 
на работна група, която да работи от 23 май до 6 юни. "Това е абсурдно, срокът е много кратък. Рискът да 
се насочат към удовлетворяване на искането на бизнеса ще доведе до неколкократно увеличение на 
таксата за гражданите", коментира кметът. 
С последните промени в Закона за местните данъци и такси беше даден срок до 30 юни т.г. да се 
направи нова методика, която да влезе в сила от 2015 г. Размерът на таксата трябва да се определя 
според количеството отпадъци. Ако това не е възможно, налогът се определя на основа, която обаче не 
може да бъде данъчната оценка на имотите или пазарната им цена, пише още в новите текстове на 
закона. В предишните такова ограничение липсваше и това позволяваше на повечето общини да 
определят таксата на базата на данъчната оценка. Така обаче по-голямата тежест пада върху бизнеса. За 
София например съотношението е 70 към 30 за бизнеса. 
Работната група ще има само 2 заседания, а на 6 юни методиката трябва да се предложи на министър-
председателя. В работната група има представители на Националното сдружение на общините, НАП, МС, 
МОСВ, МРР и бизнес организации, сред които Българската стопанска камара и Българската търговско-
промишлена палата.  
Пред "Сега" изпълнителният директор на сдружението на общините Гинка Чавдарова коментира, че от 23 
май досега работната група не е заседавала. "Всичко много зависи от това дали отговорните институции 
ще проработят и дали имат готови предложения. Ние досега не сме виждали такива", коментира тя. 
Чавдарова обясни, че представителите на сдружението ще гледат равнопоставено както за гражданите, 
така и за бизнеса. Още след промените в закона в края на м.г. от НСОРБ започнаха да събират 
предложения от общините за нова методика. Чавдарова обясни, че предложенията са основно като тези, 
които сега се прилагат - честота на извозване, брой съдове и други. 
Изпълнителният председател на Българската стопанска камара Божидар Данев обясни пред "Сега", че 
методиката, която те искат да се прилага, е записана в закона, а именно - всеки да плаща толкова, 
колкото боклук генерира. "Таксата трябва да се определя на принципа замърсителят плаща, защото така е 
във всички европейски страни, тоест да се определя на килограм боклук", обясни Данев. 
ТРЕВОГИ 
От най-голямата община - Столичната, също са притеснени от срока. "Аз съм убеден, че не може да се 
изработи за толкова кратък срок, особено след като беше проспана половин година. Важното е: след като 
има предложена методика, тя да бъде подложена и на обществено обсъждане с гражданите, а реално 
няма време", коментира председателят на СОС Елен Герджиков. По неговите думи не може една 
методика да важи за цялата страна. От "Московска" 33 коментираха още, че е много важно да има 
експериментален срок, за да не се стигне до ситуация, в която общините. 
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Източник: bpost.bg 

Заглавие: РОМСКИ ВРЪЗКИ - Син на архонт печели поръчка за 19 млн. лв. 
Фирмата му на 2 години сключва сделка с НКЖИ за доставката на 7000 т жп релси с тегло 60 кг/м и 
дължина 25 м  

 

Линк: http://www.bpost.bg/article/27519  

  

