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Източник: dnevnik.bg 

Заглавие: Брюксел предложи мащабен план за засилено рециклиране в Европа 
 

Линк: http://www.dnevnik.bg/zelen/2014/07/02/2336021_brjuksel_predloji_mashtaben_plan_za_zasileno/                                                                                        

  

Текст: До 2030 г. Европа да рециклира 70 % от битовите отпадъци и 80 % от отпадъците от опаковки. Това са само 
част от амбициозните предложения, които Европейската комисия е приела тази сряда. Те целят Европа да стане 
кръгова икономика и да се засили рециклирането в страните от Съюза. Законодателните предложения ще бъдат 
изпратени в Съвета и Парламента. 
Сред важните предложения е и забрана от 2025 г. за погребването на подлежащи на рециклиране отпадъци в депа 
за отпадъци. Включена е и цел за намаляване на морските отпадъци, както и  намаляване на хранителните 
отпадъци. 
Постигането им ще доведе до създаване на 580 000 работни места, като в същото време Европа ще стане по-
конкурентноспособна и ще се намали търсенето на скъпи и оскъдни ресурси, съобщават от Комисията. 
Целият пакет от мерки е част от план за фундаментален преход от линейна към кръгова икономика. При сегашният 
модел се добиват суровини, използват се веднъж и се изхвърлят. А кръговата икономика залага на повторно 
използване, поправяне и рециклиране и отпадъците намаляват драстично. 
"По-ефективното, по-дългото и повторното използване на ресурсите ще доведе и до повишаване на 
конкурентоспособността на ЕС в световен мащаб," мотивират посоката на сайта на Комисията и излагат в съобщение 
как иновациите на пазарите за рециклирани материали, новите бизнес модели, екопроектирането и промишлената 
симбиоза могат да ни помогнат да преминем към икономика и общество без отпадъци. 
"Живеем в линейни икономически системи, наследени от XIX век, в света на ХХI век — свят на бързо развиващи се 
икономики, милиони нови потребители от средната класа и взаимосвързани пазари. Ако искаме да бъдем 
конкурентоспособни, трябва да извлечем максимума от нашите ресурси, а това означава да ги рециклираме и да ги 
използваме отново, а не да ги погребваме в депа за отпадъци. Преминаването към кръгова икономика не само е 
възможно, то е и изгодно, но няма да стане факт без подходящи политики. Целите за 2030 г., които ние предлагаме, 
налагат днес да вземем мерки за ускоряване на прехода към кръгова икономика и да използваме предлаганите от 
нея възможности за бизнеса и заетостта, "каза европейският комисар по въпросите на околната среда Янез 
Поточник. 
Пакетът към обяснителното съобщение на Комисията, има за цел създаване на рамка, която да помогне за 
превръщането на кръговата икономика в реалност, с по-взаимосвързани политики, разумно регулиране и активна 
подкрепа от научните изследвания и иновациите. Също така се предлага производителността на ресурсите да бъде 
измервана на базата на съотношението БВП/потребление на суровини и да се обмисли повишаването ѝ с 30% до 
2030 г. и да бъде определено евентуално за водеща цел при предстоящия преглед на стратегията "Европа 2020". 
Тези инициативи са приети едновременно с допълнителни съобщения относно инициатива за екологосъобразни 
работни места; зелен план за действие за МСП; възможности за енергийна ефективност в строителството. 
 
 

Източник: mediapool.bg 

Заглавие: Искра Михайлова може да оглави регионалната комисия на Европарламента 

Линк: http://www.mediapool.bg/iskra-mihailova-mozhe-da-oglavi-regionalnata-komisiya-na-evroparlamenta-

