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Източник: economic.bg 
 

Заглавие: При контрола на евросредства има системен проблем 
България все още има шанс за европари по екопрограми за 2015 г., казва Джордж Кремлис, ръководител 
на ГД „Околна среда” на ЕК 
 

Линк: http://www.economic.bg/bg/news/4/pri-kontrola-na-evrosredstva-ima-sistemen-problem.html   
 

 

Текст:  Г-н Кремлис, какви ще бъдат приоритетите при екологичните проекти за новия програмен 
период? 
Двата типа приоритети са отпадъците и водата по отношение на екологичната инфраструктура, която 
трябва да бъде построена. С други думи, за управлението на отпадъчните води са нужни мрежовите 
инфраструктури, за питейна вода - системи, които да чистят течността и системи, които да я 
разпространяват. 
България до момента е един от "шампионите" по депониране на отпадъци. Но в новия програмен 
период кофинансирането на депонирането не се финансира отделно, само ако е част 
от интегриранаинсталация за отпадъци. Самото депониране е на дъното в йерархията по финансиране и 
трябва да бъде оставено в дългосрочен план. Затова приоритет трябва да са програми, разработени от 
общините, в които се набляга на разделното събиране и изхвърляне на боклуци. Целта е към 2020 година 
да бъде постигнато 50% рециклиране. Това са двата ключови приоритета във финансирането и 
разработването на екологична инфраструктура.  
Въздушното замърсяване е ключово за България, която е на върха в тази класацията в Европейския съюз 
(ЕС). Ситуацията с качеството на въздуха е особено лоша и затова този проблем трябва да бъде 
адресиран. Въздушното замърсяване често е свързано с трафика и с отоплението и има какво да се 
направи по този въпрос. 
Какви са най-честите грешки на бенефициентите в България и как могат те да бъдат избегнати? 
Бенефициентите нямат знанието как и какво да направят когато става дума за малки проекти под 50 млн. 
евро. Понякога не са и правилно информирани или консултирани какво и как трябва да се свърши. В 
добрия вариант това може да бъде агенция, установена от правителството. Кметовете нямат по-широк 
поглед върху ситуацията и затова подобна агенция трябва да контролира процесите. 
Как се справя България в усвояването, приложението, изпълнението и резултатите на 
екологични европроекти в сравнение с други страни от нашия ранг? 
За отпадъчните води ситуацията не е толкова лоша, тъй като има добри практики. За нова членка на ЕС, 
каквато е България, страната се справя на средно ниво - не особено лошо, но не и толкова добре. 
Смятате ли, че Българските общини са достатъчно подготвени за усвояването и регламентирането на 
европейски средства? 
Не. Има големи проекти, при които е нужна допълнителна техническа помощ за общините. При малки 
проекти пък често липса яснота. 
Много експерти изразяват мнение, че контролът при европейските средства не е достатъчно 
ефективен. Как може той да бъде подобрен? 
Това е голям системен проблем, който има нужда от адресиране. Става дума за контролът и одитът, така 
че да се избегнат ситуации, които вече са били на лице. Защото има какви уроци да бъдат извадени от 
предишния ни негативен опит. И този проблем трябва да бъде адресиран системно. 
Смятате ли, че България ще има нулева година през 2015 г. при екопроектите? 

http://www.economic.bg/bg/news/4/pri-kontrola-na-evrosredstva-ima-sistemen-problem.html
http://www.economic.bg/bg/news/4/pri-kontrola-na-evrosredstva-ima-sistemen-problem.html
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Смятам, че ще е трудно, защото има нужда от много повече работа. Вярвам, че за 2015 година България 
има шанс при кофинансирането на определени дейности. Разбира се, през следващата година страната 
може да предостави одитни документи за 2014 година по минали проекти, така че да ги завърши изцяло 
 

 
 
 
Източник: economic.bg 
 
Заглавие: Ивелина Василева: Целим минимални загуби по "Околна среда" 
Новата оперативна програма трябва да се стартира много бързо, заяви министър Василева 
 

Линк: http://www.economic.bg/bg/news/4/osnovniyat-prioritet-na-mosv-e-okolna-sreda.html            
 

