
 
 
 
 
 
 

 

WWW.BAR-BG.ORG 

 

 

 

 

МЕДИА МОНИТОРИНГ 

 17 септември 2014 г.  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 
 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 2  

  

Източник: МОСВ 

Заглавие: Един от ключовите приоритети в управлението на служебния министър на околната среда и 
водите Светлана Жекова – разработването на Национален план за управление на отпадъците, премина 
външно съгласуване  
Проектът на плана ще бъде внесен в Министерски съвет в средата на месец ноември 

 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2690   

  

Текст: Проектът на Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. премина 
външно съгласуване  и съгласуване на схемата за консултации и съдържанието на Доклада за екологична 
оценка (ЕО). Към момента се изготвя доклад за екологична оценка и нетехническо резюме, които ще 
бъдат публикувани утре – 17 септември, на страницата на МОСВ за обществен достъп по реда, определен 
с чл. 20 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.  
След отразяване на резултатите от консултациите в доклада за екологична оценка ще бъде подготвено 
искане за издаване на становище по ЕО.  След издаването му и отразяване препоръките и резултатите от 
процедурата по екологичната оценка в окончателния вариант на Националния план, проектът на плана 
ще бъде внесен за приемане в Министерски съвет. Очаква се това да стане в средата на месец ноември.  
Графикът за приемане на Националния план за управление на отпадъците и провеждане на процедурата 
по екологична оценка, беше публикуван на 22.08.2014г. на интернет страницата на МОСВ. В него са 
определени стъпките при изработването на националния план до приемането му от Министерски съвет и 
схемата за провеждане на консултации по процедурата за екологична 
оценка: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=119 
 

 

Източник: МОСВ 

Заглавие: Министър Светлана Жекова обсъди доклада за България за “Климатичните промени 2014: 
въздействия, адаптация и негативни последици“ с един от авторите му  
Дни преди срещата на върха за промените в климата, министър Жекова се срещна с представител 
на Междуправителствената експертна група по климатични промени към ООН 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2693   

  

Текст: Уязвимостта на България от появата на бедствия, свързани с климатичните промени, е включена в 
последния „Доклад за климатичните промени 2014: въздействия, адаптация и негативни последици“ на 
Междуправителствената експертна група по климатични промени към ООН. Анализът за страната ни 
беше предмет на обсъждане на срещата между министър Жекова и един от авторите му – професор 
Кристофър Фийлд.  

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2690
http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=119
http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2693
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 По време на срещата, експертът припомни, че за страната ни данните показват тенденция към 
нарастване на екстремните метеорологични събития, с определени различия в отделните региони на 
страната. В доклада е подчертано, че основните опасни явления и процеси, свързани с промените в 
климата, които могат да генерират различна степен на риск за социално-икономическите и природни 
системи в България, са екстремно високите температури (горещи вълни), сушата, наводненията, горските 
пожари, повишаването на температурата на повърхностните води и появата на инвазивни видове. Фийлд 
подчерта, че въпреки усилията за намаляване на риска от природни бедствия, капацитетът за справяне 
със специфичните последствия от промените в климата към момента е по-скоро недостатъчен. 
 „Политиката по изменение на климата е сред водещите приоритети на настоящото служебно 
правителство. Енергийната ефективност е  изведена на преден план в работата на МОСВ. В тази връзка 
министерството работи в посока предприемане на мерки за смекчаване и адаптация по изменението на 
климата. Искам да подчертая, че превенцията и управлението на риска от наводненията ще бъде 
приоритетна ос и в ОПОС 2014-2020 г.", коментира на срещата Жекова. 
 Министърът припомни още, че вече е стартирала и подготовката на втора фаза на Насоките за 
интеграция на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата в ЕСИФ за периода 
2014-2020 г., което е продължение на приетата с протоколно решение на Министерски съвет на 1 март 
2013 г. първа фаза.  
 Първата фаза на насоките определя интервенциите, които биха могли да бъдат заложени в програмите, 
които ще са финансирани със средства от ЕСИФ в периода 2014-2020 г. и които ще имат принос към 
политиките по околна среда и изменение на климата. Целта на втората фаза е да се подпомогне процесът 
на прилагане на практика хоризонталния принцип за устойчиво развитие при одобрение и изпълнение на 
проекти в съответните сектори, които ще се финансират по програмите. Предвижда се втората фаза да 
съдържа примерни екологични критерии за оценка на проектни предложения за всички групи проекти, 
включително такива, които не са пряко свързани с опазването на околната среда и изменението на 
климата. Разработването на насоките е един от инструментите за ефективно интегриране на политиките 
по околна среда и изменение на климата при разходването на средствата от европейските фондове, 
подчерта още Жекова. 
 