news222170.html  

http://www.dnevnik.bg/zelen/2014/07/02/2336021_brjuksel_predloji_mashtaben_plan_za_zasileno/
http://www.mediapool.bg/iskra-mihailova-mozhe-da-oglavi-regionalnata-komisiya-na-evroparlamenta-news222170.html
http://www.mediapool.bg/iskra-mihailova-mozhe-da-oglavi-regionalnata-komisiya-na-evroparlamenta-news222170.html
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Текст: Работата на новия Европейски парламент продължава в сряда с определяне на ръководството на различните 
парламентарни комисии, като за първи път има шанс една от тях да бъде оглавена от български представител, 
предаде БНР. 
 Бившият министър на околната среда Искра Михайлова, която влезе в Европарламента от листата на ДПС, е 
номинирана от групата на либералите за председател на комисията по регионална политика и това изглежда е 
единственият по-висок пост, който може да получи страната ни. 
 Броят български евродепутати, които бяха избрани от ГЕРБ и БСП, не стига за подобни позиции в техните групи и се 
очаква те да получат от квотите на Европейската народна партия и групата на социалистите по едно заместник-
председателско място в комисия. 
 Има шанс България за първи път да бъде представена и в един от ръководните органи на Европейския парламент – 
Бюрото, където освен председателя и 14-те му заместници, участват и петима квестори. Те се избират с таен вот 
измежду евродепутатите и отговарят най-вече за административните и финансови въпроси, свързани с дейността на 
колегите им. 
 Гласуването предстои в ранния следобед, а преди това Европейският парламент ще обсъжда с председателите на 
Европейския съвет и на Европейската комисия резултатите от последната среща на държавните и правителствените 
ръководители на 28-те. 
 В дневния ред за сряда са предвидени и отчет на приключилото вече гръцко ротационно председателство, както и 
представяне на програмата на италианското. 
 

 

Източник: steelmetal-bg.com 

Заглавие: Обзор – Пазарите на стомана 

През юни, на световния пазар на стомана нямаше съществени промени.  

Линк: http://steelmetal-bg.com/tag/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-

%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8/                                                                                 

  

Текст: Цените в основните пазари продължават да намаляват бавно, търсенето на стоманени продукти остава 
относително ниско. В същото време, някои цени са  в близост до четири-годишно дъно, което предполага, че е 
налице сериозна криза. Въпреки това,че пазара е вече почти на “дъното”,  през юли и август 
стоманопроизводителите  ще трябва постепенно да се увеличат цената за есенния пазар. Ако сегашните тенденции 
се запазят, очакваме  увеличение в обозримо бъдеще  от производителите на стомана, което според строителните и 
инфраструктурни проекти, може да се случи ,но много бавно. Цените през юни  на световния пазар на стомана 
бяха  без резки колебания. Цените  намаляват като цяло , но сравнително бавно  като  за целия месец, максимума е 
бил от  $ 5 до 10 $ за тон , което означава достигане до “дъното”. Очаква се през юли да бъде  крайната точка на 
рецесията. Въпреки това, както показва опитът от предишни години, възходът в края на лятото – началото на есента, 
често се извършва”едностранно”, противно на очакванията на потребителите и има тенденция да бъде 
краткотрайно и неуспешно. Тази година, вероятността за тази възможност е  достатъчно разумен  скок през юли  и 
август и връщане към предишните си позиции през  септември-октомври изглежда доста висока. Пазарът е 
небалансиран,надеждите са  повече или по-малко продължителено и стабилено изкачване дори и да бъде 
сравнително малко . В този случай, основният проблем на световния пазар е не само в излишък на предлагане, но 
също така и в липсата на търсене.Противно на очакванията на експерти, световната икономика излиза от 
продължителна рецесия, което е  в действителност,  и е продължение на кризата, която започна през есента на 2008 

