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Източник: mediapool.bg 

Заглавие: Ремонтът на кабинета ограничен до екоминистъра 

Линк: http://www.mediapool.bg/remontat-na-kabineta-ogranichen-do-ekoministara-news221608.html                                                                      

  

Текст: Ремонтът на правителството в петък ще бъде само за смяната на министъра на околната среда и 
водите Искра Михайлова, която беше избрана за евродепутат. Това съобщи вицепремиерът и вътрешен 
министър Цветлин Йовчев след заседанието на правителството в сряда. 
Промените в кабинета са първа точка в дневния ред на Народното събрание в петък. 
На предишното заседание на правителството Искра Михайлова обяви, че е връчила оставката си на 
премиера Пламен Орешарски и очаква да бъде освободена от поста до 1 юли, когато новите 
евродепутатите се събират в Брюксел за първото си заседание. 
ДПС вече номинира за овакантения пост 31-годишният активист на ДПС Станислав Анастасов. 
Досегашният му трудов стаж е натрупан в централата на бул."Стамболийски". Междувременно в началото 
на юни се появиха съмнения, че Анастасов е завършил Техническия университет в Мюнхен. 
Втора точка в дневния ред на парламента в петък са промени в състава на Народното събрание. Вероятно 
тогава ще бъдат гласувани оставките на избраните за евродепутати. Тогава ще стане ясно и дали лидерът 
на БСП Сергей Станишев заминава за Брюксел или остава в София, както заяви по-рано. 
 

 

 

Източник: mediapool.bg 

Заглавие: Трети опит за продажба на 645 товарни вагона на БДЖ  

Линк: http://www.mediapool.bg/treti-opit-za-prodazhba-na-645-tovarni-vagona-na-bdzh-news221609.html                                                                        

  

Текст: След като БДЖ не успя да разпродаде нито един товарен вагон на два търга, сега ще се направи 
трети опит за продажбата на 645 товарни вагони с обща начална цена от 8.6 млн. лв. без ДДС, става ясно 
от публикуваната обява на сайта на  дружеството. 
Новото е, че за разлика от предишните два несполучливи търга, когато вагоните бяха групирани в 13 лота 
с различни цени от 432 хил. до 938 хил. лв., сега поръчката е раздробена на 28 лота с по-малко вагони в 
един лот, като цените започват от 110 838 лв. за осем вагона и стигат до 446 512 лв. за 30 вагона. 
Търгът е с тайно наддаване и ще се проведе на 1 юли в централата на БДЖ в Софияна ул.“Иван Вазов“ 3. 
Ако отново не се появят кандидати, ще има и четвърти опит на 8 юлои.   
Желаещите да участват в наддаването трябва да платят 300 лв. за тръжни документи. Те могат да ги видят 
и безплатно в централата на БДЖ, ако не са взели решение дали да се включат в наддаването. За участие 
в процедурата се изисква депозит от 50% от началната тръжна цена на всеки лот. 

http://www.mediapool.bg/remontat-na-kabineta-ogranichen-do-ekoministara-news221608.html
http://www.mediapool.bg/treti-opit-za-prodazhba-na-645-tovarni-vagona-na-bdzh-news221609.html
http://bdz.bg/novina.php?id=2209316
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Продаваните товарни вагони не са в движение и освен за скрап не могат да се използват за нищо. 
Исканата цена обаче е по-висока от тази, която може да се вземе, ако ги предадеш за старо желязо и 
затова липсва интерес, коментираха представители на бранша пред Mediapool. 
В същото време продажбата на товарните вагони е жизнено важна за "Холдинг БДЖ", след като в края на 
май кредиторите взеха решение за продажба на активи на националния превозвач, които са заложени 
като обезпечение по втория облигационен заем за 120 млн. лв. Става въпрос за разпродажбата на 25 
дизелови мотриси "Дезиро" и на 3542 товарни вагони, с които е гарантиран кредитът. 
През тази година БДЖ трябва да погаси плащания по втория облигационен заем в размер на 76 млн. лв. 
Общо задълженията на БДЖ към различни кредитори възлизат на 605 млн. лв., по думите на 
транспортния министър Данаил Папазов. 

