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Източник: МОСВ 

Заглавие: Проект за изменение и допълнение на Наредба № 1/2011 за мониторинг на водите 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=100 

  

Текст: С Наредба №1 за мониторинг на водите се уреждат редът и начинът за планиране на мониторинга 
и за създаване на мрежите за мониторинг на водите във всеки район за басейново управление на 
територията на страната, както и за изпълнение на дейностите по тяхната експлоатация, поддръжка, 
комуникационно осигуряване и лабораторно-информационно обслужване. Наредбата определя и 
изискванията към методите за мониторинг. 
Проектът за изменение и допълнение на Наредба №1 за мониторинг на водите е във връзка с 
уведомително писмо С (2013) 6034 на Европейската комисия по открита процедура по нарушение 
№2009/2256, отразяващо нови допълнителни пропуски в транспонирането на Директива 2000/60/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2000г. С проекта се актуализират стандартите за мониторинг 
на бентосни макробезгръбначни в пресни води и се осигурява прилагането на всички стандарти от 
Приложение V, точка 1.3.6. на Директива 2000/60/ЕО. 
Крайна дата за съгласуване: 20.06.2014г. 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail:  masenova@ееа.government.bg 
 Проектът за изменение и допълнение на Наредба №1 може да видите тук. 
Проект на доклад до министъра на околната среда и водите може да видите тук. 

 

Източник: focus-news.net 

Заглавие: Борислав Малинов: От 13 юли влизат в сила две тежки ограничения за българския бизнес, 
занимаващ се с рециклиране на черни и цветни метали 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/06/03/1927555/borislav-malinov-ot-13-yuli-vlizat-v-sila-dve-

tezhki-ogranicheniya-za-balgarskiya-biznes-zanimavasht-se-s-retsiklirane-na-cherni-i-tsvetni-metali.html  

  

Текст: София. В Закона за управление на отпадъците ясно е записано, че от 13 юли 2014 г. влизат в сила 

две много тежки ограничения за българския бизнес, занимаващ се с рециклиране на отпадъци от черни и 

цветни метали. Това каза в интервю за Агенция „Фокус” Борислав Малинов, председател на Българската 

асоциация по рециклиране (БАР). „Оказва се, че при сделките със скрап плащането ще се извършва по 

безкасов път, което в българската икономическа среда няма как да стане технически. Това е така, защото 

повечето хора връщат скрап, за да изкарат дребни левчета между 5 лева до 20 лева. Те събират дребни 

метали, дали от сметища, дали от кофи за боклук, вадят ги от някъде, връщат и взимат тези пари. С това 

си изкарват прехраната за деня на техните семейства. В България има над 600 хиляди души, които по този 

начин припечелват пари. Безработните, които в момента не са малко, трябва отнякъде да печелят все 

http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=100
mailto:%20masenova@ееа.government.bg
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2014/proekt_naredba1.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2014/proekt_doklad_Naredba1.doc
http://www.focus-news.net/news/2014/06/03/1927555/borislav-malinov-ot-13-yuli-vlizat-v-sila-dve-tezhki-ogranicheniya-za-balgarskiya-biznes-zanimavasht-se-s-retsiklirane-na-cherni-i-tsvetni-metali.html
http://www.focus-news.net/news/2014/06/03/1927555/borislav-malinov-ot-13-yuli-vlizat-v-sila-dve-tezhki-ogranicheniya-za-balgarskiya-biznes-zanimavasht-se-s-retsiklirane-na-cherni-i-tsvetni-metali.html
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някакви пари. Социалните помощи са за определен срок от време. Какво следва след това? За съжаление 

в България повечето хора, които нямат работа, се занимават със събирането на скрап. Това не е доходен 

бизнес. Това е работа, която им осигурява насъщния хляб, както и да си купят едно кисело мляко”, заяви 

Малинов. „Ако тази поправка в закона стане факт, тези хора няма да могат да връщат скрап, защото 

социално слабите нямат банкови сметки, нямат банкови карти. Тогава как да им платим”, попита 