http://steelmetal-bg.com/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b0/
http://steelmetal-bg.com/tag/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8/
http://steelmetal-bg.com/tag/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8/
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година. В реалния сектор, особено на строителния сектор, все още не може да се видят  ефектите на шока на 
намаляване на глобалното потребление от  преди близо шест години. Значителна част от производствените 
мощности остава непотърсени, и това ограничава нуждата от суровини, особено на стоманени продукти. Освен това, 
адекватно решение на съществуващите проблеми все още няма. Стратегия 2009-2012, въз основа на изпомпване на 
финансовия сектор на  икономиката като цяло бе само временно облекчение. Към днешна дата, тези  функции, 
могат да се считат за изчерпани. 
САЩ през последните три години, разчита на  нефт и природен газ, тъй като само на растежа на производството на 
въглеводороди, дърпа напред  редица свързани с тях индустрии, позволявайки им да подкрепят националната 
икономика. Въпреки това, неговото функциониране като цяло  гарантира само огромен излишък на държавните 
разходи над приходите, като  надвишават $ 900,000,000,000 годишно. 
Европейския съюз, обикновено  е лишен  производства и затъва в депресия. Преди това  основният източник на 
растеж във водещите страни от региона е изпомпване на средства от бедните към богатите страни от ЕС, но през 
последните години, и този процес е почти достигна своя логичен край . Реалното  търсене на стоманени продукти в 
ЕС се увеличава с много по-бавно темпо, отколкото производството и навсякъде е 20-30% по-ниски нива от нивата 
преди кризата, без много надежда за възстановяване в обозримо бъдеще. 
Накрая, Китай, миналата година се превърна в основен източник на слабост на световния пазар на стомана  и се 
опитва да забави темпа на икономическия си  растеж, за да се спре натрупването на непотърсени мощности и 
предотвратяване на спекулативни прегряване в строителната индустрия. Въпреки това, тъй като тази страна е 
със  значително свръхпроизводство на стоманени продукти,  изпитва затруднения при търсенето на вътрешния 
пазар. Китайските компании  се опитват да стимулират износа, обемът на който  през първите пет месеца на тази 
година достигна 33,9 милиона тона, което е 33,6% повече от за същия период на предходната година. В годишен 
план това възлиза на повече от 80.0 милиона тона, т.е. тази година, китайските компании могат да изпращат в 
чужбина от около 20 милиона тона стомана повече , отколкото в миналото. В същото време, на пазара сега, можем 
да кажем, че няма свободно място. Според Световната асоциация  по стомана (WSA), през 2013 г. обемът на 
световния износ на стомана е намалял с 1.1% в сравнение с предходната година до 409,4 милиона тон, като това 
ниво е  по-високо, отколкото през 2009-2010 г., но по-малко, отколкото през 2006. В същото време делът на износа в 
световното производство на стомана е 27.3%, което представлява най-ниската стойност от 1991 г. насам. Разбира се, 
всичко това може да се обясни с факта, че почти половината от световното производство на стомана се 
произвежда  в Китай,  но следва да се отбележи, че скоростта на международната търговия на стоманени продукти, 
в действителност намалява.Страни като Иран, ОАЕ, Саудитска Арабия, Виетнам, Турция, Алжир, исторически един от 
най-големите вносители на стомана през последните години успешно  използват вносната политика . Най-големите 
купувачи на  полуготови продукти от стомана  остават Европейския съюз и Съединените американски щати 
(съответно 30,8 милиона и 30,3 милиона тона внос през 2013 г.), но достъпът до тези пазари, особено в САЩ, не са 
всички доставчици. Рекордни обеми на износа на китайски стомани имаше  Май (8,07 милиона тона), което  само 
изостри ситуацията. Китайски компании наскоро агресивно предлагат продуктите си в Корея, като от своя страна, 
избутват все повече  корейски автомобили в чужбина, особено в САЩ, Европа и Близкия изток и  създават 
конкуренция за традиционните доставчици от Турция и страните от ОНД. Това съперничество е определено дърпа 
котировките на стоманени продукти надолу. 
Еднакво важен фактор беше през юни бяха  евтините желязни руди. Себестойността  на 62% съдържание на 
Australian материал за второто тримесечие намаля с приблизително 20-25%, а в средата на миналия месец, цените 
за първи път от септември 2012 паднаха  до по-малко от $ 90 на тон CFR Китай. 
В момента на световния пазар има  спад на икономическата активност. В мюсюлманските страни, Рамадан започва 
на 28 юни, в Източна Азия до края на септември ще има мусонни дъждове накрая,а  западните страни са в 
навечерието на почивки и отпуски през лятото. В същото време, през втората половина на юли ще започне 
подписването на договори за септември, и, разбира се, металурзите  ще разчитат на повишеното търсене и по-
високите цени. Въпреки това, тази година очакваме нещо сериозно –  ще бъде много трудно.Основната пречка за 
по-високи цени за продукти от стомана е хроничния излишък на предложения – най-вече в Китай и други 
европейски държави. Тук, в обозримо бъдеще е малко вероятно, че нещо ще се промени. 