 

Източник: МОСВ 

Заглавие: Регионалните структури на МОСВ ще се включат активно в Европейската седмица на 
мобилността 2014  
През тази година всички инициативи в кампанията ще се проведат под надслов: "Нашите улици, 
нашият избор“ 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2692   

  

Текст: Регионалните структури на МОСВ ще се включат активно в стартиралата днес Европейска седмица 
на мобилността 2014 г. Велопоходи, конкурси, изложби, презентации и обучения са само малка част от 
инициативите на различните РИОСВ, които ще участват в популяризирането на градската еко-кампания. 
През тази година всички ще се проведат под надслов: "Нашите улици, нашият избор“. 
  

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2692
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В рамките на тази седмица, населените места ще популяризират мерки за подобряване на градската 
среда и устойчива градска мобилност. Това са намаляване на скоростта на МПС по главните пътни 
артерии, подобряване състоянието на подлези и надлези, изграждане на средства за достъпност за хора с 
увреждания, обособяване на нови пешеходни зони; подмяна на автопарка на обществения транспорт, 
насърчаване използването на пешеходни зони и велосипедния транспорт, както и ограничаване достъпа 
на автомобили до централната част на града и териториите за широко обществено ползване (паркове и 
градини) и др.  
Експертите от РИОСВ- Хасково ще подкрепят кампанията, като на 19 септември ще се придвижват пеша 
или с велосипед до работното си място. На най-активните участници ще бъдат раздадени специални 
светлоотразителни значки с логото.  Колегите ни от РИОСВ–Пловдив ще се включат в инициативи, 
съвместно с община Пловдив.  Регионална лаборатория - Пловдив към Изпълнителната агенция по 
околна среда ще организира Ден на отворени врати на 19 септември от  09:00 до 13:00 часа, в пункт за 
контрол на качеството на атмосферния въздух АИС „Каменица“, който се намира в Централна градска 
част. На 20 септември в 09:00 часа ще бъде даден старта на традиционният крос „Независимост", който 
Община Пловдив организира със съдействието на Национално движение „Спорт за всички". На 
територията на Община Първомай на 22 септември ще се организира велопоход от гр. Първомай до 
язовир „Брягово. 
С велопоход до “Божия мост”, в землището на село Лиляче, РИОСВ – Враца ще се включи в отбелязването 
на Европейската седмица. На 20 септември в Монтана ще се проведе велоизлет в парк „Огоста”, 
организиран от   Младежки „Екоклуб” при Природо математиеска гимназия „Св. Климент Охридски”. 
Експертите на РИОСВ - Варна ще проведат открит урок на тема “Нашите улици, нашият избор” пред 
ученици от V клас на ОУ “Захари Стоянов”, гр. Варна, а специална стойка за велосипеди вече е монтирана 
пред сградата на Басейнова дирекция в града. 
РИОСВ-Перник ще изготви списък на парковете, подходящи за игра и свободно движение на децата в 
териториалния обхват на инспекцията. Идеята на екоинспекцията е да инициира възстановяването на 
пешеходните пътеки и знаци, за да може да се осигури по-безопасен достъп на децата до зоните, 
предназначени за тяхното свободно движение, игри и спорт.  
Екипът на РИОСВ – Велико Търново планира да организира тематична изложба с рисунки на ученици, а в 
град Мадан ще се проведе конкурс за рисунка на асфалт, по инициатива на РИОСВ – Смолян. 
С техника на Регионална лаборатория – Стара Загора ще се проведат демонстрационни измервания на 
нивата на шума в парка, на оживени кръстовища в различни части на града. В инициативата ще участват 
ученици от 4 клас на ХІ ОУ „Николай Лилиев“ в града. В  РИОСВ-Плевен ще бъдат раздавани 
светлоотразители на деца от 1-ви и 2-ри клас.  
  
Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) е годишна кампания за устойчива градска 
мобилност, организирана с подкрепата на Европейската комисия. Целта е да окуражи местните 
власти в европейските страни да въведе и популяризира мерките за устойчив транспорт и да се 
призоват гражданите да се възползват от всички алтернативи на автомобила за придвижване. 
  
Интернет адрес, на който може да се направи актуална справка за регистрираните български 
градове в кампанията и планираните от тях инициативи 
е  http://www.mobilityweek.eu/cities/?year=2014&country=BG .  