Борислав Малинов. Той обясни, че в Европа има въведени ограничения за безкасово плащане, но има и 

лимити. „Примерно ограничението в Италия е 1000 евро, в Испания – 2000 евро. Има и по-големи 

лимити, т.е дребните суми да могат да вървят по касов път, а вече по-големите, където може да се 

допусне, че става въпрос за големите кражби, да се извършват по банков път. Предложението ни е да има 

един такъв лимит от 1000 лева за сделка, който е съвсем нормален. Второто ограничение в Закона за 

управление на отпадъците, касаещ нашите интереси е това, че се казва, как гражданите ще връщат 

отпадъците си само на общинските площадки и то безвъзмездно. Да, но до момента няма изградена нито 

една общинска площадка за две години. Ако този закон влезе в сила, тези граждани къде ще си предават 

отпадъците? Те няма къде да ги предават. Това ако стане, ще се случи голям стрес на пазара на скрап, тъй 

като гражданите не може да продават отпадъци. От друга страна, ние не можем да ги купуваме и 

заводите, които преработват суровини, като „Стомана – Перник”, „София Мед”, ”Алумина” в Шумен, това 

са големи потребители на скрап, които реално няма да имат скрап, защото основния поток от скрап, 

може би около 60%, идва от населението”, добави той. 

„Ние обричаме нашата икономика, металургичната ни индустрия на крах, на спиране на дейността си, 

поради едно недоглеждане в закона, което не е оправено навреме, когато е трябвало да се оправи. 

Нашата асоциация не предвижда протестни действия, защото според мен политическата ситуация и без 

това е много тежка. Не трябва да я нагнетяваме излишно. Ние считаме на това, че политиците ще ни 

подадат ръка в този труден момент и ще се приемат тежки поправки в Закона за управление на 

отпадъците, касаещи именно едно единствено нещо - този срок от 13 юли 2014 г., да се прехвърли за 13 

юли 2015 г., т.е с една година, за да може през това време съвсем спокойно, да приемем необходимите 

поправки на Закона на управление на отпадъците”, каза още Малинов. 

Източник: focus-news.net 

Заглавие: Борислав Малинов: Тази година ще бъде отбелязан ръст на кражбите на черни и цветни 
метали, защото има много незаконни площадки 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/06/03/1927548/borislav-malinov-tazi-godina-shte-bade-
otbelyazan-rast-na-krazhbite-na-cherni-i-tsvetni-metali-zashtoto-ima-mnogo-nezakonni-ploshtadki.html  

 
Текст: София. Тази година ще бъде отбелязан ръст на кражбите на черни и цветни метали, защото има 
много незаконни площадки. Това каза в интервю за Агенция „Фокус” Борислав Малинов, председател на 
Българската асоциация по рециклиране (БАР). „През 2012 г. работеха 2400 на брой, сега са 900. 
Половината от тези, които сега нямат разрешение, а преди имаха, работят незаконно. Има един 
Наказателен кодекс, в който се казва, че който извършва дейности с отпадъци от черни и цветни метали 
без лиценз, ще бъде наказан с лишаване от свобода до 5 години. Да, ама лицензи няма. Новият Закон за 
управление на отпадъците казва, че вече няма лицензи, а разрешения. Тези разрешения не ги издава 
Министерство на икономиката и енергетиката, а Министерство на околната среда и водите”, заяви 
Малинов. 
„Нашата асоциация, съвместно с всички заинтересовани лица – МВР, Министерство на околната среда и 
водите, Национална компания „Железопътна инфраструктура”, Национална електрическа компания, 
Българска телекомуникационна компания през април 2013 г. направихме предложение за промени в 
Наказателния кодекс. Три месеца труд доведе до две предложения. Те са много простички. Първо, този 
който открадне обществено значими отпадъци от метали, а именно кабели, капаци на шахти, пътни знаци 

http://www.focus-news.net/news/2014/06/03/1927548/borislav-malinov-tazi-godina-shte-bade-otbelyazan-rast-na-krazhbite-na-cherni-i-tsvetni-metali-zashtoto-ima-mnogo-nezakonni-ploshtadki.html
http://www.focus-news.net/news/2014/06/03/1927548/borislav-malinov-tazi-godina-shte-bade-otbelyazan-rast-na-krazhbite-na-cherni-i-tsvetni-metali-zashtoto-ima-mnogo-nezakonni-ploshtadki.html