 

Източник: steelmetal-bg.com 

Заглавие: Метален колапс в Гърция 

http://steelmetal-bg.com/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%bf%d1%81-%d0%b2-%d0%b3%d1%8a%d1%80%d1%86%d0%b8%d1%8f/
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Текст: До преди няколко години никой не е мислил за  възможно предстоящо бедствие в гръцката индустрия. От 
2000 г., по данни на Световната асоциация  за стомана (WSA), производството на стомана в Гърция е нараснало 
стабилно и през 2007 г. достига своя връх: 2 550 000 тона .Тогава обаче идва  дълбока рецесия, която много от 
първите гръцки експерти приписват на световната финансова и икономическа криза.  С  течение на 
времето,  металургия в страната продължава да спада, достигайки, според гръцки експерти точка от която няма 
връщане в края на миналата година. Последващите действия в страната намаляват с 2. 5 пъти производството в 
последните 7 години.Безспорно, една от основните причини за спада в търсенето на стоманени продукти в Гърция е 
критичната  ситуация в строителната индустрия. Днес  в страната са  без работа  около 120 000 строители, като тук не 
включваме гастарбайтерите от България,Македония и т.н.  
Според проучване на пазара и консултантската  компания Business Monitor International (BMI), през 2013 г., 
рецесията в строителния сектор в Гърция е още по-дълбока, отколкото преди една година, а днес няма причина да 
се каже, че тази година положението в тази индустрия може да бъде стабилизирано. Напротив, изглежда вероятно 
да намалее заради високите данъци, намаляване на банковото кредитиране и растящата безработица. Според Static 
Control Гърция (гръцкия  статистическия орган – ЕЛСТАТ), строителната  дейност в страната през 2013 г. е намаляла  с 
близо 30% в сравнение с 2012 година. Старт на възстановяване  на тази индустрия, както прогнозират в ЕЛСТАТ, 
може да се осъществи през 2017. Междувременно, комбинираният капацитет на металургичните  предприятия в 
Гърция  е в порядъка на 4  милиона тона годишно, но търсенето на метала в страната и не стигна до тази цифра, 
дори когато потреблението на стомана е относително високо. По-специално, в периода 2007-2008 г. варираше от 2,2 
до  2,5 милиона тона, като силата на гръцката стоманодобивната промишленост не е  използвана  в пълен размер, 
дори и преди кризата. Въпреки това, към днешна дата, търсенето на метал в Гърция падна до катастрофални нива   – 
до нивото от 1962 година . 
Бързият спад в реалното  търсене на стомана в комбинация с високата цена на електрическа енергия и природен газ 
, принуждават много  стоманодобивни компании значително да намалят капацитетите си  или дори да  се спре 
производството на стоманени продукти.  Стоманената компания Halivourgiki, чиито задължения и  банкови заеми 
вече са надхвърлили 1,0 милиард евро, планира да спре почти напълно производството на стомана. През 
изминалата година Halivourgiki  работи само  на 10% от номиналния  капацитет. В момента, компанията, е с ново 
оборудване, за които през последните няколко години е инвестирала над 250 милиона евро, и  което работи само 
по време на нощните часове (една смяна от 22.00 до 6.00), за да се намалят оперативните разходи. Според гръцкия 
съюз на индустриалните енергийни консуматори UNICERN , тарифите за електричество и газ, използвани за 
производството в Гърция, са най-високите в Европа. През последните девет години, цената на електроенергията в 
страната се е увеличила  средно с 50%. През втората половина на миналата година гръцки гръцки премиер Антонис 
Самарас дори е написал писмо до руския президент Владимир Путин с молба да съдейства за намаляване на цената 
на газа, който доставя до Гърция корпорация “Газпром”. Посочените по-горе цени са повече от два пъти по-високи, 
отколкото, например, в Италия, Германия, Франция и  България. Цените на природния газ през 2005 г.  са 
се  увеличили с 126% – 23-52 евро на мегават час. За газ гръцките стоманолеяри плащат 20% повече, отколкото 
техните колеги в други страни от ЕС.  Междувременно Halivourgiki обяви плановете си за съкращаване на 95% от 
персонала. В средата на миналата година, 150 работници вече са напуснали компанията по схемата за доброволно 
пенсиониране, а останалите служители заплата е била намалена с 20%. В началото на април тази година в 
дружеството има само 63 души. Друг водещ производител на стоманени продукти в Гърция Halivourgia 
Ellados  e компания с едни и същи проблеми относно  намаляващото търсене и нарастващите разходи за енергия  - 
завода е  решил да спре напълно своята дейност в Аспропиргос. ”Основната причина за катастрофалното положение 
на гръцкия стоманодобивната индустрия – е  намаляващото  през последните пет години търсенето стомана  с 
85%. Сега имаме проблеми, дори и с износа на стоманени продукти, защото това по същество губим в конкурси, 
например, с италиански, френски и испански  производители. С цел да не загубят националната стоманодобивната 
промишленост, правителството трябва да обмисли намаляването на тарифите за газ и електричество “, – казва 
Николай Maрио, главен изпълнителен директор на Сиденор SA – най-голямата стоманодобивна компания в Гърция 
(капацитет – 2,800 милиона тона годишно) , част от белгийската индустриална група Viochalko Group. Днес Сиденор, 