 

Текст:  Първият приоритет на Министерството на околната среда и водите е Оперативна програма 
"Околна среда и развитие". Както стана ясно по време на днешния форум, състоянието далеч не е розово. 
Това заяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева пред Economic.bg  
Има сериозно забавяне по отношение на старата оперативна програма 2007-2013 г. и съответно по 
отношение на подготовката на новата. Основните проблеми са свързани със спиране на средства от 
Европейския съюз. Вследствие на това има спиране на разплащанията към бенефициентите. Необходимо 
е да бъдат положени много усилия, за да се намали рискът от загуба на средства, обясни Василева. 
По думите й безспорно ще има загуба на средства, въпросът е да се минимизират и да се ускори 
управлението на проектите, за да се завършат навреме. По отношение на подготовката на новата 
оперативна програма, Ивелина Василева заяви, че е необходимо да се стартира много бързо.  
Министърът коментира, че последствията от спрените оперативни програми вече са видими и това е 
създало немалко проблеми по отношение на създаването на оборотни средства от общините към 
изпълнителите на строителните дейности. Това дава отражение и върху националния бюджет, тъй като 
служебното правителство осигури сериозен финансов ресурс - 700 млн. лв., за да продължат плащанията 
по двете оперативни програми "Околна среда" и "Регионално развитие". Василева поясни, че ОП "Околна 
среда" е задлъжняла към бюджета с над 1 млрд. лв. Това е негативният финансов ефект от спирането, 
поясни Василева. 
По отношение на изпълнението на целите на програмата, има забавяне на инфраструктурата в двата 
сектора "Води" и "Отпадъци", където има изоставане по отношение на изпълнение на директивите. 
Василева подчерта необходимостта от управление и минимизиране на ефектите в максимална степен. 
Сред основните приоритети на министерството е разработването на законодателна рамка, която да 
доведе до модернизирането на политиките в сектора, свързан с околната среда и климата 
 
 
 
 
Източник: afera.bg 
 

Заглавие: Скандалните назначения продължават! ГЕРБ пълни с калинки министерствата! 
Заместник-министър на екологията правил докторантура заедно с Красьо Черния 
 

http://www.economic.bg/bg/news/4/osnovniyat-prioritet-na-mosv-e-okolna-sreda.html
http://www.economic.bg/bg/news/4/osnovniyat-prioritet-na-mosv-e-okolna-sreda.html
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Линк: 

http://afera.bg/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0

%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82.html           

  

