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Източник: МОСВ 

Заглавие: Министър Светлана Жекова ще участва в церемония за въвеждането в експлоатация на 20 
нови автобуса зa градския транспорт на София  
Събитието е на 26 август от 11.00 часа на площад „Княз Александър I“ в столицата 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2655                                                                                                                                

  

Текст: Министърът на околната среда и водите Светлана Жекова ще участва в церемонията по 
въвеждането в експлоатация  на първите 20 от общо 126 нови автобуса в градския транспорт на София. 
Превозните средства са закупени по проект „Изпълнение на мерки за подобряване качеството на 
атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на автобуси”,  финансиран от Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.“ . 

Церемонията  е на 26 август 2014 г. /вторник/, от 11.00 часа, на площад „Княз Александър I“ в гр.София. 

Договорът за доставката на новите 126 газови автобуса е подписан между общинското дружество 
„Столичен автотранспорт” ЕАД и немската фирма МАН ТРЪК&БЪС АГ. Стойността му е 66,5 млн. лв. 

 

Източник: capital.bg 

Заглавие: Пълно ОПОСкване 

Строителите спират работа по "Околна среда", ще съдят общините за извънредни разходи, а 
държавата продължава да мълчи 
 
 

Линк: http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/07/25/2350503_pulno_oposkvane/                                                                                                        

  

Текст: Правителството падна, проблемите останаха. Това е вярно за доста области, но вероятно никъде 
не се усеща така спешно, както в сектора на околната среда и водите. Осем месеца след като спряха 
плащанията по програма "Околна среда", изпълнителите на проекти най-накрая започнаха да спират 
масово строителство. Миналата седмица Камарата на строителите (КСБ) изпрати писмо до всички свои 
членове, в което ги уведоми, че няма никакъв резултат от призива към правителството да се обсъдят 
решения на кризата и съответно препоръча те да започнат подписването на акт 10 - документа, с който се 
замразяват работите. 
Това значи, че десетки градове ще останат разкопани за неопределен период от време, много общини ще 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2655
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/07/25/2350503_pulno_oposkvane/
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получат съдебни претенции за допълнителните разходи на изпълнителите, а цялата програма попада под 
още по-висок риск. 
Според Андрей Цеков, зам.-председател на КСБ и изпълнителен директор на "Главболгарстрой", която 
изпълнява проекти по програмата, повечето обекти вероятно ще бъдат спрени, тъй като няма как 
изпълнителите да поемат разходите по строителството, докато държавата възобнови плащанията (виж 
интервюто с него). Абсурдното в ситуацията се подчертава от факта, че никой продължава да не знае 
конкретните измерения на проблема. От Националното сдружение на общините (НСОРБ) казват, че има 
150 млн. лв, които са подадени от общините към министерството и са верифицирани, но министерството 
на финансите не ги е възстановило. Според съобщение на страницата на ОПОС към 13 юни са подадени от 
бенефициентите 165 искания за средства на стойност около 200 млн. лв. 
Има още 125 млн. лв. изработени дейности, които са подадени от строителите към общините, но още не 
са изплатени. По официални данни от Министерството на финансите (МФ) задълженията на местните 
власти към строителите са 180 млн. лева. Ако сметнем и работата, която предстои да се фактурира, 
сметката лесно отива към половин милиард. 
 