http://steelmetal-bg.com/tag/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8/
http://steelmetal-bg.com/tag/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8/
http://steelmetal-bg.com/
http://steelmetal-bg.com/
http://steelmetal-bg.com/
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която има фабрики в градовете Солун и Волос, също работи само в почивните дни и през нощта (когато тарифите за 
газ и електроенергия, са по-малки ), опитвайки се да намалят оперативните разходи  и разходите за енергия. От 
друга страна, заплатите на работниците и служителите  на Сиденор само през текущата година са  намалени  с 
40%. Според Марио, малък шанс за оцеляване на металургичната промишленост на Гърция ако гръцкото 
правителство  позволи на националната компания “Independent енергия системи преносен оператор »(IPTO) да 
подпише специални договори с големите  потребители на електроенергия. При тези договори, операторът има 
право да прекъсне връзката с такава клиенти по време на пиковите натоварвания в замяна на отстъпка върху цената 
на електроенергията с 25%. Въпреки това, тези надежди не се сбъднаха, тъй като Европейската комисия е блокирала 
всякакви подобни решения, взети от Министерството на околната среда, и  се посочва, че тези намаления са 
незаконни държавни субсидии. Това беше последният удар за фирми като  Halyvourgiki Halyvourgia. Според 
Александрос Tiktopoulosa, председател на Гръцката асоциация на производителите на стомана ( Hellenic Steel 
Industries), по-голямата част  от обявените  правителствени мерки за подкрепа на националната  стоманодобивна 
индустрия днес са  в замразено състояние. Гръцкото правителство, в действителност, загуби интерес в сектора на 
стоманата . Гръцките банки отказаха също да отпускат кредити за стоманодобивни компании, тъй като те не 
осигуряват подробен  и изчерпателна бизнес план за дейността си в бъдеще. 
 
 
 
Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Проектът за изграждане на Регионално депо за битови отпадъци върви в срок, но има и едно голямо „но“ 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1290616                                                                                     

  

Текст: Изпълнението на проекта за изграждане на Регионално депо за битови отпадъци вървивсрок, но 
има и едно голямо „но“. Оценката беше направена на вчерашното заседаниенаНадзорната 
комисия за осъществяване на мониторинг по време на изпълнението напроект 
„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион 
Габрово“, в коетоучастваха и кметовете на Габрово и Трявна Таня Христова и Драгомир Николов. Новината 
съобщава вестник "100 вести". Изданието цитира кметовете на Габрово и Трявна. 
Таня Христова: Макар че проектът се развива по-скоро добре, той с всеки изминал ден става все по-рисков. Ито 
по две причини - липсата на ресурс по ОП „Околна среда“ и наложената финансовакорекция в размер на 25%. 
Драгомир Николов: Затова кметовете на общини, в които се изпълняват проекти по ОП „Околна среда“ и 
сапоставени пред същите затруднения, поискахме среща на Националното сдружениенаобщините 
с премиера Пламен Орешарски в Бургас. За съжаление, това, което искахме сг-жаХристова от изпълнителя на 
проекта да завърши малко по-рано, за да може 2015година дазапочнем с готово депо, се вижда, 
че много трудно може да се случи. 
Ганка Павлова от дряновското село Рисуновци изографиса българския параклис на остров Ливингстън, Антарктида - 
научаваме от публикация в днешния брой на вестник "100 вести". Ганка Симеонова Павлова е родена през 1946 
година. Семейството се премества в София. Завършва Техникума по керамика. Следващият етап е Художествената 
академия, специалност Керамика, но се занимава и с иконопис. Изографисва параклиса в Българската база на 
Антарктида. 
Община Габрово подпомага с 10 хил. лева подстрадалите при наводненията от ВеликоТърново 
и Добрич. Решението е от извънредно заседание на ОбС (чрез подписка) на 25 юнисъс съгласието на 
всички общински съветници, пише "100 вести" във водещата си статия. 