  

 
 

Източник: autoplanet1.com 

Заглавие: Националните паркове застрашени заради неефективно управление 

Линк: http://www.mediapool.bg/natsionalnite-parkove-zastrasheni-zaradi-neefektivno-upravlenie-
news224909.html                                                                                                                                       

http://www.mobilityweek.eu/cities/?year=2014&country=BG
http://www.mediapool.bg/natsionalnite-parkove-zastrasheni-zaradi-neefektivno-upravlenie-news224909.html
http://www.mediapool.bg/natsionalnite-parkove-zastrasheni-zaradi-neefektivno-upravlenie-news224909.html
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Текст: Биоразнообразието в трите национални парка "Пирин", "Рила" и "Централен Балкан" е застрашено 
заради неефективното им управление от съответните техни дирекции, лоша охрана на защитените 
територии, слаб контрол от страна на Министерството на околната среда и и водите и законодателство, 
което от 1999 година насам свива границите на парковете. Поради тази причина част от застрашените 
видове в трите парка дори са намалели, сочи одитен доклад на Сметната палата за управлението на 
националните паркове в периода от януари 2010 г. до края на 2012 г. 
Реално в този период министър на околната среда и водите е Нона Караджова от кабинета на ГЕРБ, но 
анализът, изготвен с участието и на одитни експерти от Полша, Литва, Дания, Норвегия, Украйна и 
Хърватия, отчита, че проблемите с управлението на националните паркове датира от преди това. 
Трите парка са с обща площ 193 047.9 ха, като одитът показва, че от 1999 г. са извършвани редица 
промени в териториите, но само в посока намаляването на защитените зони. От парк "Рила" например е 
"отрязана" близо една четвърт от терена спрямо определената при обявяването на парка. 
Одиторите отбелязват, че липсата на актуални планове за управление на парковете "Рила" и "Централен 
Балкан" с ясни цели и задачи, които да имат финансова обосновка, създава предпоставки за неефективно 
стопанисване на защитените зони.. 
В доклада се посочва, че през проверяваните три години дирекциите на националните паркове са 
изразходвали 13.842 млн. лв. като средните разходи за управление на хектар площ варира от 47 лв. за 
"Рила“, до 115 лв. – за "Пирин“. 
Най-много пари за парковете е имало в бюджета за 2010 г., следващите две години средствата са 
намалени с 18 на сто, явно очаквайки разликата да се компенсира от европейските фондове, 
финансиращи схеми за опазване на биологичното разнообразие, но това не е било достатъчно. 
Като проблем се сочи това, че границите на парковете не са ясно обозначени и охраната на парковете 
пази покрива една пета по-големи от нормативно определените 1500 ха и така опазването не е 
ефективно. 
Не е ефективно и проследяването и съпоставянето на състоянието на различните биологични видове в 
националните паркове 
От Сметната палата препоръчват на екоминистерството да внасе за разглеждане в Министерския съвет на 
проект за изменение и допълнение на Закона за защитените територии, което да синхронизиране 
правомощията на парковата охрана с тези на горските. Трябва да се ускори и изработването на нови 
планове за управление на парковете, за които при това от еврофондовете се отпускат средства, но 
обжалване на изборите на изпълнители на тези планове забави изработката им. 
Одитната институция смята, че трябва да се засили охраната в парковете и да се повиши капацитетът на 
специалистите, отговарящи за следенето на биоразнообразието. 
 

 

Източник: bnt.bg 

Заглавие: Доплащаме 1.5 млрд. лева за проекти по ОП “Околна среда” 

Линк http://bnt.bg/news/ekologiya-i-ustoychivo-razvitie/doplashtame-1-5-mlrd-leva-za-proekti-po-

op-okolna-sreda     

  

http://www.bulnao.government.bg/bg/articles/odit-na-smetnata-palata-upravlenieto-na-nacionalnite-parkove-ne-e-efektivno-i-syzdava-risk-za-syhranenie-na-biologichnoto-raznoobrazie-v-tqh-1333
http://bnt.bg/news/ekologiya-i-ustoychivo-razvitie/doplashtame-1-5-mlrd-leva-za-proekti-po-op-okolna-sreda
http://bnt.bg/news/ekologiya-i-ustoychivo-razvitie/doplashtame-1-5-mlrd-leva-za-proekti-po-op-okolna-sreda
http://bnt.bg/news/ekologiya-i-ustoychivo-razvitie/doplashtame-1-5-mlrd-leva-za-proekti-po-op-okolna-sreda
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Текст: България ще плати милиард и половина лева за проекти по програма Околна среда от държавния 
бюджет и след това ще очаква възстановяване на парите от Европа. Това обяви вицепремиерът Екатерина 
Захариева. Днес тя инспектира строителството на автомагистрала Марица. Тя уточни, че двата ЛОТ- а ще 
бъдат завършени в срок и няма опасност от загуба на евросредства. 
Екатерина Захариева заяви, че по проектите, които се финансират от оперативната програма Околна 
среда, в момента се извършват плащания от бюджета, които по-късно ще получим от Европейския съюз. 
Екатерина Захариева – вицепремиер и министър на регионалното развитие: ”Това означава, че тези 
пари трябва да бъдат платени от някъде в момента и да чакаме ЕС, надяваме се да започне в края на 