Общините: между чука и наковалнята 
 
Много изпълнители вече получиха писма от общините за липсата на финансиране, които ще използват 
като мотив за акт 10. Освен пред риска от дългосрочно спиране на проекти общините се изправят и пред 
риск от допълнителни финансови санкции. От една страна, те са заплашени от това, че строителите ще им 
стоварят по съдебен път извънредните разходи за спиране на работата. От друга, държавата може да ги 
натовари с нови санкции заради замразяването на проекти, което обаче би било висша форма на гавра от 
страна на МОСВ, след като вече над половин година не може да възстанови плащанията. 
"Бенефициентите по ОПОС следва да изпълняват задълженията си съгласно клаузите на договорите за 
безвъзмездна финансова помощ и с оглед на факта, че част от договорните отношения е и спазването на 
утвърдените графици на проектите", заявиха от министерството. Общините очевидно не са съгласни с 
това, защото са търсели начини за диалог в новата ситуация. "Договорихме се още миналата седмица да 
се съберем с Управляващия орган на програмата, с Агенцията за обществени поръчки и с изпълнители, за 
да обсъдим какви са законно допустимите форми на удължаване на сроковете на договорите. Недобре 
оформен акт 10 може да ни донесе последващи финансови корекции", обяснява Гинка Чавдарова, 
изпълнителен директор на НСОРБ. Срещата още не се е състояла, посочва тя. 
"Всеки има право да заведе иск, само бенефициентът не може. Прочетете един договор, да видите какви 
права има бенефициентът. Управляващият орган може да прекрати по всяко време договора, а общината 
няма право да спре дори да няма финансиране. Има общини, които не се съгласяваха с този тип 
договори, но на тях им беше казано, че тогава няма да имат проект", твърди Чавдарова. Тя обвинява 
строителите, че "режат клона, на който седят", тъй като някои общини продължават да плащат и да 
работят по програмата. 
Андрей Цеков обаче посочва, че има начини общините да защитят интересите си. "Едно такова дело (за 
допълнителни разходи - бел.ред.) работи с привлечена страна държавата. Такива дела имаше по САПАРД. 
Строителят съди общината, тя привлича САПАРД, за да има обвързваща сила решението спрямо 
държавата. След това с бърз иск общината си прибира парите." 
 
Играта с нашите пари 
 
Големият проблем, разбира се, е, че парите от Европа така и не изглежда да идват скоро. Срокът за 
решение е удължен и може да дойде след август, а дотогава държавата трябва да реши дали да отпусне 
пари, без да е сигурна какво ще се върне. Още преди да стане евродепутат, бившият вече министър Искра 
Михайлова беше обещала министерство на финансите да отпусне около 200 млн. лв. за продължаването 
на работите по програмата. Това към момента не се случва. На въпрос дали има шанс да стане скоро, от 
МОСВ отговориха, че с МФ са "в непрекъснат диалог и партньорство". Доколкото това правителство е вече 
в оставка, а служебното няма да може да актуализира бюджета, не е ясно дали от това партньорство ще 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/07/25/2350504_andrei_cekov_shte_ima_faliti_na_firmi_a_riskut_za_opos/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/07/25/2350504_andrei_cekov_shte_ima_faliti_na_firmi_a_riskut_za_opos/
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има резултат.  
Това вече е много сериозен проблем за строителния бранш и за общините, които изглеждат като влезли в 
игра, чиито правила не са осъзнавали в началото. "Вече надигат глас, въпреки че досега ги беше страх", 
обяснява източник от бранша, пожелал анонимност, и допълва: "По времето на ГЕРБ беше същото - 
мълчаха, защото сме псевдодемокрация". То ще става все по-тежък проблем, колкото повече се бави 
решението му. "Не може да се обобщи, че временното спиране на работи по няколко проекта би 
поставило под риск програмата", категорични са от МОСВ. 
Но по всичко изглежда, че тези няколко проекта ще стават все повече. В Габрово например парите за 
довършването на депото за отпадъци ще свършат през септември, ако не дойде нов транш. А тези депа 
трябва да бъдат завършени до началото на 2015 г., в противен случай държавата и общините ще плащат 
санкции. А те ще излизат от джоба на гражданите. Както впрочем и всички останали извънредни разходи 
по тази програма. Играта със собствените ни пари става все по-брутална. 

 

 

Източник: standartnews.com 

Заглавие: Продължава изпълнението на строителните дейности по проектите по ОП „Околна среда 2007 

– 2013 г. 