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 4  

  

и мантинели, които застрашават човешкия живот, в това число релси, части от вагони на локомотиви, 
части от железния път и т.н, ще бъдат наказани по един квалифициран състав в НК, т.е с по-тежко 
наказание”, каза още Борислав Малинов. „Второ, предложението казва, че този, който закупи отпадъци, 
без да има разрешение за това, ще бъде наказан с лишаване от свобода от 1 до 5 години. Тук вече 
слагаме и долна граница и казваме, че ще наказваме този, който закупи. А кой купува отпадъци без 
разрешение? Отговорът е незаконните площадки. Това е верният отговор. По този начин ние ще 
ликвидираме изцяло незаконните площадки. Когато няколко човека са осъдени от този нов закон, който 
се очаква да излезе, останалите ще се уплашат и ще спрат работата веднага. Те ще излязат „на светло”. 
Именно според нас това е пътят да осветлим бизнеса. Той е разделен на две, както винаги. От едната 
страна е законният бизнес, направил много инвестиции, който осигурява работни места, попълва всички 
необходими документи. Другата страна са незаконните площадки. Те нито имат видео наблюдение, 
плащат без никакви документи и купуват краден материал. Всеки гледа нас, казва: „Ето бизнесът с метали 
е виновен, купува крадени метали”. Да, ама не. Ние не купуваме крадени материали, а го купуват именно 
незаконните площадки и ето, ние ви предлагаме начин това нещо да се реши, с две изменения в НК. За 
съжаление още няма промени в НК. Засега е спряно неговото разглеждане и нямаме информация какво 
ще получим”, допълни Борислав Малинов. 
 

Източник: focus-news.net 

Заглавие: Борислав Малинов: Има многобройни незаконни леярни в България, които купуват 
отпадъци от черни и цветни метали 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/06/03/1927535/borislav-malinov-ima-mnogobroyni-
nezakonni-leyarni-v-balgariya-koito-kupuvat-otpadatsi-ot-cherni-i-tsvetni-metali.html  

 
Текст: София. Има многобройни незаконни леярни в България, които купуват отпадъци от черни и цветни 
метали, и никой не ги контролира. Това каза в интервю за Агенция „Фокус” Борислав Малинов, 
председател на Българската асоциация по рециклиране (БАР). „Когато се правят проверки, винаги се 
извършват в официалните пунктове за скрап, тъй като полицията няма информация за неофициалните, но 
не се проверяват леярните, а има много такива леярни. Нашата асоциация вече е подала сигнали за две 
такива. Едната е в кв. „Люлин”, а другата е в Разград, които работят нощно време и купуват краден скрап. 
Явно местната полиция по някакви причини не може да ги хване и се получава така, че те продължават да 
работят, въпреки подадените сигнали. Ние лично сме се уверили, че тези леярни работят и купуват скрап. 
Ето ви още един начин, чрез който крадените метали намират своята реализация”, добави той. 
„Извежда се скрап към Румъния и към Гърция с леки коли, с бусове, защото там не им искат нито 
документи, нито има видео наблюдение, нито има тежък режим, в който трябва да се записват всички 
данни на физическото лице - доставчик. Това за съжаление се случва в България, но засега не е в големи 
мащаби. Ако се въведе безкасовото плащане, около 30% от отпадъка ще отиде в съседните на България 
страни, както това се случи във Франция. Франция е единствената страна в Европа, която има 100% 
безкасово плащане. Там всички сделки трябва да са по безкасов път. В страната са отчетени 30 % спад на 
обемите на скрап. Те все пак са голяма икономика, но ние сме малка икономика и при един 30 % спад в 
една индустрия, която е доста сериозна, ще доведе неминуемо и до спад на Брутния вътрешен продукт 
на страната”, каза още Борислав Малинов. 
 