 

 

Източник: investor.bg 

Заглавие: Белите метали са все по-апетитна хапка за пазара  

Паладият и платината отчитат впечатляващо представяне спрямо златото и среброто, 
посочва инвеститор 

Линк: http://www.investor.bg/surovini/365/a/belite-metali-sa-vse-po-apetitna-hapka-za-pazara,174575/                                                                              

  

Текст: Въпреки че златото отчита известен подем на фона на инвеститорската несигурност поради 
влошаващата се ситуация в северната част на Ирак, белите метали стават все по-апетитни хапки за пазара. 
Паладият е в близост до 5-годишен връх след скорошното забавяне на растежа. Платината пък е под пара 
в последните няколко месеца. 
"Засилването води до засилване, не само за белите, но и за неблагородните и индустриалните метали", 
посочи пред Yahoo Finance Джонатан Хьонинг от хедж фонда Capitalist Pig. 
"Паладият и платината отчитат впечатляващо представяне, в сравнение с което дори по-популярните 
метали като златото и среброто изглежда губят блясъка си", допълни той. 
По думите на Хьонинг инвеститорите се насочват там, където има интересни активи, като той разглежда 
белите метали именно като такива. Една от причините, поради която експертът е оптимист по отношение 
на паладия, е Русия, и по-специално нестабилността там. 
"Продължаващата ескалация в Русия подкрепя белите метали. Русия е основен износител на паладия и в 
по-малка степен на платината", отбеляза той. 
Според него още една голяма причина, поради която двата метала са особено привлекателни, е 
засилването на САЩ и световната икономика. "Видимото нарастване на американската икономика и 
индустриален растеж, както и световната икономика, която започва да се изправя, можете също да 
засили интереса към индустриалните метали", посочи Джонатан Хьонинг. 
 

 

 

http://www.mediapool.bg/kreditorite-na-bdzh-reshiha-da-prodavat-motrisite-deziro-i-tovarni-vagoni-news220712.html
http://www.investor.bg/surovini/365/a/belite-metali-sa-vse-po-apetitna-hapka-za-pazara,174575/
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Източник: news7.bg 

Заглавие: Фалити грозят фирмите за вторични суровини 

Нова наредба съсипва хората от бранша, правят списъци за съкращения на персонала 
 

Линк: http://news7.bg/%D0%9E%D1%89%D0%B5-

%D0%BD%D0%B5%D1%89%D0%BE/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8-

%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D1%82-

%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-

%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-

%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8_l.baa_i.91266_b.5439.html#.U6J-

XpR_tQY                                                                    

  

Текст: Нова наредба ще доведе до фалит фирмите за изкупуване на черни и цветни отпадъци у нас. 
Хората от бранша се притесняват, че след 13 юли ще бъдат въведени правила, които напълно ще съсипят 
бизнеса им и вече правят списъци за съкращение на персонала. Това стана ясно от зам.-председателя на 
Асоциацията на рециклиращата индустрия Явор Божанков в предаването "Още нещо" по NEWS7. 
Готвените промени забраняват на физическите лица да предават метални отпадъци в пунктовете. Това ще 
става само на организирани от общините площадки и то безвъзмездно. 
Привидно идеята е да се спрат кражбите на метални части от пътните съоръжения. Това обаче няма да 
стане, тъй като ще продължат да работят пунктовете от сивия сектор, прогнозира Явор Божанков. 
По думите му проблемът ще бъде решен с по-сериозен контрол върху обектите, които работят 
нерегламентирано. С промените ще се даде възможност за обособяване на монопол в сектора. 
При нас няма как да се вкарат части, които са от пътни или жп-съоръжения. Клиентите ни попълват 
декларации за произход, а записите от видеокамерите се пазят в продължение на година, допълни 
Божанков. 

 

Източник: standartnews.com 

Заглавие: Рестарт на депото за отпадъци край Кърджали 
 

Линк: http://www.standartnews.com/regionalni/restart_na_depoto_za_otpadatsi_kray_kardzhali-

242515.html                                                                       

  

Текст: София. Открита е процедура за обществена поръчка на обект „Регионален център за управление 
на отпадъците – Кърджали", І-ви и ІІ-ри етап". Крайният срок за получаване на офертите е 17 юли. 
Изграждането на Депото започна преди няколко години, но беше спряно заради процедурни пропуски. 