годината и да продължи следващата година в усилено темпо.” 
По вече проверени от Европейската комисия проекти страната ни ще бъде санкционирана с около 160 
милиона лева по програмата. Министър Захариева обаче успокои, че България все пак ще получи и тези 
средства. 
Екатерина Захариева: ”Като цяло това няма да бъдат загубени средства за програмата, те просто 

ще се пренасочат към други проекти.” 
След като провери хода на изграждането на магистрала Марица министър Захариева подчерта, че докато 
Лот 2 е почти готов и е възможно да бъде завършен до края на ноември, то по Лот 1 работата не е 
свършена дори и наполовина. 
Екатерина Захариева: ”Тука има археология, тука има изместване на газопровод, който не беше ясен 

по време на проектирането и отчуждителните процедури.” 
По думите на вицепремиера реалистичният срок за завършването на Лот 1 от Оризово до Димитровград е 
в края на май следващата година. 
 

Източник: glasove.com 

Заглавие: Пламен Стоянов-Дамбовеца: Бях се приготвил да лежа 10 г. в затвора. Ще търся възмездие 
само по законен път 
 

Линк: http://glasove.com/interviuta/41841-plamen-stoqnov-damboveca-bqh-se-prigotvil-da-leja-10-g-v-
zatvora-shte-tyrsq-vyzmezdie-samo-po-zakonen-pyt                                                                                                                                    

  

Текст: Пламен Стоянов-Дамбовеца бе арестуван по време на показна мащабна акция през 2010 г., 
свързана с делото „Октопод“. Задържането му е извършено зрелищно с барети и цивилни, които влизат в 
къщата му в 6 часа сутринта, а той е принуден да легне на земята с насочено към него оръжие. Още на 
следващия ден тогавашният министър на вътрешните работи Цветан Цветанов дава пресконференция, на 
която обявява, че е разкрита организирана престъпна група, свързана с Алексей Петров и т.нар. 
„Октопод“. Пламен Стоянов е обвинен, че е източвал „Кремиковци“ заедно с брат си Йордан със схеми за 
изкупуване и рециклиране на метали. На цялото му имущество автоматично е наложен запор от 
комисията „Кушлев“. Четири години заводът, който притежава, за рециклиране на отпадъци е затворен. 
Всичко това е причината той да заведе дело срещу България в Страсбург. Днес бизнесменът е оправдан 
по всички обвинения, повдигнати срещу него. 
 
-    Господин Стоянов, докъде стигна делото, което водите срещу България в Страсбург? 
-    Формално никой не знае докъде е стигнало делото. Чакаме решение. Зададени са въпроси на 
правителството, на които въпроси правителството е отговорило. От мен е поискан одиторски доклад за 