Публикувано още в: 
********************************************** 
http://pik.bg/%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-
%D0%BB%D0%B5%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%82-
%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D1%8A%D0%B1%D0%B8-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-
news187212.html  

http://www.focus-news.net/news/2014/06/03/1927535/borislav-malinov-ima-mnogobroyni-nezakonni-leyarni-v-balgariya-koito-kupuvat-otpadatsi-ot-cherni-i-tsvetni-metali.html
http://www.focus-news.net/news/2014/06/03/1927535/borislav-malinov-ima-mnogobroyni-nezakonni-leyarni-v-balgariya-koito-kupuvat-otpadatsi-ot-cherni-i-tsvetni-metali.html
http://pik.bg/%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D1%8A%D0%B1%D0%B8-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-news187212.html
http://pik.bg/%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D1%8A%D0%B1%D0%B8-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-news187212.html
http://pik.bg/%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D1%8A%D0%B1%D0%B8-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-news187212.html
http://pik.bg/%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D1%8A%D0%B1%D0%B8-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-news187212.html
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http://etleboro.org/bg/!/!/15930086  
 
http://svejo.net/2961977-%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-
%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8-
%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-
%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81-
%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF  
 
http://www.infonews.bg/%D0%B1%D1%83%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BB%D0%B5%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-
%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/  
 
http://bulbox.net/details/news/1857745/  
 
********************************************** 
 
   
 

Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Събират опасните отпадъци на шуменци с мобилни пунктове 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1274880  

  

Текст: Мобилни събирателни пунктове за разделно събиране на опасните битови отпадъци ще бъдат на 
разположение на шуменци в дните между 9 и 11 юни. Това съобщиха на брифинг по-рано днес 
експертите по екология инж. Кръстинка Радушева и Станислава Милева-Христова. 
Пунктовете ще работят от 12:00 до 19:00 часа, като за удобство на гражданите те ще бъдат локализирани 
на три различни места. На 9 юни превозни средства, оборудвани със специализирани съдове за събиране 
на този вид отпадъци, ще бъдат разположени на паркинга на Кооперативния пазар. На следващия ден 
мобилният пункт ще се премести в кв. „Боян Българанов", на площадката зад блока на ул. „Самара" № 5., 
а на 11 юни пунктът ще бъде на разположение на площадката на ул. „Дедеагач" в кв. „Тракия", северно от 
СОУ „Васил Левски". 
„Призовавам всички граждани на Шумен да се възползват от предоставената възможност и да се 
освободят от ненужните остатъци, които съхраняват в домовете си", апелира инж. Кръстинка Радушева и 
обясни: „При предаването на отпадъците няма да се изисква никакво заплащане отстрана на 
гражданите". 
Опасните отпадъци могат лесно да бъдат идентифицирани от гражданите по знаците за опасност, 
намиращи се върху опаковките, в които се продават. Такива са остатъци от бои, лакове, лепила и 
разтворители от ремонтите на жилищата, определени домакински препарати за почистване, грижи за 
цветя и градински насаждения, дезинфекционни материали, препарати за борба с вредители и 
опаковките от тези продукти. Опасни отпадъци са също лекарствата с изтекъл срок на годност и 
живакосъдържащите уреди. 

http://etleboro.org/bg/!/!/15930086
http://svejo.net/2961977-%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF
http://svejo.net/2961977-%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF
http://svejo.net/2961977-%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF
http://svejo.net/2961977-%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF
http://svejo.net/2961977-%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF
http://www.infonews.bg/%D0%B1%D1%83%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BB%D0%B5%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/
http://www.infonews.bg/%D0%B1%D1%83%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BB%D0%B5%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/
http://www.infonews.bg/%D0%B1%D1%83%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BB%D0%B5%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/
http://www.infonews.bg/%D0%B1%D1%83%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BB%D0%B5%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/
http://bulbox.net/details/news/1857745/
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1274880
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По думите на екоекспертите след София и Пловдив, Шумен е третата община у нас, в която се организира 
подобна акция. За целта е наета софийска фирма, като Община Шумен е заделила сума от близо 10 000 
лева, в които обаче се включват и други дейности. 
Предстоящата тридневна акция е само крачка към заработването на постоянна площадка за събиране на 
опасни отпадъци в Шумен. Теренът вече е определен - Индустриалната зона на Шумен на изхода за 
Варна. 