http://news7.bg/%D0%9E%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D1%89%D0%BE/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D1%82-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8_l.baa_i.91266_b.5439.html#.U6J-XpR_tQY
http://news7.bg/%D0%9E%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D1%89%D0%BE/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D1%82-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8_l.baa_i.91266_b.5439.html#.U6J-XpR_tQY
http://news7.bg/%D0%9E%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D1%89%D0%BE/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D1%82-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8_l.baa_i.91266_b.5439.html#.U6J-XpR_tQY
http://news7.bg/%D0%9E%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D1%89%D0%BE/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D1%82-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8_l.baa_i.91266_b.5439.html#.U6J-XpR_tQY
http://news7.bg/%D0%9E%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D1%89%D0%BE/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D1%82-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8_l.baa_i.91266_b.5439.html#.U6J-XpR_tQY
http://news7.bg/%D0%9E%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D1%89%D0%BE/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D1%82-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8_l.baa_i.91266_b.5439.html#.U6J-XpR_tQY
http://news7.bg/%D0%9E%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D1%89%D0%BE/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D1%82-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8_l.baa_i.91266_b.5439.html#.U6J-XpR_tQY
http://www.standartnews.com/regionalni/restart_na_depoto_za_otpadatsi_kray_kardzhali-242515.html
http://www.standartnews.com/regionalni/restart_na_depoto_za_otpadatsi_kray_kardzhali-242515.html
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Преди месец кметът на Кърджали Хасан Азис и зам.–министърът на МОСВ Чавдар Георгиев подписаха 
споразумение за изпълнение на проект „Регионален център за управление на отпадъците"- Кърджали, 
което включва поетапно изграждане и довършване на депото край с. Вишеград. Първият етап на обща 
стойност 6 млн.лв. предвижда изграждане на клетка 1 и изготвяне на проект за рекултивацията й. 
Предвижда се и изграждане на ограда на регионалния център, площадкови ВиК и ел. захранване, 
пречиствателно съоръжение и всички подобекти за нормално функциониране на депото. Този етап ще 
бъде реализиран до края на 2014 г. Предстои обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител 
на строително-монтажните работи. 
Вторият етап, който ще се реализира през 2015 г. обхваща строително-монтажни работи за рекултивация 
на клетка 1 и проектиране и строителство на клетка 2. 
Центърът ще обслужва 8 общини - Ардино, Черноочене, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, 
Кърджали и Момчилград. 
Отреденият терен е разположен на 5 км от Кърджали непосредствено до съществуващото сметище. 
Центърът ще третира твърди неопасни отпадъци за преработка, постъпващи от Кърджали, Ардино, 
Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Момчилград и Черноочене в инсталация за сортиране, 
компостиране и депониране на регионалното депо. 
В Депото ще се извършва временно съхранение на опасни отпадъци, азбест и инертни отпадъци на РЦУО 
- Кърджали от община Кърджали 

 

 

Източник: focus-news.net 

Заглавие: Община град Добрич е разработила нова Наредба за поддържане и опазване чистотата и 
управление на отпадъците 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/06/18/1933227/obshtina-grad-dobrich-e-razrabotila-nova-

naredba-za-poddarzhane-i-opazvane-chistotata-i-upravlenie-na-otpadatsite.html                                                                        

  

Текст: Добрич. Разработена е нова Наредба за поддържане и опазване чистотата и управление на 
отпадъците на територията на Община град Добрич, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. 
В периода от 22-ри април до 12 май тази година проектът бе предложен на сайта на общината за 
обществено обсъждане. В началото на другата седмица предстои Общинският съвет на Добрич да 
разгледа и гласува новата наредба. Нейното разработване е наложено от необходимостта за 
синхронизиране с новите моменти в Закона за управление на отпадъците, последно актуализиран през 
2013 година. Новата Наредба е в съответствие с европейското законодателство. Основната цел е да бъде 
синхронизирано местното законодателство с националното и да бъдат въведени новите моменти в 
управлението на битови, строителни, биоразградими и масово разпространени отпадъци. В Наредбата са 
включени общи разпоредби, както и конкретни разпоредби относно управлението на различните видове 
отпадъци, включително негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба електрическо и 
електронно оборудване, моторни превозни средства, автомобилни гуми. Конкретно са посочени 
разпоредбите относно отработени моторни масла, управлението на строителни отпадъци, биоотпадъци, 
как се осъществява контролът, какви са административно-наказателните нарушения и санкциите за 
различните видове. Размерът на санкцията за физическо лице, което използва междублокови 