http://glasove.com/interviuta/41841-plamen-stoqnov-damboveca-bqh-se-prigotvil-da-leja-10-g-v-zatvora-shte-tyrsq-vyzmezdie-samo-po-zakonen-pyt
http://glasove.com/interviuta/41841-plamen-stoqnov-damboveca-bqh-se-prigotvil-da-leja-10-g-v-zatvora-shte-tyrsq-vyzmezdie-samo-po-zakonen-pyt
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пропуснати ползи и нанесени щети, който аз съм дал вече. Делото междувременно има статут на пилотно 
дело. Това означава, че е на специално внимание на Голяма камара и когато бъде решено и съдът излезе 
с определение и решение, автоматично всички подобни казуси в целия Европейския съюз и страните, 
които са ратифицирали спогодбата, се решават по това дело. Чакаме решение. 
-    На колко възлиза финансовият ви иск срещу държавата? 
-    Финансовият иск възлиза на 85 000 000 милиона евро към 31 декември 2012 г. Така са изчислили 
съответно одиторите, които са направили точни математически сметки. Самият доклад не е разказ по 
картинки или преразказ, той е чиста математика. Толкова показва математиката.  
-    В какъв срок очаквате да се реши делото? 
-    Далеч съм от мисълта да се бъркам в работата на Европейския съд, както и на българския, разбира се. 
Те имат правомощия и да разследват всеки един случай.  
-    От писмото, което изпратихте до Бойко Борисов, ли започнаха всичките ви проблеми? 
-    Изпратих писмо-намерение до министър-председателя на Република България. Това беше едно 
намерение на нашата компания да плати задълженията на държавата като най-голям кредитор на 
комбинат „Кремиковци“ и да влезем във владение и той да започне да работи. В това писмо, с което се 
запознахте, без да има някакви тайни и секрети, които след това Цецко „разкри“, е описана цялата ни 
дейност в предприятието. Писахме, че сме готови да плащаме на БДЖ и на пристанищата, да 
преработваме суровини, да ги преработваме и да продаваме готова продукция.  
-    Колко време след като писмото бе вкарано в деловодството на Министерския съвет, пристигнаха 
баретите? 
-    Около 10-15 дни. Януари 2010 г. го внесохме, февруари стартира операция „Октопод“, в която едно от 
обвиненията е източването на „Кремиковци“. Баретите дойдоха вкъщи в 6 часа сутринта, дойдоха и 
цивилни, много хора... Поисках някакъв документ, някаква заповед, те казаха, че се ползват от такава 
възможност в закона за влизане по неотложност – когато има изнасилване, убийство или нещо гори. 
Чисто формално, естествено! Възползвайки се от тази правна възможност, нахълтаха, обискираха всичко 
по най-вандалския начин и така стартира операция „Октопод“, която след четири години претърпя пълен 
неуспех.  
-    Вие бяхте задържан за 11 дни, защо толкова дълго? 
-    Не е, според прокуратурата не е много дълго. Прокуратурата искаше постоянна мярка за задържане, 
защото има опасност да се укрия и да извърша нови престъпления – изнасилвания, отвличания, убийства, 
производство и разпространение на наркотици, източване на „Кремиковци“, и да продължа да нанасям 
щети на финансовата и данъчната система, да пера пари... 
-    Колко време след това комисията „Кушлев“ запорира имуществото ви? 
-    Веднага. Автоматично комисията се самосезира и в рамките на няколко дни си намери повод 
формално и последваха запори на всички активи на дружествата и на мен като физическо лице, както и 
на моето семейство, близки и роднини до девето коляно. Запорът бе на всички активи, движими и 
недвижими, банкови сметки. 
-    По времето, в което ви арестуваха, кое бе най-абсурдното писание в медиите, което после 