Текст: Назначеният в понеделник за заместник-министър на околната среда и водите Павел Гуджеров е 
допускал нарушения при управление на европейски средства в Община Раковски, установи проверка на 
БГНЕС в информационните масиви на Комисията за защита на конкуренцията и екологичното 
министерство. 
Гуджеров е бивш заместник-кмет на Община Раковски и като такъв е отговарял за „проекти, структурни 
фондове и социални дейности“ в кметството, ръководено от ГЕРБ. Назначен е на поста, когато е едва на 
25 години. 
Анализ на практиката на Комисията за защита на конкуренцията, изготвен от Института за правни анализи 
и изследвания през 2012 г., показва, че Раковски е сред осемте общини, които са допуснали 
„незаконосъобразно отстраняване на участници в процедури“ или са ги „отстранили на формално 
основание“. КЗК връща процедурата за преразглеждане, след като по проект „Повишаване на 
енергийната ефективност на образователната инфраструктура в Община Раковски“ са подадени четири 
жалби. 
Община Раковски е сред първенците по „наливане“ на средства от европейските фондове в първия 
мандат на Борисов. Макар и само с малко над 13 хиляди жители, управляваната от ГЕРБ община, 
получава проект за подмяна на ВиК-мрежата за колосалните над 55 млн.лв. Това надвишава четири пъти 
европейския индикатор, който предвижда лимит от 500 евро инвестиция на един жител. Тогавашният 
заместник-министър на околната среда Ивелина Василева, която вече е начело на екологичното 
ведомство, защитава инвестицията. Във връзка с надвишаването на лимита от „500 евро“, през 2012 от 
Генерална дирекция „Регионална политика“ на ЕК посочват, че „водните проекти ще бъдат одитирани от 
българския одитен орган и от Европейската комисия, която има възможност да налага финансови 
корекции в случай на неспазване на редовността и доброто финансово управление“. В края на 2013 г. 
именно заради нарушения при обществените поръчки и изпълнение на проектите от страна на местната 
власт, в периода 2010-2013 г., Брюксел замрази плащанията по Оперативна програма „Околна среда“, 
бенефициент, по която се явява и Община Раковски. 
Преди шест месеца бившият екоминистър Искра Михайлова (сега евродепутат от ДПС) настояваше да се 
наложи на Община Раковски финансова корекция от 5% (2,7 млн.лв.), заради установени нарушения по 
проекта. Михайлова мотивира глобата, с резултат от повторната проверка на документацията, която 
извърши одитиращия орган. По-късно обаче от МОСВ отмениха налагането на финансова корекцията на 
общината, а служебното правителство на Георги Близнашки дори отпусна от бюджета 7,8 млн.лв. за 
разплащане с изпълнителя на водния цикъл – фирма „Водканалстрой“. Заради проекти като този на 
Община Раковски, правителството на Близнашки се съгласи България да „отпише“ 168 млн.лв. по ОП 
„Околна среда“, с надеждата, че плащанията от ЕК ще бъдат възстановени до края на мандата му. Тъй 
като това не се случи, сега министрите на Борисов се надяват Брюксел да размрази ОПОС до броени дни. 
Последната година новият заместник-министър на околната среда и водите Павел Гуджеров бе депутат в 
42-то Народно събрание от групата на ГЕРБ. В декларацията си за конфликт на интереси Гуджеров 
посочва участие в Сдружение „Местна инициативна група – Раковски“. От справка в сайта на 
организацията става ясно, че Гуджеров е председател на Управляващия й орган. От информацията в 
интернет-страницата става ясно още, че Павел Гуджеров много успешно е съвместявал работата като 
народен представител и тази на председател на Сдружение „МИГ-Раковски“. За сметка на липсата на 

http://afera.bg/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82.html
http://afera.bg/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82.html
http://afera.bg/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82.html
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парламентарна дейност, Гуджеров е доста активен в разпределението на европейски средства. В 
последните месеци, Гуджеров успява да подпише десетки договори с бенефициенти за стотици хиляди 
левове по ОС 4 „Лидер“ на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. От сайта на „МИГ-
Раковски“ става ясно още, че ръководеното от Гуджеров сдружение е сред първите 16 МИГ-а, които 
подписват договор за финансиране през 2011 г., когато Програмата за развитие на селските райони се 
управляваше от екипа на земеделския министър в първия мандат на ГЕРБ Мирослав Найденов и от 
служебния финансов министър Румен Порожанов, който през 2011 г. е начело на Държавен фонд 
„Земеделие“. Очаква се Порожанов да поеме ДФ „Земеделие“ и при втория мандат на Борисов. 
Назначеният със заповед на премиера за заместник-министър на околната среда и водите Павел 
Гуджеров е на 31-години. Висшето си образование е получил в Стопанската академия в Свищов. Гуджеров 
е докторант в катедра „Маркетинг“ на Академията, станала известна с несменяемия си ректор Величко 
Адамов, който преди пет години бе уличен за връзки с лобиста в съдебната система Красимир Георгиев – 
Черничкия. По същото време Павел Гуджеров и Красимир Георгиев, който са връстници, стартират 
докторантурите си в крайдунавския град. Павел Гуджеров я защитава през 2011 г., докато по същото 
време Красьо Черничкия е обект на разследване, заради връзките му с висши магистрати и членове на 
тогавашния състав на ВСС 

 
 
 
 
Източник: kmeta.bg 
 

Заглавие: Градоначалникът на Бургас Димитър Николов спечели приза "Кмет на годината 2014"  
Атанас Камбитов, кмет на Благоевград, стана носител на специалната награда "Кмет на 
гражданите" 
 