http://www.focus-news.net/news/2014/06/18/1933227/obshtina-grad-dobrich-e-razrabotila-nova-naredba-za-poddarzhane-i-opazvane-chistotata-i-upravlenie-na-otpadatsite.html
http://www.focus-news.net/news/2014/06/18/1933227/obshtina-grad-dobrich-e-razrabotila-nova-naredba-za-poddarzhane-i-opazvane-chistotata-i-upravlenie-na-otpadatsite.html
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пространства за земеделски цели и животновъдство е между 80-100 лв., за юридическите лица или 
едноличния търговец – от 450 лева до 500 лева. Използването за снегопочистване на неекологосъобразни 
смеси, неотговарящи на нормативната уредба и без сертификат за качество и безопасност се глобява 
между 2000 лв. и 2500 лв. Натрупването и разпиляването на строителни отпадъци извън границите на 
обекти и строителни площадки се санкционира между 800 лв. и 1000 лв. за фирми и за физически лица – 
50-100 лв. Същият е размерът на паричната санкция за непочистване на обект и прилежаща територия 
след приключване на строително-монтажните работи. Миенето, гресирането и ремонтирането на 
моторни превозни средства на улици, тротоари, паркинги, площади, зелени площи, междублокови 
пространства, места за отдих и край поречия и водоеми ще струва на нарушителите от 50 лв. до 100 лв. за 
физически лица и от 400 лв. до 500 лв. за юридически лица, а ползването на изброените по-горе 
пространства за складиране на строителни материали, разтвори, дърва, въглища - съответно между 50 лв. 
и 100 лв. и 800 лв. и 1000 лв. за юридическите лица. В раздела за допълнителни разпоредби са дадени 
определения като какво е „битов отпадък”, „масово разпространени отпадъци”, „обезвреждане на 
отпадъци”, „третиране на отпадъци”, „временно съхраняване” и т.н. 

 

Източник: dnesbg.com 

Заглавие: Данъчни облекчения за хората, които компостират сами отпадъците 
 

Линк: http://www.dnesbg.com/ikonomika/danatchni-oblektcheniya-za-horata-koito-kompostirat-sami-

otpadatsite.html                                                                         

  

Текст: Нито един гражданин не дойде на общественото обсъждане на новата наредба за опазване на 
околната среда в община В. Търново. Съветниците, които трябва да я гласуват след седмица, все още 
също не са я чели. 
Наредбата е променена във всичките й компоненти – води, въздух, защитени територии, лечебни 
растения, отпадъци, шум, административни и наказателни разпоредби, но основните промени са в частта 
за управлението на отпадъците, каза екологът на Общината Зорница Кънчева. 
Една от новостите е, че държавата и гражданите ще са длъжни сами да си косят имотите в регулация. До 
сега за това се плащаше от общинския бюджет, не можехме нито да заставим хората да го правят, нито да 
ги глобяваме, коментира Кънчева пред общинските съветници. 
За немарливото си отношение, както и за други нарушения по наредбата, гражданите вече ще плащат 
глоба от 100 до 1000 лв. в зависимост от тежестта на неспазеното изискване. За фирмите санкциите са от 
500 до 2500 лв. 
Преминаване към разделно събиране на всякакви отпадъци от домакинствата е втората основна 
промяна. Ще бъдат разкрити пунктове за доброволно и безплатно предаване на всякакви отпадъци – от 
опаковки, едрогабаритни като стари дивани и гардероби, електрическо и електронно оборудване, дрехи 
и играчки. Кметът на общината е длъжен да осигури такива площадки във Велико Търново, Килифарево, 
Дебелец, Арбанаси, Ресен, Самоводене и Шереметя. Сега разделно се изхвърлят само пластмаса, стъкло, 
хартия и метал. 
Предвиждат се данъчни облекчения и финансови стимули за хората, които правят домашно 
компостиране на градинските и битовите си отпадъци. 
Остават забраните за шум, пречещ на съседите от купони или ремонти. Часовете за тишина са от 22 до 8 ч. 
и от 12 до 14 ч. в делничните дни, а през уикенда и празниците – от 21 до 9 ч. и от 13 до 16 ч. Не може да 

http://www.dnesbg.com/ikonomika/danatchni-oblektcheniya-za-horata-koito-kompostirat-sami-otpadatsite.html
http://www.dnesbg.com/ikonomika/danatchni-oblektcheniya-za-horata-koito-kompostirat-sami-otpadatsite.html
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има кръчми на по-малко от 200 м от жилищни сгради. Музиката в заведенията трябва да спира в 22 ч. 
Забранява се отглеждането на домашни животни по тераси, мазета, гаражи и временни постройки в 
първа, втора и трета зона във Велико Търново. 
Сега действащата Наредба е приета през 2008 г. Актуализацията й се налага заради промените в Закона за 
управление на отпадъците, приет през 2012 г. и в който е разписано, че до юли 2014 г. общините трябва 
да приемат своя наредба. 

