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Източник: afera.bg 
 

Заглавие: Валентин Златев с личен заместник-министър на екологията. 
 

Линк:  http://afera.bg/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd-
%d0%b7%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b2-%d1%81-%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-
%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%bc%d0%b8%d0%bd.html   
 

 

Текст:  И вторият на Ивелина Василева с установени нарушения. 
Красимир Живков – вторият заместник-министър на околната среда и водите, който вчера бе назначен 
със заповед на премиера Бойко Борисов, също е допускал нарушения при упражняване на публична 
власт. Това установи справка в Доклади на Сметната палата, предаде репортер на БГНЕС. 
В понеделник за заместник-министър на околната среда бе назначен бившият депутат от ГЕРБ Павел 
Гуджеров, който в качеството му на заместник-кмет на Община Раковски е допускал нарушения, според 
Комисията за защита на конкуренцията. Професионалните биографии на заместник-министрите на 
околната среда и водите Живков и Гуджеров поставят много въпросителни пред спешната необходимост 
от възстановяване на доверието от страна на Европейската комисия към ръководството на 
министерството. 
Оглавявано от кадъра на ГЕРБ Ивелина Василева, бивш народен представител и бивш заместник-кмет на 
Бургас, ведомство има за задача спешно да размрази плащанията по Оперативна програма „Околна 
среда“ 2007-2013 г., по която се очакват загуби в размер на стотици милиони евро към 31 декември тази 
година. Тепърва МОСВ трябва да договаря с ЕК и новата ОП „Околна среда“, по която България се очаква 
да получи над 3 млрд.лв. до 2020 г. 
Новият заместник-министър на околна среда и водите Красимир Живков е бил два мандата кмет на 
Правец. През 2003 г. е излъчен от БСП, а през 2007 г. е преизбран от името на Инициативен комитет. През 
2009 г. Живков е назначен от тогавашния премиер Бойко Борисов за Областен управител на София-
област. Още през следващата година Сметната палата е установила нарушения в София-област, допуснати 
под ръководството на Живков. За негово успокоение неправомерни действия са извършвали и 
предшествениците на Красимир Живков, установяват проверяващите. В началото на 2013 г. Сметната 
палата излиза с доклад, според който управата на София-област е въвела практика на заобикаляне на 
Закона за обществените поръчки. В два случая е допуснато разделянето на поръчки на части, за да се 
избегне по-тежък режим на възлагане, а при други седем поръчки изборът е направен въз основа само на 
една оферта. В друг случай след проведена процедура по ЗОП избраната фирма не е внесла пълен размер 
на гаранцията, която е била определена от възложителя. Сметната палата установява още, че 
администрацията на Областната управа е отдавала имоти под наем, но без да се провеждат търгове. 
Нарушения са допуснати и по обществена поръчка свързана с изработването на табели за нуждите на 
ГКПП „Калотина“, която е за сумата от 40 514,13 лв. с ДДС, посочат проверяващите. Отделно за ремонт на 
козирката на ГКПП-то са дадени над 420 000 лв. 
През 2011 г. Сметната палата посочва Красимир Живков като едно от 169 представители на държавната и 
местна власт, за които са установени пропуски при задължителното деклариране на имущество и доходи. 
От декларацията на Живков, която той подава през 2013 г., когато е освободен от кабинета „Орешарски“ 
става ясно, че новият заместник-министър на екологията има собственост върху десет имота в Ботевград, 
Правец и Поморие, като всичките са придобити в периода 2005-2012 г., т.е. когато е заемал публични 
постове. На името на Красимир Живков се водят и три ниви, с обща площ от 6 дка, придобити през 2008 и 
2011 г., както и лек автомобил „Пежо“ на 22 години. Красимир Живков е декларирал и два кредита за 
общо 65 000 лв. Новоназначеният заместник-министър на екологията може би е един от малцината 