прочетохте за себе си? 
-    Всички, които ги прочетох, са абсурдни. Цветан Цветанов каза, че ако не сме били задържани в тази 
група, имало опасност да станем най-значимите бизнесмени в държавата. Оказа се, че Цветанов има 
имплантиран чип, който отчита степента на значимост на един бизнесмен, и там има една скала може би, 
при която, ако влезеш в червеното, ставаш опасно значим. И се предприемат такива действия... 
Абсолютно всички писания бяха абсурдни, абсолютно всички! Чувстваш се сам срещу системата, която 
включва държавата с нейните органи – правоохранителни, правораздавателни, репресивни... всички без 
изключения. Последваха ревизии, които бяха направени от тройни екипи на НАП, ДАНС и прокурори. 
Ревизиите излязоха с ревизионни актове без абсолютно никакви нарушения. Огромен ресурс хора на 
държавата, огромен ресурс бе похарчен за нищо. Ние сме подали едно искане, за да определим колко 
струва акцията „Октопод“ на държавата. Сега научаваме, че съдебната система не разполага с финанси, 
определени съдилища – Варненско, Шуменско, вече не могат да се издържат, не могат да плащат ток... 
Нали по това време на бегом бяха създадени специализирани прокуратури, съдилища, от които на 
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практика чисто процесуално няма нужда... Бяха създадени съдилища за борба с мафията – мафия, 
каквато няма. Няма убити журналисти, прокурори, съдии, депутати...Това е един огромен мегаресурс, 
който беше похарчен за една политическа реклама, за една политическа пиар акция. И ние ще питаме от 
тук натам колко е струвало всичко това на държавата. Защо на практика сега бюджетът боксува, защо 
съдебната система боксува? Съдебната система е едно скъпо удоволствие на всяка държава и тогава, 
когато е структурирана неправилно от некомпетентни хора, тя изчерпва бързо ресурса и винаги има една 
такава финансова недостатъчност и спира на практика да функционира.  
-    Колко време продължи при вас проверката на комисията „Кушлев“? 
-    Четири години и шест месеца. Проверката беше направена в срок, който е по закон при тях. Мисля, че 
е двумесечен срок. Самата репресия от комисията продължи четири години и пет месеца. Доста след като 
спечелихме делото в България, може да се запознаете с решението на съда. На специализирания съд. 
-    Значи вече 100 процента комисията е вдигнала всички запори при вас? 
-    Да. Вече... 
-    Отделно колко приблизително на вас като бизнесмен ви струваха запорите на комисията „Кушлев“ 
като нанесени щети, пропуснати ползи...? 
-    Отделно само стари баби могат да изчислят. Отделно е въпрос на някаква сметка, която сега не мога да 
направя. Но това са големи загуби, огромни... Огромни и затова каквато и цифра да кажа, ще бъде 
неточна.  
-    Преди да дойдат баретите у вас, имаше ли нещо, което да ви подскаже, че се готви подобно нещо? 
-    Не. 
-    Воден ли е с вас разговор от типа – имаш бизнес сериозен, няма ли да финансираш партията? 
-    Никога не е имало такива разговори.  
-    Много бизнесмени се оплакаха, че по време на управлението на ГЕРБ са искали да откраднат 
бизнеса им, на места направо са го „взели“ или са се намърдали като акционери... При вас такъв ли 
беше случаят? 
-    При нас се направи опит да се вземе целия сектор, а не, да кажем, конкретно моя бизнес в сектора на 
рециклирането и търговията с отпадъци. Това, което се случи с мен, беше само първа стъпка.  
-    Бизнесът ви явно е високодоходен? 
-    Бизнесът трябва да е високодоходен по смисъла на търговското право. 
 