 

 

Източник: duma.bg 

Заглавие: Скандални текстове в закон заплашват природата ни 

Тихомълком внесени промени в Закона за подземните богатства вадят от контрол отпадъците в 
Черно море и шистите  

 

Линк: http://www.duma.bg/node/79842                                                                         

  

Текст: Неизвестно как появили се два текста в проекта на МС за промени в Закона за подземните 
богатства изваждат от неговото действие  съхраняването на отпадъци от добива на подземни богатства в 
Черно море и при инжектиране на води в земята (шистов добив). Текстовете гласят, че не подлежат на 
регулация "отпадъците от проучване, добив и първична преработка на подземни богатства в 
континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, както 
и инжектирането на води в земните недра, включително повторното инжектиране". Тези текстове не са 
предложени от икономическото министерство в проекта му за промени, който е бил огласен за 
обществено обсъждане. Това означава, че няма да е задължително пречистването на остатъците при 
сондажите в морето, за които концесия имат три фирми - те ще могат да си спестят изграждането на 
скъпите пречиствателни инсталации за отровните химикали. За това алармира вчера в НС сдружението 
"Гражданска инициатива за забрана на проучването и добива на шистов газ в България по метода 
хидравлично разбиване". Депутатът от БСП Борис Цветков заяви вчера, че в пленарната зала днес, когато 
се гледа законът на второ четене, ще предложи двата скандални текста да отпаднат.  
Проверка на ДУМА показа, че промените, които икономическото министерство предлага в закона, са 
огласени в сайта на МИЕТ за обществено обсъждане на 3 юли 2013 г., но в тях изобщо ги няма въпросните 
два текста. В стенограмата от заседанието на кабинета на 27 ноември 2013 г., когато МС приема 
промените в закона, за такива текстове изобщо никой не споменава, установи ДУМА. Те съществуват 
обаче в проектозакона за промени, внесен от МС в парламента на 12 декември 2013 г.. Не става ясно кога 
и от кого двата текста, възбудили страстите, са били добавени към първоначалния проект на 
икономическото министерство.   
В мотивите на МС към законопроекта е отбелязано само, че с него се транспонира  Директива 
2006/21/ЕО. Тази директива обаче е за подобряване на предпазването от замърсяване, тя третира 
контрола върху отпадъците от добив на сушата, но не и за отпадъците от нефто- и газов добив в морето, 
като оставя страните членки сами да решат този въпрос законодателно, репликира в нарочно възражение 
до комисията Гражданската инициатива. Възражението е подписано от Мариана Христова. Защитата на 
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природата и контролът при съхраняване на отпадъци от черноморския добив и при инжектиране на вода 
(фракинг при добива на шистов газ) не фигурират в Закона за управление на отпадъците и ако бъдат 
извадени и от Закона за подземните богатства, те остават изобщо без всякаква регулация на 
усмотрението на фирмите, обясняват от сдружението. При това - така, както са записани, двата текста 
дават възможност на наша територия да се складират и отпадъци от добива в други държави, алармират 
еколозите.    
В становището на екоминистерството по възражението на Христова се казва обаче, че двата нови текста 
по някакъв начин кореспондират с други законови текстове, те са в пълно съответствие с директива 
2006/21/ЕО, а инжектирането и реинжектирането на води правилно се насочва за регламентиране в 
Закона за водите. Работната група в комисията, която е работила по текстовете за второ четене, не 
променя по същество варианта на вносителя.   
За въпросните два текста изобщо не става дума  в обсъжданията в икономическата комисия за първо 
четене, както и за второ четене на 2 април т.г., а също и при първото четене в пленарната зала на 30 
януари т.г., сочат стенограмите. От видеоклип в интернет пък се вижда, че по време на обсъжданията 
присъстват представители на CMS Cameron McKenna - лобистка юридическа компания, работеща и у нас. 

 
 
 

Източник: borbabg.com 

Заглавие: Апаши пласират печки за скрап 
 

Линк: http://www.borbabg.com/?action=news&news=35108                                                                      

  

Текст: Пералня, две готварски печки и посуда от жилище в железничарския град са били откраднати и 
пласирани в пункт за скрап в Горна Оряховица. Изършители на престъплението са 28-годишният Н. Д., 25-
годишният З. А. и 22-годишният М. П., и тримата от Г. Оряховица, известни на полицията и осъждани. 
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