Линк: http://www.kmeta.bg/gradonachalnikyt-na-burgas-dimityr-nikolov-specheli-priza-kmet-na-godinata-
2014-37642.html    

 
 
Текст:  
Градоначалникът на Бургас Димитър Николов е "Кмет на годината 2014". Тази вечер той спечели приза 
във второто издание на конкурса на Бранд Медия България - Kmeta.bg. Наградата му връчиха 
председателят на Народното събрание Цецка Цачева и миналогодишният носител на приза Йорданка 
Фандъкова. 
Уникалните български 10 габа гайди с родопски ритми развълнуваха стотици български кметове, които се 
събраха на официалната церемония по награждаването на конкурса "Кмет на годината 2014" в НДК, 
София. 
Второто издание на конкурса, в който кметове гласуват за кметове е организирано от сайта на Бранд 
Медия България - Kmetа.bg. Така тази вечер се превърна в единствения и най-големия форум на 264-те 
общини в България. 
Кметът на годината 2014 за втори път потърси успешния кмет. За първа година конкурсът промени 
регламента и събра своя експертна комисия, обясниха организаторите. Журито проведе заседание и 
подложи на финално гласуване фаворитите. Комисията бе в състав Боян Томов, изпълнителен директор 
на Бранд Медия България, Радосвет Радев, изпълнителен директор на Дарик радио, съорганизатор, Вяра 
Анкова генерален директор на БНТ, съорганизатор, Огнян Донев председател на КРИБ, Борислав 
Малинов, пред на Българската асоциация по рециклиране. 