-    Като разглеждам данъчните декларации на вашата фирма, явно бизнесът ви е вървял във 
възходяща линия. Последната година, през която сте се отчели към бюджета като фирма, сте платили 
близо 9 000 000 лева данъци? 
-    Да, защото аз си разбирам от работата, затова е толкова успешен. Но по принцип е успешен бизнесът, 
ако го вършиш като хората. Тогава би трябвало да е успешен. 
 -    През годините колко пари като данъци сте внесли в държавния бюджет? 
-    О, много... Аз не съм изчислявал специално. Поставих задача на един ваш колега да изчисли всичките 
депутати и министри през тези 25 години колко са платили. Аз съм платил доста повече. Тук влизат 
акцизите от горива, ДДС... За огромни суми става въпрос. Повече от цялата политическа класа, каквото е 
платила за 25 години, аз съм платил повече може би 1 или 2 лева.  
-    Когото пристигнаха барети в дома ви, имаше ли опити да бъде подхвърлено нещо? Откриха ли 
наркотик, незаконно оръжие или нещо такова? 
-    Опити за подхвърляне на неща е имало доста пъти. То вагони трябва да подхвърлят, няма да стане с 
малко... При мен не могат да ми подхвърлят малко. Имало е безброй постановки, включително и с 
наркотици. Например пред къщи дойде едно младо момче да ми иска 500 лева, защото съм му дал 
„мешилка“. И аз за пръв път чух – мешилка съм му дал... Нещо, което било наркотик, но не било чист 
наркотик. А това момче наистина е дошло с един друг пред вкъщи и оня слязъл, върнал се е, дал му е 
нещо, твърдейки, че го взел от мен. Така че аз, докато бачкам тоя мащабен бизнес, вкъщи пакетирам за 
по 500 лева наркотици със съпругата ми и децата да продаваме. Мешилки.... 
 -    Случайно ли е според вас, че веднага след вашия арест бяха приети поправки във важни закони? 
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-    Разбира се, че не е случайно. Те не бяха приети само заради мен, а за всички тези, които бяха в този 
филм. Приети бяха някои драстични поправки в Наказателния кодекс и НПК, в Комисията по отнемане на 
имущество, придобито по незаконен начин и в Закона за управление на отпадъците. То много лесно 
може да се направи връзката. Малко човек ако е запознат, не много, със случая ми, веднага може да 
направи връзка. Ако е много запознат пък, направо може да припадне. Промените в НК, които бяха 
направени, бяха с цел да се повишат драстично наказанията, за да могат да влязат такива като мен в едни 
по-специални групи, които да бъдат разследвани от специализираната прокуратура. В НПК бяха 
направени промени, които не дават възможност след изтичане на разумния двугодишен срок да поискаш 
разглеждане от съда на твоето дело. Примерно в Комисията по отнемане на имуществото, придобито от 
престъпна дейност, бяха направени промени, които наистина са добри, но в закона се казваше, че старите 
случаи остават по стария закон. И така се получаваше параграф 22. В Закона за управление на отпадъците 
бяха направени такива промени, че бизнесът се концентрира само в техни фирми. Като една от 
промените, репресивни, драстични гадни мерки, пробутвайки историите за една-две откраднати шахти, 
като това не е бизнесът с рециклиране. Аз винаги съм казвал, че рециклирането е философия. 
Благодарение на некадърно направения Закон за управление на отпадъците се издави половин България. 
Защото сега отпадъците са по шахтите и канавките. Продължават да си падат същите валежи, само че 
проблемът не е в непочистените корита и канали. Проблемът е, че отпадъците – вътрешни и външни 
гуми, парчета от скрап и пластмаси, пет кенове, са там, където не им е мястото. Никой обаче не се сеща за 
това, че доста населени места в държава, в която столицата е на 650 м надморска височина и от плажната 
ивица, изминавайки 100 метра надморска височина. За справка – в Холандия две трети от държавата е на 
7 метра под вода и там не стават наводнения, въпреки че имат едни изключително агресивни брегове от 
гледна точка на бури. Холандците не попадат под вода, ние, глупаците на Балканите, се издавихме от 
това, че три пъти са паднали дъждове. Забраната за купуване на метали от физически лица също е форма 
на репресия. Какво беше управлението на ГЕРБ? Форма на репресия във всички форми, във всичките й 
странни видове, които човек може да се сети. Общо взето е равносилно на това човек да не може да 
пазарува от хипермаркета, а само фирма. Държавата ще бъде осъдена със сигурност в Страсбург за това и 
със сигурност ще трябва да плати. Но законът е направен абсолютно некадърно и е абсолютно 
репресивен. Оказва се, че хората, които работят, ще трябва да плащат гаранция, да кажем, от порядъка на 
5 000 000, 50 000, 25 000 на министри, на които не можем да запомним имената. Толкова бързо ги 
събират по кръстовищата и ги уволняват. Ние, които сме данъкоплатците, имаме постоянен адрес на 
живеене и имаме семейства, които сме инвеститори в тази държава, трябва да гарантираме парите на 
тези, безименните, събрани от кол и въже, които назначават, уволняват... 
-    Търсили ли са ви хора, чийто бизнес също е пострадал по време на управлението на ГЕРБ и Бойко 
Борисов? 
-    Да, знаете дори, че вече има учредено движение с неправителствена цел пострадали от различни 
групировки или ГЕРБ. Най-много са наши съмишленици, приятели или неприятели, събратя, репресирани 
от политическата система. 
-    Вие сте богат човек, някога не ви ли е идвало на ум, не ви ли е падало пердето и не сте ли искали да 
си отмъстите по някакъв начин за това, което ви се случва? 
-    Пердето не ми се е вдигало тука от последните 20 години. От управлението на господин Костов – 
Лаборанта, не ми се е вдигало пердето. Но да си отмъщавам – чак дотам не мога да им сляза на нивото, 
даже и да правя усилия... Само и единствено по законния съдебен ред ще търсим справедливост и ще 
налагаме закона, за разлика от тях. Може да е трудно, може да е бавно, но при всички случаи е 
справедливо. В тази държава има крещяща нужда от справедливост и трябва да се започне все отнякъде. 
Не можем да допуснем несправедливо отношение към себе си.  
-    Виждам, че заводът е започнал да работи. Значи няма пречка за това? 
-    Да, започна преди около месец. Пречка ще видим дали има или няма, рано е да се каже. Опитваме се 
да работим, да, опитваме се. Ще видим след 5 октомври дали ще има пречка.  
-    И ако пак ГЕРБ се върне на власт? 
-    Да заповядат. При такива обезщетения даже ще бъде удоволствие ГЕРБ да дойдат на власт. Поне ще 
бъдем компенсирани задължително.  
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-    За тези 11 дни в ареста няма ли да търсите възмездие? 
-    Цялата сметка е във финансовия ни иск, който ще се гледа в Страсбург. Аз съм представил 243 
доказателства за това на хартиен и магнитен носител. Честно да си призная, се бях приготвил да лежа в 
затвора 10 години... Само семейството ми знае какво преживяхме.  
 