Текст: Фирма с 2-годишна история, без никакъв опит и със собственик, роден през 93 г., печели 
обществени поръчки за десетки милиони. 
21-годишният предприемач Янко Йорданов Янков, който заради възрастта си няма как да има дори 
висше образование, за кратко време се урежда с договори за над 50 млн. лв. Младежът е мажоритарен 
собственик на акционерното дружество "Ай Ки Ес", което учредява през февруари 2012-а заедно с Живко 
Минчев и Иван Сталев. 
Макар и само на 19 години, младият бизнесмен вади 45 000 лв. за регистрацията, а съдружниците му 
дават по 2500 лв. Последният удар на фирмата е от  7 май тази година. Тогава е станала сделката с 
Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) за доставката на 7000 т жп релси с тегло 
60 кг/м и дължина 25 метра. Макар че дружеството няма нищо общо с железниците, то успява да вземе 
18 850 986лв. от държавната компания. 
Генералният й директор Милчо Ламбрев не обявява открита обществена поръчка за релсите, а ползва 
вратичка в законодателството и на 17 февруари пуска търга на борсата. По този начин няма минимални 
финансови и технически изисквания към кандидатите. Не е необходимо да се доказва и опит в 
съответната сфера. В резултат само две седмици по-късно е подписан контрактът с "Ай Ки Ес", която 
изненадващо бързо успява да осигури иначе доста специфичната стока - само за 60 дни при предвидени 
120, пише "Банкер". 
Преди мегасделката Янко Янков е бил избран за изпълнител на два проекта от кмета на община Луковит 
Иван Грънчаров, който е от ГЕРБ. Първият е за изграждането на водопроводи в селата Бежаново и Ъглен. 
Договорът на стойност 1 607 024 лв. е подписан с обединение "Водстрой Бежен", където водещо е "Ай Ки 
Ес", а партньор му е "Статус-Н"ООД. 
Другата спечелена поръчка е много по-мащабна - за цели 31 927 525 лева. Тя предвижда ремонт на 
канализационната мрежа и рехабилитация на водопроводите в Луковит. В този случай младият 
бизнесмен е управител на обединението "Еко Панега", в което освен "Ай Ки Ес", която държи 70%, влизат 
"Главболгарстрой"с 10% и "Капитол груп" с 20 на сто участие. Иначе адресът на обединението съвпада с 
този на "Ай Ки Ес". 
Дружеството на Янков, в партньорство с "Капитол груп", е наето през миналата година и от община 
Угърчин за ремонт на читалища. Платените за тези услуги средства са 956 хил. лева. Необходимите за 
гаранциите пари са били осигурени чрез залог на предприятието пред Общинска банка. 
Споразумението е от 15 октомври 2012-а и на "Ай Ки Ес" са отпуснати 300 000 лв. като оборотни средства, 
плюс още 70 000 лв. за банкови гаранции. Като обезпечение, освен скромните дълготрайни материални 
активи, са включени и бъдещите вземания по договор с "Кристални води" ДЗЗД за изграждане на 
канализация и пречиствателни съоръжения на няколко села в община Луковит. 
Точно в "Кристални води" се корени и причината за впечатляващия успех на младежа. Съдружници там са 
споменатата вече "Капитол груп" и "Енерджи груп 2003". 
Първата компания е собственост на Емануил Петров и стана известна преди два месеца, когато ДАНС 
започна проверка срещу нея за източване на средства при изпълнението на европроект за подмяна на 
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ВиК мрежата в Левски. Второто дружество е на притежание на рома Йордан Илиев - брат на Илия Илиев, 
лидер на партия ДРОМ и екссъветник в СОС от ГЕРБ. 
В публичното пространство се твърди, че независимо от различните фамилии въпросният Йордан Илиев е 
баща на Янко Йорданов Янков. По лична карта и двамата живеят в един и същи апартамент на столичния 
булевард "Витоша" №42. 
През май 2011 г. Йордан Илиев стана първият български гражданин, удостоен с титла архонт в Италия. Тя 
му е дадена от Великия архонтски събор на пищна церемония в базиликата на град Асизи - столица на 
световния мир и родно място на свети Франциск. В чест на собственика на "Енерджи груп 2003" е дадена 
и тържествена вечеря в присъствието на висши сановници, носители на ордена на рицарите. 
 

Източник: vesti.bg 

Заглавие: Радиоактивни отпадъци открити край старо швейцарско бунище 
През 50-те години бунището е било превърнато в зеленчукови градини, предоставяни на желаещи 
от общината 

 

Линк: http://www.vesti.bg/sviat/evropa/shvejcariia-radioaktivni-otpadyci-na-staro-bunishte-6013670  

  

Текст: Високорадиоактивен радий е бил открит в някогашно бунище в швейцарския град Бил, властите 
обаче не са съобщили за опасната находка, пишат местни вестници, цитирани от Франс прес.  
Градските, кантоналните и федералните власти били уведомени още преди година и половина, но 
решили да не оповестяват новината, за да не всяват паника сред населението на 50-хилядния град.  
Става дума за остатъци от боя, използвана в часовникарските заводи като луминесцентно покритие за 
цифрите на произвежданите уреди. 
Боята обаче е била забранена през 1963 г., защото е опасна за здравето.  
Отпадъците са били намерени по време на пътностроителни работи.  
Общото тегло на радиоактивните вещества е 120 кг., а в близост до тях е измерена радиоактивност от 
стотици микросиверти, заявил за в. „Матен диманш“ говорителят на федералното здравно ведомство 
Даниел Даувалдер.  
Според службата му има „слаба“ вероятност находката да застраши околното население.  
През 50-те години на XX в. бунището е било превърнато в зеленчукови градини, 
предоставяни на желаещи от общината.  
На места в района са били измерени нива от над 300 микросиверта в час, надхвърлящи повече от 100 
пъти нормата за едно бунище, пишат всекидневниците.  
Три часа, прекарани в близост до подобен източник, означават за човек радиоактивно излъчване в доза, 
равностойна на допустимата за цяла година.  
Според в. „Зонтагс Цайтунг“ швейцарските здравни власти уверили, че рисковете за хората и околната 
среда са „нищожни“.  
Проучвания за състоянието на почвените води ще започнат едва през юли, 
добавя „Зонтагс Цайтунг“.  
Междувременно различни швейцарски ведомства си прехвърлят отговорността за неразпространението 
на информация за инцидента, допълва АФП.  
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