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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева благодари на ЕК, на бенефициентите и на експертите от МОСВ  
Изказването е по повод писмото от ЕК, с което уведомяват българските власти, че всички 
условия, които бяха поставени при спирането на разплащанията по ОПОС, вече са изпълнени 
 

Линк:  http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2771   
 

 

Текст:  „Благодаря на Европейската Комисия за доверието към българските власти, на бенефициентите, 
които имаха волята да продължат да изпълняват тежките инфраструктурни проекти. Благодаря и на 
експертите от Министерството на околната среда и водите за усилията, които положиха за подобряване 
на системите за управление и контрол“. Това каза министър Ивелина Василева по повод писмото от 
Европейската комисия, с което уведомяват българските власти,  че всички условия, които бяха поставени 
при спирането на разплащанията по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ (ОПОС) през 
месец ноември 2013 година към България, вече са изпълнени. 
По думите на министър Василева предстоят поредица от спешни мерки, които трябва да се предприемат, 
за да бъде подобрено темпото на усвояване на средства и да се ускори изпълнението на проектите. 
 

 
 
 
Източник: bia-bg.com 
 

Заглавие: БСК против отлагане на промените в основата и реда за определяне на такса "смет" 
 
Линк:  http://bia-
bg.com/news/16838/%D0%91%D0%A1%D0%9A_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%
BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B
E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B2_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2
%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%B
F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B0
%D0%BA%D1%81%D0%B0_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82_/     
 

 
 
 Текст: На 12 и 13 ноември 2014 г., представители на БСК взеха участие в консултативни срещи с народни 
представители от Менда Стоянова (ГЕРБ), Петър Кънев (БСП) и Георги Божинов (БСП) по повод 
необходимите промени на основата и реда за определяне на такса „битови отпадъци“ (ТБО)  
Повод за дискусията бе внесения на 31.10.2014 г. в 43-то Народно събрание проект на ЗИД на Закон за 
местните данъци и такси (ЗМДТ), № 454-01-32/31.10.2014, предвиждащ отлагане на изискването ТБО да 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2771
http://bia-bg.com/news/16838/%D0%91%D0%A1%D0%9A_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B2_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82_/
http://bia-bg.com/news/16838/%D0%91%D0%A1%D0%9A_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B2_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82_/
http://bia-bg.com/news/16838/%D0%91%D0%A1%D0%9A_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B2_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82_/
http://bia-bg.com/news/16838/%D0%91%D0%A1%D0%9A_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B2_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82_/
http://bia-bg.com/news/16838/%D0%91%D0%A1%D0%9A_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B2_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82_/
http://bia-bg.com/news/16838/%D0%91%D0%A1%D0%9A_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B2_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82_/
http://bia-bg.com/news/16838/%D0%91%D0%A1%D0%9A_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B2_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82_/
http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15034
http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15034
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бъде формирана на „основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка 
на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена” 
Представителите на БСК обърнаха внимание върху извършената подготвителна работа и проведените 
обсъждания в периода май-юли т.г. Министерството на финансите разработи ЗИД на ЗМДТ, 
регламентиращ алтернативни основи, ред и условия за определяне на ТБО и отделяне на действащата 
такса за поддържане на териториите за обществено ползване от ТБО. С участие на експерти на 
Националното сдружение на общините в РБ и национално представителните работодателски 
организации беше разработен и проект на Методика за необходимите разходи и видове основи за 
определяне на ТБО. Подготвените проекти на ЗИД на ЗМДТ и Методика бяха обсъдени и приети с пълен 
консенсус от работодателите, синдикатите и правителствената страна на заседание на Националния съвет 
за тристранно сътрудничество (НСТС), проведено на 15 юли 2014 г 
Във връзка с внесения в НС законопроект представителите на БСК изразиха позиция, че продължаването 
на досегашната практика представлява практически отказ от прилагането на европейския принцип 
„замърсителят заплаща“, трансформира ТБО във втори имотен данък, дискриминира бизнеса и 
подхранва благоприятна среда за корумпиране на местните власти  
От страна на БСК бяха предложени за обсъждане следните възможности 

1. Министерският съвет незабавно да приеме и внесе в 43-то Народно събрание разработения от 
МФ и съгласуван от НСТС проект на ЗИД на ЗМДТ. 
  

2. В случай, че това предложение бъде отклонено, народните представители от всички 
парламентарни групи да се обединят около законодателна инициатива за внасяне на 
актуализиран текст на законопроекта между първо и второ четене, в съответствие с действащия 
Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. 
  

3. В рамките на предстоящите промени в данъчните закони спешно да бъдат обсъдени и приети 
предложения за промени в ЗМДТ, които ясно да регламентират алтернативни основи и ред за 
определяне на ТБО, съгласувани с представителните работодателски организации и НСОРБ. В 
противен случай, категорично не може да бъде прието предложението по проекта на ЗИД на 
ЗМДТ (№ 454-01-32/31.10.2014) който отменя разпоредбата на сегашния чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ. 