http://www.kmeta.bg/gradonachalnikyt-na-burgas-dimityr-nikolov-specheli-priza-kmet-na-godinata-2014-37642.html
http://www.kmeta.bg/gradonachalnikyt-na-burgas-dimityr-nikolov-specheli-priza-kmet-na-godinata-2014-37642.html
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"Можахме и го направихме. Преди 3 месеца с моя млад екип решихме да направим конференция в 
подкрепа на големите и малки общини. 2015 година медията ни - Бранд Медия България, ще добави още 
две неща - тв-продукция и специално издание за общините. Българските градоначалници трябва да се 
издигнат в култ", каза Боян Томов, изпълнителен директор на Бранд Медия България. 
Специалната награда на Kmeta.bg. получи Васко Стоилков, кмет на община Сливница, който има четири 
награди "Кмет на месеца". Приза му връчи Боян Томов. "Работим и се трудим денонощно. Имаме кауза 
нашата община да стане най-привлекателната в България. Благодаря на съгражданите ни, че вече 
повярваха и се включват във всички инициативи. Разчитаме изцяло на европейските фондове. чакаме ги с 
нетърпение и веднага да кандидатстваме", каза Васко Стоилков. 
Специалната награда "Добри европейски практики" е за един смел градоначалник, който изпълни проект 
за 125 млн. лв. - Таня Христова, кмет на община Габрово. Наградата й връчи Ивелина Василева, министър 
на МОСВ. "Благодаря на тези, които наистина оцениха усилията, които положихме. 
Срещнахме ентусиазъм, трудности и доза отчаяние, но вярвам, че се справяме. Важното е да привлечем 
тези, за които ги правим - хората. Без тях никой проект няма смисъл. Тази награда е за габровци, защото 
подкрепиха тази инвестиция. Вярваме, че създаваме по-добри условия за по-качествен живот", каза Таня 
Христова. 
Кметът на Пловдив Иван Тотев получи приза в категория "Успешно привличане на инвестиции", а 
наградата му връчи Цветан Мутафчиев, изпълнителене директор на "Телелинк". " Иван Тотев кмет на 
община Пловдив. "Първи излязох на сцената и може би наградата, която получавам е по-различна от 
тази, която очаквахме, след като Пловдив спечели да е Европейска столица на културата", каза Тотев. 
Кметът на София Йорданка Фандъкова спечели приза в категорията "Усвояване на евросредства". 
Наградата връчи Николай Петров изпълнителен директор на Билла България. "Благодаря на екипа на 
цялата столична община да направим реда по-добър по време на криза с европейски средства. Общината 
ни защити обекти на сотйност 3 млрд. лв. Това се постига с много труд и доверие от европейската 
комисия", каза Йорданка Фандъкова. 
Димитър Шумаров, изпълнителен директор на Пощенска банка връчи приза "Опазване на околната 
среда" на Минчо Казанджиев, кмет на община Ловеч. "Община Ловеч за втори път получава наградата за 
зелена община. На днешния ден е получавам на именния ми ден - Св. Мина. Това е награда в резултата 
от труда на екипа по европрограмите. Ловеч ще продължава да работи з това общината да бъде 
устойчива и да усвоява средствата по програмите от ЕС", каза Казанджиев. 
"Развитие на туризма" отиде в община Кюстендил при кмета Петър Паунов. Наградата му връчи Радосвет 
Радев, изпълнителен директор на Дарик радио. "Адмирации за организаторите, че станахте говорители 
на българските общини. Добре дошли и няма да ви разочароваме стига да нямате прякор Бат Сали", каза 
Паунов. 
В категорията "Адекватна реакция при криза" спечели градоначалникаът с най-бърза и адекватна реакция 
при бедствие - Даниел Панов, кмет на Велико Търново. Наградата му връчи Ангел Попов, изпълнителен 
директор Ком УНИКА "Тази награда за мен е за тези които спасиха десетки животи на хората в нашата 
община. За всички институции, които оказаха помощ в общината и направиха повече от 200 семеяства да 
имат по-нормален живот, след като пострадаха. Благодаря на Йорданка Фандъкова, която ми помогна в 
трудния момент, както и колегите от Добрич и Варна", каза Даниел Панов. 
Приза "Поддържане и развитие на спорта" получи Живко Тодоров, кмет на община Стара Загора, а 
наградата му връчи Нина Николова на Нова трейд. "Благодаря на организаторите, че за втора поредна 
година го порвеждат. Така виждаме добрите практики от съседните общини и ни правят да бъдем по-
добре", каза Тодоров. 
Награда в категорията "Осигуряване на условия за отглеждане на деца" не беше присъдена. Така реши 
експертната комисия, за да стимулира градоначалниците да работят още по-добре в тази насока, обясни 
водещата на церемонията Радина Червенова от БНТ. 
За Кмет на гражданите гласуваха 120 000 българи от цяла България. Kmeta.bg даде две специални 
награди за община над 20 000 жители и под 20 000. Министър Лиляна Павлова връчи приза на 
гражданите за голяма община на кмета на Благоевград Атанас Камбитов, избран със 17 000 гласа. "Много 
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е мило. Не знам тези, които са ме подкрепили с какви чувства са към мен, но аз ги обичам. Благодаря на 
Благоевград и ги обичам", каза Камбитов. 
Кмет на гражданите на малка община стана Господин Господинов от Мъглиж, а приза му връчи адвокат 
Таня Бузева. "Благодаря на организаторите, че направиха нашите проблеми от местната власт да имат 
чуваемост. Благодаря на всички, които са ме подкрепили. Тази награда е за всички мъглижани, които са 
доста отрудени хора. На всички ви пожелавам да дойдете, защото нашето гостоприемство е доста 
голямо. Искам да кажа на съгражданите ми: Мъглиж отново е пръв", каза кметът Господинов. 
За първи път се върчи награда за заместник кмет и тя бе адресирана към Марин Захариев от Смолян. 
Приза му връчи г-н Борислав Малинов, председател на УС на Българската асоциация по рециклиране. 
"Приемам тази награда за целия екип на община Смолян. Вярвам, че в последните три години общината 
върви в правилната посока", каза Марин Захариев. 
На церемонията присъстваха и председателят на Народното събрание Цецка Цачева, министърът на 
регионалното развитие Лиляна Павлова, Ивелина Василева, министър на МОСВ, Джордж Кремлис от 
Главна дирекция "Околна среда" на ЕК, представители на бизнеса и медиите. 