http://afera.bg/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd-%d0%b7%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b2-%d1%81-%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%bc%d0%b8%d0%bd.html
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българи, които имат собствена часовникова кула. През 2011 г., Живков открива над 10-метрова кула с три 
часовника, внос от Италия, в двора на вилен имот край Правец. Каменната облицовка на кулата струва 
над 12 000 лв., а медния купол е правен от сръбски майстори. Сред гостите на откриването е певецът 
Веселин Маринов, а сред дарителите е Христо Стоичков, близък приятел на тогавашния депутат от ГЕРБ от 
София-област Емил Димитров. 
През 2011 г., бившият кмет на Горна Малина Ангел Желянов обвинява Красимир Живков, че в качеството 
му на областен управител на София-област в нарушение на закона за и.д. кмет на общината е назначил 
Иван Ников, по прякор Козунака, който години по-рано е бил кандидат за поста от ГЕРБ. 
Не е ясно каква ще е реакцията по повод назначението на Живков за заместник-министър на един от 
коалиционите партньори на ГЕРБ в настоящото управление. През 2010 г. медиите, свързани с лидера на 
НФСБ Валери Симеонов, телевизия СКАТ и вестник „Десант“ излизат с материали, в които се твърди, че 
Красимир Живков е излъгал, че има диплома за висше образование от Московски младежки институт. 
В брой 84 от 18.12.2010 г. на в-к „Десант“ се посочва, че Живков няма как да притежава диплома за висше 
образование от ММИ-Москва, тъй като в посочената от него година на дипломиране въпросното учебно 
заведение все още не е съществувало. „Скандалът обаче няма шанс да бъде подет от останалите медии у 
нас. Причината е, че Красимир Живков е доверено лице на Валентин Златев“, пише в-к „Десант“. 
Тъй като в продължение на повече от 12 години Красимир Живков не е имал право да развива търговска 
дейност като кмет и областен управител, то документални връзки между новия заместник-министър на 
околната среда и водите и фамилията Златеви може да бъде установена чрез участия във фондации и 
спортни клубове, а такива съществуват. Красимир Живков и бащата на бизнесмена Валентин Златев – 
Васил Златев през 2003 г. стават членове на Управителния съвет на баскетболен клуб „Сити Юнивърсити“, 
с адресна регистрация в Правец, сочат регистрите. Красимир Живков и Румен Гунински са в 
управителните органи на Фондация „Възстановяване на правешкия манастир Св. Теодор Тирон“ и на 
Обединен спортен клуб „Правец“. Румен Гунински стана публично известен през 2009 г., когато синът му 
бе похитен за 41 дни от групата за отвличания „Наглите“. Тогава стана ясно, че фирма на Гунински е 
франчайзър на управлявания от Валентин Златев петролен вносител и дистрибутор. Васил Златев, 
Красимир Живков и Румен Гунински имат и общи професионални биографии. В различни периоди са 
кметове на Правец, родното място на сваления преди 25-години комунистически лидер Тодор Живков 

 
 
 
Източник: news.plovdiv24.bg 
 

Заглавие: Читалища, църкви и библиотеки няма да плащат такса "битови отпадъци" 
 

Линк:  http://news.plovdiv24.bg//524739.html         

  

Текст: Освобождават от такса за битови отпадъци (ТБО) читалища, църкви и манастири, музеи, 
галерии и библиотеки. Това е заложено като промяна в Наредбата за определянето на таксите и 
цените на услуги в Пловдив, които ще бъдат разгледани на сесията днес, предаде репортер на 
Plovdiv24.bg.  
Промяната предвижда още да бъдат освободени от ТБО и имотите, за които е декларирано, че 
няма да бъдат ползвани през цялата година. 
Ако обаче се установи, че имот, деклариран като неизползваем, се ползва, ще се налага глоба до 
500 лв. Към нея ще се плаща и дължимият данък плюс лихвите. 

http://news.plovdiv24.bg/524739.html


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 4  

  

Източник: novini.bg 
 

Заглавие: Огнеборци гасят контейнери за отпадъци вместо пожари (снимки) 