 

  
Източник: burgas.topnovini.bg 
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Заглавие: Всеки квартал в Бургас с мобилна станция за разделно събиране на боклука 
 

Линк: http://burgas.topnovini.bg/node/523756                                                                                     

  

Текст: Мобилни станции за разделно събиране на отпадъците ще има всеки жилищен комплекс в Бургас. Те ще са 9 
на брой и ще струват 198 хил. лв. без ДДС. За целта Общината вече е обявила обществена поръчка. Градът ще има 
по-модерна система за управление на отпадъците. Няколко са разработените проекти от местната администрация, 
свързани с разделното събиране. Сред тях са изграждането на събирателен център и 9-те мобилни станции. 
Проектните предложения са направени във връзка с промените в Закона за управление на отпадъците /ЗУО/. 
Изграждането на обществен събирателен център за разделно събрани отпадъци, в т.ч. хартия, пластмаси, стъкло, 
метали, опасни битови отпадъци, едрогабаритни отпадъци, излезли от употреба гуми, излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване, ще струва приблизително 180 000 лв., изчислили са от Общината. Проектът 
за 9-те мобилни станции за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от граждани, за който вече е 
обявена обществена поръчка, ще струва 198 хил. лв. Крайният срок за кандидатстване е 14 август, ден по-късно ще 
бъдат отворени офертите на фирмите, които кандидатстват за доставянето на мобилните станции. 

 

Източник: investor.bg 

 Заглавие: Кабинетът прехвърли на община Кнежа собствеността върху депото за отпадъци  

Общината ще реализира проект за закриване и рекултивиране на сметището 

Линк: http://www.investor.bg/bylgariia/451/a/kabinetyt-prehvyrli-na-obshtina-kneja-sobstvenostta-vyrhu-depoto-za-
otpadyci,175441/                                                                                      

  

Текст: Правителството прехвърли безвъзмездно на община Кнежа правото на собственост върху имота, който 
местните власти използват като депо за битови и неопасни отпадъци, съобщават от пресцентъра на Министерския 
съвет. Това ще позволи на общината да реализира проекта си за закриване и рекултивиране на сметището, тъй като 
разходите за финансиране на тези дейности са допустими само при условие, че терените, върху които е 
разположено депото, са общинска собственост, посочва се в съобщението. С друго решение кабинетът прехвърли на 
община Мизия терен от 40 дка и пет сгради върху него, в които е настанена местната Професионална гимназия по 
химични технологии. Така общината ще може да кандидатства с проекти по оперативни програми и финансиране от 
други донори за подобряване, реновиране и облагородяване на материалната база и прилежащите площи на 
учебното заведение. С друго решение Министерският съвет безвъзмездно прехвърли правото на собственост върху 
имоти – частна държавна собственост, на община Болярово. Двете едноетажни сгради ще бъдат ползвани от 
местната власт за обособяване на складове за индивидуални средства за защита и за съхранение на имущество на 
общината. Комисията за защита от дискриминация ще ползва част от първия етаж на Блок 1 от многокорпусната 
сграда на столичния бул. „Драган Цанков” №35, решиха още министрите на днешното си заседание. Помещенията 
ще бъдат използвани за административните нужди на Комисията. С две други решения от публична в частна 
държавна собственост беше променен статутът на имоти с отпаднала необходимост за Държавната агенция за 