 

Линк:  http://www.standartnews.com/biznes-
green/prodalzhava_izpalnenieto_na_stroitelnite_deynosti_po_proektite_po_op_okolna_sreda_2007__2013_
g-250879.html                                                                                                                           

  

Текст: София. Изпълнението на строителните дейности по проектите по Оперативната програма „Околна 
среда 2007 – 2013 г." продължава. В началото на август 2014 г. Министерството на финансите отпусна 
сума в размер над 168 млн. лв. за разплащане по проектите по програмата. Със средствата ще се покрият 
верифицираните плащания, които ще позволят на бенефициентите, съответно на строителите, да ускорят 
изпълнението на обектите. Към момента са подадени 160 броя искания за средства на стойност около 
250 млн. лв., които са в процес на верификация. 
 
 
Към август 2014 г. по Оперативната програма „Околна среда 2007 – 2013 г." са сключени договори за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 5,664 млрд. лв., или 160,80 % от общия 
размер на средствата по програмата. Плащанията по вече сключените договори са в размер на близо 
2,034 млрд. лева или близо 58 % от общия ресурс на програмата. В момента се изпълняват 242 проекта, а 
200 вече са изпълнени. 
 
Бюджетът на ОПОС в сектор „Води" е над 2,5 млрд. лв. Към момента от тях са изплатени на 
бенефициентите близо 1,57 млрд. лв. или 62,59% от бюджета на оста. Изградени са 10 пречиствателни 
станции за отпадъчни води (ПСОВ) – Троян, Хисаря, Вършец, Руен, Провадия, Сопот, Лозница, Пирдоп, 
Тунджа и Ябланица, които обслужват 140 985 екв. жители. Изградена/реконструирана е 151 км. 
канализационна мрежа и 124 км. водопроводна мрежа. 
 
В сектор „Отпадъци" бюджетът е над 717 млн. лв., като изплатени към момента са близо 274 млн. лв. 

http://www.standartnews.com/biznes-green/prodalzhava_izpalnenieto_na_stroitelnite_deynosti_po_proektite_po_op_okolna_sreda_2007__2013_g-250879.html
http://www.standartnews.com/biznes-green/prodalzhava_izpalnenieto_na_stroitelnite_deynosti_po_proektite_po_op_okolna_sreda_2007__2013_g-250879.html
http://www.standartnews.com/biznes-green/prodalzhava_izpalnenieto_na_stroitelnite_deynosti_po_proektite_po_op_okolna_sreda_2007__2013_g-250879.html
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Изградени са 2 броя депа за твърди битови отпадъци в Ботевград и София. В процес на изпълнение са 
проекти за изграждане на още 19 регионални системи за управление на отпадъци. 
 
Бюджетът на ОПОС в сектор „Биоразнообразие" е над 202 млн. лв. Изплатени към момента са над 117 
млн. лв., което е 58,09 % от бюджета на оста. 

 

Източник: focus-news.net 

Заглавие: Ще бъде подписан договорът за технологично оборудване на Регионалното депо за отпадъци 
в Стара Загора 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/08/26/1958241/           
                                                                                                                 

  

Текст: Стара Загора. В 10.00 ч., в Зала 2 на Община Стара Загора ще бъде подписан договорът за 
доставка на технологично мобилно оборудване по проекта за „Изграждане на Регионална система за 
управление на отпадъците в регион Стара Загора”. Това съобщиха от пресцентъра на общината. Срокът за 
изпълнение на договора е шест месеца, като стойността му е 2 463 000 лв. без ДДС. Изпълнителят избран 
чрез Закона за обществените поръчки е „Евромаркет кънстракшън“ АД, гр. София. Договорът от тяхна 
страна ще бъде подписан от Крум Христов, изпълнителен директор на фирмата. Изпълнението на 
договора за доставка на технологично мобилно оборудване и механизация е част от инвестиционния 
проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора”, на обща 
стойност 52 млн. лв. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС и 
държавния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.". Бенефициент по Договора 
за безвъзмездна помощ е Община Стара Загора, с партньори общините от региона - Братя Даскалови, 
Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Твърдица, Чирпан и СНЦ 
„Регионално сдружение за управление на отпадъците – Стара Загора". 