Линк:  http://www.novini.bg/news/249160-
%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8-
%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%8F%D1%82-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-
%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B8-
(%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8).html  

   

 
 
Текст: Пожарникари отново трябваше да гасят контейнер за боклук в центъра на столицата. 
Контейнерът срещу сградата на Народното събрание на „Дондуков” вероятно е запален от 
недобросъвестни граждани със запалена цигара или умишлено от тинейджъри. 
Според думите на двамата огнеборци това се случва почти всяка вечер, което хаби ресурс и средства на 
службата за противопожарна защита 
 

 
 
Източник: zovnews.com 

Заглавие: Пускат сепарираща инсталация на регионално депо за отпадъци 

Линк:   http://zovnews.com/bg/puskat-separirashta-instalatsiya-na-regionalno-depo-za-otpadatsi/      

 
 
Текст: Сепариращата инсталация на Регионалното депо за твърди битови отпадъци на Враца получи 
разрешение за ползване. От вчера вече се работи по техническото задание за обществена поръчка за 
избор на организация, която да управлява сепарирането на отпадъците на територията на депото.  
„Законът позволява дейността да бъде възложена директно, но искаме да се осигури конкуренция при 
избора на изпълнителя, за да сме убедени и спокойни, че ще постигнем резултатите, които нормативната 
база е разписала по отношение на рециклируемите отпадъци. Това е изключително важно относно 
отчисленията, които плащаме за сметка на депонираните отпадъци. При едно добро управление ще си 
осигурим възможност да спестим средства, които да доинвестираме в механизация и за сметосъбиране, 
и за поддръжка на депото. Заедно с това ще осигурим едно устойчиво намаление на такса „битови 
отпадъци” за гражданите и за бизнеса”, заяви врачанският градоначалник Николай Иванов. 
През сепариращата инсталация ще минава целият отпадък на градовете Враца и Мездра. Той ще се 
разпределя по видове. Този, който не подлежи на повторна преработка, ще бъде балиран и складиран в 
клетките на депото. Останалият – като пластмаса, хартия, желязо и стъкло, ще отива за рециклиране. По 

http://www.novini.bg/news/249160-%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%8F%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B8-(%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8).html
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http://zovnews.com/bg/puskat-separirashta-instalatsiya-na-regionalno-depo-za-otpadatsi/
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този начин, освен че ще се прави икономия на суровини, ще се намалява обемът и на депонирания 
отпадък поне с 30 на сто.  
Новото съоръжение ще е с капацитет 165 312 тона. Иновацията бе осъществена по проект, който беше 
готов преди близо три години. Благодарение на нея, ще се увеличи и срокът за експлоатация на депото – 
от 8 на 12 години. 
 

 
 

 
Източник: radiovelikotarnovo.com 

Заглавие: Чуждестранна инвестиция за 52 милиона евро отхвърля Община Велико Търново 
 

Линк: http://radiovelikotarnovo.com/news/10497    
 

 