 
 
 
 
Източник: novini.bg 
 

Заглавие: Тервел строи пункт за управление на животински отпадъци 

Линк: http://www.novini.bg/news/248955-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BB-
%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-
%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8.html        
   

 
 
Текст: В Тервел започва строителството на пункт за управление на животински отпадъци с подкрепата на 
Програмата за развитие на селските райони. Общината обяви обществена поръчка за изграждането на 
сграда с инвестиция от близо 525 000 лева, съобщи БТА 
 В пункта ще бъдат събирани и замразявани шоково т. нар. странични животински продукти, които след 
обработка ще бъдат извозвани до близки екарисажи 
Пунктът, който ще бъде изграден върху терен от близо 2000 квадратни метра, ще разполага с разгърната 
площ от около 383 квадратни метра. Офертите на кандидатите за строителните работи ще бъдат отворени 
на 9 декември  
В новоизградения пункт ще бъдат разкрити осем работни места, посочват от общината  
Цялата инвестиция в хладилното съоръжение, което ще обслужва животновъдството в Тервел и съседни 
общини, достига около 1 900 000 лева 
 
 
 
 
 

http://www.novini.bg/news/248946-8-720-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%B8%D0%BD-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE.html
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Източник: stroitelstvoimoti.com 
 

Заглавие: Мобилни пунктове събират токсичните отпадъци на София  
Линк:  http://stroitelstvoimoti.com/%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8-
%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5-
%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-
%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5/          

   

 
 
Текст: Кампания за събиране на опасни отпадъци от фирми и граждани стартира в София. Три мобилни 
събирателни пункта ще бъдат организирани до края на годината в различни квартали. Опасните 
материали ще се приемат от домовете на гражданите веднъж месечно от екипи на фирми с 
разрешителни за събирането на токсичната смет. Практиката сочи, че все повече хора в столицата се 
възползват от системата. Най-често се предават стари лекарства, живак и уреди с фреон. Бои, лепила и 
почистващи препарати са другата група вредни продукти, която се изнася от домовете. Почти 2 тона 
опасни отпадъци са събрани в района на София от началото на годината при предходни акции на 
мобилните пунктове. Паралелно с изземането им се провежда и разяснителна кампания за вредата от 
струпването на отровни продукти и материали в контейнерите за смет. Проблемът е в това, че този тип 
отпадъци притежават корозивни токсични свойства, окисляват се и са лесно запалими. 
 

 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 
Заглавие: Започна рекултивацията на старото депо в Сухиндол 
 

Линк:  http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1355730            

   

 
 
Текст: Започна рекултивацията на старото градско депо на Сухиндол. Първа копка направиха вчера 
кметът инж.Пламен Чернев, председателят на Областния съвет на БСП Валентин Ламбев и изпълнителят 
на строителството. На събитието присъства и областният управител проф.д-р Георги Камарашев, както и 
представители на строителния надзор. 
Проектът “Рекултивация на старо сметище гр. Сухиндол” е финансиран от Предприятието за управление 
на дейностите по опазване на околната среда - ПУДООС, бенифициент по Оперативна програма “Околна 
среда”. Размер на финансирането 486 564,41 лв. с ДДС. 

http://stroitelstvoimoti.com/%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5/
http://stroitelstvoimoti.com/%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5/
http://stroitelstvoimoti.com/%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5/
http://stroitelstvoimoti.com/%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5/
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1355730
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Срокът за извършване на техническата рекултивация е 99 дни. Биологичната рекултивация трябва да 
завърши до 1095 дни. Според параметрите на проекта до 3 години след рекултивацията му, теренът може 
да се ползва за пасище или общинска мера. 
Сметището се е ползвало  между 1971 и 2008 г. То се намира на 3 километра от общинския център. 
Депонирани са отпадъци в размер на около 21 200 куб.м - битови, инертни и строителни. Те са 
разположени на площ от 19  дка, при имот с размери 10,137 дка, отреден за сметище. Следователно, 
целта на проекта е всички налични отпадъци да се съберат в отредения имот и да се рекултивират, 
обясни кметът. 
След затварянето на депото община Сухиндол е започнала да извозва твърдите битови отпадъци на 
регионалното депо в Севлиево. Съгласно директива на ЕС старите сметища трябва да бъдат почистени, 
запръстени и залесени, за да се спазят екологичните норми, посочи кметът.  
 