 

Източник: scrap-bg.com 

Заглавие: Липса на търсене на неръждаем скрап 
 

Линк: http://scrap-bg.com/10614/                                                                                                                               

  

Текст: В последния пазарен анализ, Recycling International съобщава за ценови спадове на всичките 
марки неръждаеми стомани. 
Качество 304 в началото на юни имаше цена 1800-1850$/тон , а в края на юли се котираше вече на 
1750$/тон. Качество 314 от 2450$ на тон се продава в момента на 2350$/тон. 

http://www.focus-news.net/news/2014/08/26/1958241/
http://scrap-bg.com/10614/
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Скрап-търговията с хрома също бележи тотален спад – качество 409 е на цени 400$, качество 430 е на 
цени 490$. 
Според най-новите статистически данни  на International Nickel Study Group в момента на световния пазар 
има излишък на 14 800 тона.Складовете на Лондонската метална Борса поставят и нови рекордни нива на 
запаси, което показва, че в скоро време недостиг на материал няма да има. 
 

 

Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Русенски младежи изучаваха технологията за рециклиране на отпадъци в Швеция 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1315560                                                                                                                           

  

Текст: Група младежи от Общински младежки дом се завърна от гр. Карлстад, Швеция. Поводът за 
визитата бе двустранен младежки обмен на екологична тематика  „Up-cycle", финансиран от Шведската 
Национална агенция по програма „Младежта в действие". 

Проектът преминава през два етапа - посещение на шведските участници в Русе и посещение на русенци 
в Карлстад. Още с пристигането си русенските младежи имат възможността да посетят една от най-
големите компании  за производство на био кафе в скандинавските държави - „Löfbergs". Фирмата е 
основана през  1906 г. Историята на развитие разказва лично Катрин Льофбергс - четвърто поколение 
директор на компанията. Тя прави презентация и на интересни факти за кафето. Разкрива и процесите на 
екологично печене и пакетиране. Русенската група посещава и Завод за рециклиране и производство на 
електроенергия, където се запознава с начина на функциониране и обработката на отпадъците, 
наблюдава работата на „Център за рециклиране" в рамките на завода, в който гражданите оставят 
непотребни електрически уреди. През останалото време младите хора от Русе са участвали в поредица от 
уъркшопи, разгледали са забележителностите на града. 

Директорът на Общински младежки дом - Русе Мариан Савов бе специален гост на заместник-кмета по 
култура и туризъм на Община Карлстад Бо Свенссон. Двамата обсъдиха съвместни бъдещи проекти. 

 
 

Източник: zonaburgas.bg 

Заглавие: Задържаха четирима крадци на цветни метали на „Капчето” 
 

Линк: 
http://www.zonaburgas.bg/2014/08/%D0%B7%D1%8A%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%85
%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-
%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC/                                                                                                                             

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1315560
http://www.zonaburgas.bg/2014/08/%D0%B7%D1%8A%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC/
http://www.zonaburgas.bg/2014/08/%D0%B7%D1%8A%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC/
http://www.zonaburgas.bg/2014/08/%D0%B7%D1%8A%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC/
http://www.zonaburgas.bg/2014/08/%D0%B7%D1%8A%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC/
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Текст: В момент на предаване на цветни метали в пункт за изкупуване на отпадъци в местността 
«Капчето» в Бургас, служители от Второ Районно управление «Полиция» – Бургас и сектор «Икономическа 
полиция» при МВР – Бургас задържали 55 годишния Д.Д. от Бургас, 34 год. Х.И. от Средец, 46 год. А.Д. от 
Бургас и 58 год. Е.М. от Бургас. При претърсване на складово помещение на фирмата, стопанисваща 
пункта за изкупуване на метали, са намерени и иззети 100 кг. обгорен многожилен меден проводник.  От 
проведени допълнителни полицейски действия е установено, че задържаните мъже извършили кражба 
на положен в земята многожилен меден проводник, с обща дължина около 100 м., разположен в района 
до разклона за кв. «Лозово», собственост на «Промет стил» АД – София. Работата по документиране на 
цялостната престъпната дейност на лицата, както и съпричастността им към извършване на други 
идентични престъпления на територията на ОДМВР – Бургас продължава от служители на Второ Районно 
управление «Полиция» – Бургас. 

 

 