Текст:  Инвестиционно намерение за изграждане на Комбо-Био Тек завод за преработка на твърди 
битови отпадъци внасят преди два месеца в Община Велико Търново група предприемачи от Германия и 
България. Те предлагат предприятието да се създаде на територията на Депо Шереметя, вблизост до 
Сепариращата инсталация за разделяне на отпадъците.  „Технологията Комби-Био Тек работи със 100% 
затворен цикъл и при биологични условия. Заводът ще бъде оборудван с една от най-модерните 
технологии на анаеробно разлагане, както и с WLE - технология, която е уникална в световен мащаб и 
патентована. Никакви емисии няма да се отделят от завода нито във въздуха, нито в почвата. Заводът, 
защитаващ околната среда и безопасно обработващ отпадъците, произвежда биогаз, електроенергия и 
топлинна енергия. Всички твърди битови отпадъци, пристигащи от общината, ще бъдат обработвани и 
рециклирани до 95%, поради, което депата стават излишни”, се казва в бизнес предложението.  
 От компанията уверяват, че Общината няма да има финансови ангажименти към проектирането, 
планирането, строителството и пускането в действие на завода. Консорциумът ще използва 100% 
чуждестранни инвестиции в размер на приблизително 52 милиона евро. Общината е поканена да се 
присъедини към проектната компания като равноправен партньор и да получи 10% от капитала на 
дружеството. Съгласно бизнес плана на „Ийст-Уест-Кънсълтинг 2000” ООД кметството обаче трябва да 
заплаща 16 евро „такса депониране” на тон твърди битови отпадъци.  
Това е и причината градската управа да не приеме предложената инвестиция. „Извършването на разходи 
от публични организации, каквато е и Община Велико Търново, се допуска съгласно действащото в 
страната ни законодателство чрез прилагане на Закона за обществените поръчки или Закона за 
концесиите. Така представено предложението на фирмата не е в съответствие с националното 
законодателство, тъй като изискват от Общината да извършва директен разход, без каквато и да е 
процедура”, сочи становището, подписано от кмета Даниел Панов.  „Представената технология за 
преработка на отпадъците изключва предварително третиране, сортиране, подготовка за рециклиране, 
което не отговаря на поставените цели за изпълнение в Закона за управление на отпадъците”, е записано 
още в административните мотиви за отказ 
 
 
 

 
 

http://radiovelikotarnovo.com/news/10497


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 6  

  

Източник: mediapool.bg 
 
Заглавие: БДЖ продава на търг сто пътнически вагона 
 

Линк: http://www.mediapool.bg/bdzh-prodava-na-targ-sto-patnicheski-vagona-news227116.html             
 

 

Текст:  Сто пътнически вагона с начални цени между 12 500 и 96 700 лв. пускат "Българските държавни 
железници" (БДЖ) на търг с явно наддаване, която ще се проведе на 14 ноември, става ясно от обява на 
държавния превозвач. 
Кандидатите да играят за вагоните, които очевидно се продават за скрап, трябва да внесат в БДЖ депозит 
в размер на половината цена от вагоните, които искат да придобият. Тръжната документация за всеки 
вагон струва 100 лв., а оглед може да се прави да сряда следобед. 
Ако в първия търг не се разпродадат всички активи, втора процедура ще има на 28 ноември при същите 
условия, които не допускат в наддаването да участват длъжници на компанията. 

 
 
 
Източник: zovnews.com 
 
Заглавие:  Чиновници събират капачки благотворително 
 

Линк: http://zovnews.com/bg/chinovnitsi-sabirat-kapachki-blagotvoritelno/   
 
 

 

Текст:   Във фоайето на Областната администрация в Монтана от вчера е отделено място като пункт за 
събиране на пластмасови капачки, които се предават за рециклиране и със средствата от тях се закупуват 
уреди, нужни за хора в неравностойно положение, за да водят достоен живот. 
Инициативата е част от „Bulgaria Cap Project”, с която нашата страна се включва в световната кампания 
„World Cap Project”, в която участват хора от над 44 страни. 
Целта е да се съберат пластмасови капачки от всякакви бутилки и изделия – минерална вода, 
безалкохолни, бира, шампоани и всякакви други. След като тези капачки бъдат предадени за 
рециклиране, средствата от тях ще бъдат дарени на нуждаещите се. Всеки би се зачудил защо точно 
капачки? Отговорът е, че капачката е малка като обем, обикновено е по-тежка, отколкото бутилката, и 
лесно може да се пъхне в джоба. Обикновено пластмасовите отпадъци са много леки и обемни и при 
сегашните цени на транспорта почти никой в бизнеса с рециклиране на отпадъци не им обръща 
внимание. 

http://www.mediapool.bg/bdzh-prodava-na-targ-sto-patnicheski-vagona-news227116.html
http://zovnews.com/bg/chinovnitsi-sabirat-kapachki-blagotvoritelno/