 

 
 
Източник: focus-news.net 
 
Заглавие:  Разпоредена е незабавна проверка на качеството на водата в река Банска Луда Яна 
заради сигнал за мъртва риба 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/11/11/1987970/razporedena-e-nezabavna-
proverka-na-kachestvoto-na-vodata-v-reka-banska-luda-yana-zaradi-signal-za-martva-riba.html  
 
 

 

Текст:  Пазарджик. Директорът на РИОСВ - Пазарджик Костадин Гешев е разпоредил незабавна 
проверка на качеството на водата в река Банска Луда Яна – в разстоянието от „Асарел Медет“ АД до град 
Панагюрище, съобщиха от РИОСВ - Пазарджик. Повод за това е получен късно снощи сигнал на „Зеления 
телефон” на екоинспекцията за наличие на мъртва риба в реката. Експерти на РИОСВ, съвместно с екип на 
Регионалната лаборатория към ИАОС, вече извършват пробонабиране от точковите източници на „Асарел 
Медет“АД. За случая е уведомен и директорът на Басейнова дирекция - Пловдив, който съгласно чл. 155, 
ал.1, т.4, буква”Б”от Закона за водите, е компетентен орган да обобщава и анализира данните за 
химичното и екологично състояние на водите 

 
 
 
 
Източник: zapernik.com 

Заглавие: Откраднаха и нарязаха за скрап железен казан от кв. Лалова махала 
 

Линк: http://www.zapernik.com/pernik/otkradvaha-i-naryazaha-za-skrap-jelezen-kazan-ot-kv-
lalova_35606/   
 

http://www.focus-news.net/news/2014/11/11/1987970/razporedena-e-nezabavna-proverka-na-kachestvoto-na-vodata-v-reka-banska-luda-yana-zaradi-signal-za-martva-riba.html
http://www.focus-news.net/news/2014/11/11/1987970/razporedena-e-nezabavna-proverka-na-kachestvoto-na-vodata-v-reka-banska-luda-yana-zaradi-signal-za-martva-riba.html
http://www.zapernik.com/pernik/otkradvaha-i-naryazaha-za-skrap-jelezen-kazan-ot-kv-lalova_35606/
http://www.zapernik.com/pernik/otkradvaha-i-naryazaha-za-skrap-jelezen-kazan-ot-kv-lalova_35606/
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Текст:  Пернишки полицаи задържаха двама рецидивисти за кражба. 
На 06 ноември в полицията бил подаден сигнал, че от навес в „Лалова махала” на областния град е 
откраднат меден казан. Органите на реда предприели разследване и много бързо белезниците щракнали 
около ръцете на извършителите – криминално проявените В.И./36 г./ и връстникът му К.Г. 
Двамата натрошили казана и се опитали да го предадат в пункт за вторични суровини. Мъжете са 
задържани за срок от 72 часа с прокурорско постановление. Повдигнато им е обвинение и ще им се иска 
постоянна мярка „задържане под стража”. Познати са с множество кражби. 
Работата по започнатото досъдебно производство продължава. 

 
 
 
 
Източник: targovishte.topnovini.bg 

Заглавие: Задържаха трима крадци, вилняли в Търговище 
 

Линк: http://targovishte.topnovini.bg/node/552981   
 

 

Текст:  Бързо производство по описа на Районно управление на МВР-Търговище е образувано срещу Р.М., 
на 24 год., и А.В., на 21 год., и двамата от гр. Търговище, съобщават от пресцентъра на МВР в областния 
град. Двамата са известни на полицията с множество извършени от тях кражби. За  същите след 
проведени оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия е установено, че на 9 октомври 
около 10,30 ч са извършили кражба на автомобилни части-втора употреба, от работилница в 
промишлената зона на същия град – собственост на 24-годишен мъж от гр. Търговище. Двамата са 
задържани в РУ МВР-Търговище на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Закона за МВР. Установено е, че 
извършителите са продали откраднатите части в пункт за изкупуване на черни и цветни метали. 
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