http://burgas.topnovini.bg/node/523756
http://www.investor.bg/bylgariia/451/a/kabinetyt-prehvyrli-na-obshtina-kneja-sobstvenostta-vyrhu-depoto-za-otpadyci,175441/
http://www.investor.bg/bylgariia/451/a/kabinetyt-prehvyrli-na-obshtina-kneja-sobstvenostta-vyrhu-depoto-za-otpadyci,175441/
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метрологичен и технически надзор и за Националната компания „Железопътна инфраструктура”. Имотът, ползван от 
ДАМТН, се намира в Шумен, а предоставеният в управление на НКЖИ – в землището на врачанското село Бели 
извор. На днешното си заседание Министерският съвет даде съгласието си „Български морски квалификационен 
център” ЕАД да отдаде под наем на „Параходство Български морски флот” корабите „Героите на Севастопол” - 
ферибот (жп трейлери) и „Героите на Одеса” - ферибот (ро-ро). Наемната цена ще бъде определена от независим 
оценител, като не може да бъде по-ниска от пазарната. 
 

Източник: trud.bg 

Заглавие: Зам.-кмет на Видин обвинен за злоупотреби 
 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4170438                                                                                       

  

Текст: Зам.-кметът на Видин Добромир Дилов от пет дни е обвиняем за престъпление по служба, съобщиха вчера от 
прокуратурата.  
Оттам обясниха, че става дума за нарушения при възлагане на обществени поръчки през 2013 г. Още преди седмица 
Софийската градска прокуратура и ДАНС са провели спецоперация и са претърсили кабинета и жилището на Дилов. 
Дилов днес е на свобода срещу гаранция от 10 000 лв. От общината съобщиха, че той няма да коментира, докато не 
приключи разследването. 
"Инж. Добромир Дилов в момента е на работното си място и изпълнява служебните си задължения", обясниха от 
администрацията. От местната организация на БСП го призоваха да подаде оставка. "Няма да позволим, който и да е 
наш член да руши авторитета на партията", заявиха оттам.  
Междувременно стана ясно, че бившият кмет на Видин Румен Видов (ГЕРБ) ще застане пред съда по обвинение за 
длъжностно присвояване. Според прокуратурата той е платил за охрана без обществена поръчка 224 010 лв. на 
фирма "Марина интернешанъл". Собственикът на фирмата Кочо Кочев и ексобщинската съветничка Милена 
Миланова отговарят като негови съучастници. Видов има още едно обвинение - за присвояване на 103 820 лв. 
Парите са преведени на няколко фирми за почистване на нерегламентирани сметища и на животинския пазар, без 
правно основание, твърди прокуратурата. 
  

Източник: borbabg.com 

Заглавие: 750 хил. лв. за 4200 нови съда за смет във Великотърновско 

 
Линк: http://www.borbabg.com/?action=news&news=35477                                                                                        

  

Текст: Велико Търново вече има нови контейнери за боклук за 750 000 лв. Смяната на старите кофи по улиците 
върви поетапно, информираха от фирмата „Титан”, която получи удължение на договора си за сметосъбиране и 
сметоизвозване. Ангажиментът по концесията бе и осигуряването на нови контейнери и кофи. 
Всеки ден ТИР с прикачена голяма платформа, багер и няколко работници обикалят старата столица и подменят 
съдовете. Новите контейнери са 4200, като от тях 3000 ще могат да се поръчват директно от гражданите. Кофите са 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4170438
http://www.borbabg.com/?action=news&news=35477
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малки, от метал и пластмаса, във формата на цилиндър. Събират по 110 и 240 литра отпадъци. Жителите на В. 
Търново трябва да се обадят и да кажат на коя улица искат да им бъде подменен варелът. Те трябва да подпишат и 
протокол, за да се избегнат кражби. Такъв случай имаше при предишната подмяна на малките съдове за смет. 
Тогава недобросъвестни търновци скриваха старите варели в мазетата си. След поставянето на новите кофи, те ги 
прибираха и връщаха на улицата разнебитените. 
По улиците сега се слагат и 600 нови пластмасови варели с педал, както и 400 контейнери от познатия модел 
„бобър”. През септември ще тръгнат и обещаните 5 нови камиона за извозване на сметта, в които инвестицията ще 
е за 450 000 евро. 
 