 

 

Източник: investor.bg 

Заглавие: Столична община ще заведе иск срещу финансова корекция за депото за отпадъци  

Под въпрос са 5% от стойността на проекта 

Линк: http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/stolichna-obshtina-shte-zavede-isk-sreshtu-finansova-

korekciia-za-depoto-za-otpadyci,173525/   

  

Текст: 85 милиона лева европейско финансиране е получила София до този момент за изграждането на 
последния етап от завода за преработка на отпадъците. Екоминистерството е наложило финансови 
корекции върху стойността на проекта, което общината ще обжалва в съда. Това съобщи пред БНР кметът 
на София Йорданка Фандъкова.  
Припомняме, че през ноември 2013 г. Брюксел замрази средствата по оперативна програма „Околна 
среда” заради проблеми с обществените поръчки. МОСВ започна проверки на търговете и наложи 
финансови корекции на редица общини за открити нарушения. 
След възражения от страна на местната власт започнаха преговори между общините и 
екоминистерството, като кметовете настояват да бъдат намалени или отменени финансовите корекции. 
От думите на Фандъкова става ясно, че екоминистерството е наложило финансови корекции върху 
стойността на проекта на Столична община, което кметът ще обжалва в съда. 
„За съжаление, получихме и първото потвърждение за наложена финансова корекция за депото и затова 
ще заведем иск в съда. Аз не мога да си представя как, при положение че българският съд веднъж се е 
произнесъл, ще се произнесе по някакъв друг начин”, каза кметът, по повод решението на Върховния 
административен съд от 2013 г., който потвърди избора на изпълнител на втория етап на инсталацията за 
преработка на отпадъци. 
Корекцията за депото била 5%.  
Като се основава на съдебното решение, кметът твърди, че ще бъде съвсем объркващо, ако друг орган 
вземе друго решение. 
„Тогава ще спрем да работим, защото, като получа решение на КЗК, решение на ВАС, на одитен орган в 
България или извън България, аз няма да знам дали да му вярвам.  Няма да знам на следващото ниво 
каква ще бъде позицията. Това е наистина някаква шизофренна ситуация”, коментира кметът. 

 

 

http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/stolichna-obshtina-shte-zavede-isk-sreshtu-finansova-korekciia-za-depoto-za-otpadyci,173525/
http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/stolichna-obshtina-shte-zavede-isk-sreshtu-finansova-korekciia-za-depoto-za-otpadyci,173525/
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/ek-blokira-plashtaniiata-za-bylgariia-po-op-okolna-sreda,161605/
http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/sistemni-greshki-sa-zamrazili-evroparite-za-okolna-sreda,162790/
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/stroejyt-na-sofiiskiia-zavod-za-bokluk-zapochva-naprolet,159495/
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Източник: konkurent.bg 

Заглавие: Хванаха шестима в нарушение при проверка в Оряхово 

Линк: http://konkurent.bg/article/18272/hvanaha-shestima-v-narushenie-pri-proverka-v-oriahovo  

  

Текст: Поредната специализирана полицейска проверка е била проведена вчера в Оряхово. 
Констатирани са шест нарушение на Закона за движение по пътищата. За времето, в което полицаите са 
проверявали в града са спрени 16 леки автомобила и 27 граждани. Обходени са и два пункта за 
изкупуване на метали, дна заложна къща. и пет заведения. 

 

http://konkurent.bg/article/18272/hvanaha-shestima-v-narushenie-pri-proverka-v-oriahovo