 

Източник: scrap-bg.com 

Заглавие: Лондонска Метална Борса 16.09.2014 

Линк: http://scrap-bg.com/tag/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-
%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8/   
 

  

Текст: В понеделник на 15 септември бе  намалена цената  на фючърсите на медта на Лондонската 
метална борса на фона на по-слаби от очакваното икономически показатели от Китай. Националното 
бюро за статистика показа данни , че промишленото производство  е нараснало през август в Китай в най-
бавния темп от декември на 2008 г., което представлява увеличение от 6,9% на годишна база. 
“Ако темпът на растеж на китайската икономика е подобен  в близко бъдеще, това може да доведе до 
отслабване на търсенето на метали и в крайна сметка да доведе до спад в цените “, – според 
анализаторите от  Commerzbank. 
Фючърсен контракт на медта с доставка след три месеца на LME падна с 0.3% в края на неформалната 
сесия, до $ 6820 за тон. 
Големите загуби, понесени алуминия  - цената му падна с 1.9% до стойността от предишния ден, до 1 
991$ на тон, цинка  приключи деня с 1,2%  обратно до $ 2,249.5 за тон, никела  затвори на $ 18 075 за тон , 
оловни цените са паднали с 1.1%, до $ 2098 за тон ,Калая намали на $ 21,055 за тон 
“Като цяло, медта  и оловото, успяват да се възстановят – (Standard Bank анализатор Leon Westgate). – 
Въпреки това, останалата част от комплекса на металите продължава да заема позицията, в очакване на 
публикуването на важни статистически данни за търговията на Съединените щати “. 
Оперативните цени на металите на големи борси в света на   16.09.14 
на LME (брой): Алуминий – $ 1,970.5 за тон, мед – $ 6892 за тон, олово – $ 2095 за тон, никел – $ 18 203 за 
тон, калай – 21160 $ на тон, цинк – $ 2260.5 за т, 
LME (3-месечен договор.): Алуминий – $ 2,005.5 за тон, мед – 6850 $ за тон, олово – $ 2106 за тон, никел – 
$18231 за тон, калай – 21 215 щатски долара на тон, цинк – $ 2265.5 за т, 
на SHFE (доставка през октомври 2014 г.): Алуминий – $ 2336 за тон, мед – $ 8,030.5 за тон, олово – 2272 $ 
за тон, цинк – $ 2,655.5 за тон (включително 17% ДДС) 
на SHFE (Доставка декември 2014): Алуминий – $ 2,329.5 за тон, мед – $ 7,916.5 за тон, олово – $ 2,293.5 за 
тон, цинк – $ 2,667 за тон (включително 17% ДДС) 
на NYMEX (доставка през Септември 2014 ): Copper – $ 6,792.5 за тон 
на NYMEX (доставка през ноември 2014 г.): Copper – $ 6800 за тон. 
 
 

 

Източник: m.tribali.info 

http://scrap-bg.com/8324/
http://scrap-bg.com/tag/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8/
http://scrap-bg.com/tag/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8/
http://scrap-bg.com/tag/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8/
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Заглавие: Спипаха хлапаци, предаващи крадено скеле за скрап 

Линк:  http://m.tribali.info/bg/spipaha-hlapatsi-predavashti-kradeno-skele-za-skrap/    

  

Текст: На 10 септември по обяд в полицията в Мездра се обадил Т.А., който се оплакал, че между 8 и 10 
септември е откраднато метално скеле за товарене на сено, оставено на съхранение в земеделския му 
имот недалече от града. Разследването показала, че крадците са двама малолетни от Мездра и Елисейна. 
Те разглобили съоръжението и го предложили в пункт за изкупуване на черни и цветни метали, но били 
спипани заедно с плячката, докато вървял пазарлъкът. Скелето е върнато на селския стопанин. 
 
 
 

Източник: dobrudjatv.net 

Заглавие: 50% повече джебчийски кражби от началото на годината 

Линк:  http://dobrudjatv.net/50-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-
%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D1%87%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B8-%D0%BE%D1%82-
%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE/     

 
Текст: С 4,3% по-малко са регистрираните престъпленията през първите 8 месеца на годината, сравнение 
със същия период на миналата година. До момента регистрираните престъпления са 1667, срещу 1743 
година по-рано. 521 са разкритите престъпления от началото на годината, като разкриваемостта е малко 
над 31%, каза директорът на ОД на МВР комисар Цветомил Цанев. 66% от престъпленията от началото на 
годината са против собствеността. Драстично занижение има при кражбите на селскостопанска 
продукция – 32% и при кражбите на цветни метали – 51%. Лек ръст от 6% има при домовите кражби. 
Данните на полицията показват, че най-често те се извършват в работно време – между 8 и 18 часа. 50% 
са се увеличени джебчийските кражби. Като най-тревожна тенденция шефът на Полицията посочи 
телефонните измами, които от началото на годината са 64, а за същия период на миналата година са 30. 
Това се случва въпреки постоянните срещи на служители на Полицията с възрастни хора по малките 
населени места. 39 са посегателствата върху автомобили от началото на годината. Случаите са най-вече в 
морските курорти – Албена, Кранево и Балчик. Комисар Цанев отбеляза, че има много добро 
взаимодействие между Полиция и Прокуратура. Няма просрочени досъдебни производства, каза още 
директорът на ОД на МВР. По повод двойното убийство в село Кочмар от август миналата година, 
началникът на сектор Криминална полиция Галин Савов каза само, че извършителят на престъплението 
все още не е разкрит, но се работи много активно по случая. 

http://m.tribali.info/bg/spipaha-hlapatsi-predavashti-kradeno-skele-za-skrap/
http://dobrudjatv.net/50-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%b1%d1%87%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%be/
http://dobrudjatv.net/50-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D1%87%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE/
http://dobrudjatv.net/50-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D1%87%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE/
http://dobrudjatv.net/50-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D1%87%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE/
http://dobrudjatv.net/50-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D1%87%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE/