  
Аналогична позиция беше защитена и по време на днешното заседание на Временната парламентарна 
комисия по бюджет и финанси при обсъждането на промени в данъчните закони (№ 450-01-
76/11.11.2014 г. НС), хармонизиращи изисквания на ЕС. 
Отлагането на въвеждането на законовия и справедлив принцип „замърсителят плаща“ при определяне 
на ТБО в ЗМДТ ще доведе до пореден отлив на инвестиции, увеличаване на разходите за събиране, 
третиране и депониране на отпадъците, задълбочаване на проблемите с разделното събиране и 
рециклиране, както и до потенциален риск от европейски санкции, които ще плащат всички български 
граждани и данъкоплатци 
 
 
 
 
 

Източник: bnr.bg 

Заглавие: Оловото и останалите метали поевтиняват благодарение на силния долар 

Линк:   http://bnr.bg/finance/post/100484273/olovoto-i-ostanalite-metali-poevtinavat-blagodarenie-na-
silnia-dolar   

http://www.bia-bg.com/uploads/files/files/proekt_ZID_ZMDT_11_11_2014.pdf
http://www.saveti.government.bg/c/document_library/get_file?p_l_id=10631&folderId=108514&name=DLFE-4913.doc
http://www.saveti.government.bg/c/document_library/get_file?p_l_id=10631&folderId=108514&name=DLFE-4913.doc
http://bnr.bg/finance/post/100484273/olovoto-i-ostanalite-metali-poevtinavat-blagodarenie-na-silnia-dolar
http://bnr.bg/finance/post/100484273/olovoto-i-ostanalite-metali-poevtinavat-blagodarenie-na-silnia-dolar
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Текст: Оловото поевтиня за първи път от пет дни насам и повлече и повечето от останалите метали след 
себе си, тъй като скъпият долар намали атрактивността на стоките търгувани в щатската валута. 
Цената на оловото се понижи с до 0.6% при търговията в Лондон и от началото на годината е паднала с 
8.2%. Тримесечните фючърси на метала, търгувани на Лондонската борса за метали, поевтиняха с 0.3% до 
2038 долара за тон. 
Медта поевтинява с 0.1% до 6684.25 долара в Лондон, а в Ню Йорк цената и пада с 0.2% до 3.028 долара 
за един паунд. В Шанхай януарските фючърси на метала поскъпнаха с 0.4% до 47 320 юана (7724 долара) 
за тон. 
Алуминият поевтинява с 0.2% до 2039 долара за тон в Лондон. 
 

 
 
 
Източник: scrap-bg.com 

Заглавие:  Цените на медта – високи, но чак през 2019 год. 

 

Линк: http://scrap-bg.com/10901/    
 

 

Текст:   В последните проучвания, публикувани от CRU Group, се очаква да продължи  спада в цените на 
медта през следващите 18 – 24 месеца. Цените са склонни да се възстановят едва през 2019 г., когато 
търсенето ще  надвишава предлагането на метала. 
Според доклада, спадът в цените на медта не е достигнал дъното. В краткосрочен план цената ще 
продължи да пада като  тенденция. Цените на Лондонската борса за метали е вероятно да бъдат  средно 
около 6750 долара за тон ,през 2015 г. се очаква да достигне 6300 -. $ 6,400 за тон,  през 2016 г.слабото 
търсене от страна на Китай ще събори цените за метала. Бизнес анализатори прогнозират 
скромно  търсене в региона на Северна Америка през 2015 – 2016 години, обаче, това не е достатъчно, за 
да се противодейства на забавянето в Китай. Както финансовите операции, вносът на мед в тази страна 
ще  бележи  спад през първите шест месеца на 2015. В допълнение, строителната индустрия на 
страната  очаква да се забави растежа през 2015 г.. В същото време се очаква предлагането да се увеличи 
от откритите медни рудници в размер на 5,7% през 2015. Както се очакваше, растеж на предлагането ще 
спадне през  2017 г., когато някои области са изчерпани. Освен това, много проекти не са зависими  от 
време, а  поради липса на свежи инвестиции в момента. Пазарът е вероятно да се пренасочи към 
недостиг на доставките от около 400 милиона тона до 2019 г., а след това цените на медта може да се 
повиши рязко до 8,000 – 9,000 щатски долара на тон. 
 

 
 
 

http://scrap-bg.com/10901/
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Източник: scrap-bg.com 
 

Заглавие: Световното потребление на алуминий ще нараства 

 

Линк: http://scrap-bg.com/10899/    
 

 

Текст: Според прогнозата  на OK “Руски алуминий”, през 2018 г. световното потребление на алуминий ще 
нарасне до 66 милиона тона (в 2013-52 милиона тона .. В същото време на пазара ще остане стабилен 
дефицит. 
За периода януари-септември 2014 г.,  растежа на потреблението и намаляване на производството е 
довело до факта, че недостигът на алуминий на световния пазар (с изключение на Китай) в размер на 0,9 
милиона тона. 
 “Продължава намаляване на запасите на LME, които вече са по-малко от 4,5 милиона тона (най-
ниската от декември 2011 г.). – едно по-красноречиво потвърждение на тенденцията за 
увеличаване на недостига на пазара (с изключение на Китай).Световната консумация на алуминий 
в първите девет месеца на 2014 г. се увеличава със 7% – до 41 милиона тона в сравнение със същия 
период на 2013 г.  
Най-бързо нарастващото търсене на алуминий  е в Китай (12%), Япония и Южна Корея 
(6%). Търсенето на алуминий в Северна Америка се увеличава с 4.3%. В Европа, растеж на търсенето 
също е значителен, в размер на 3.7% в сравнение със същия период на миналата година. Глобалният 
обем на производство на алуминий (с изключение на Китай)  обаче спада “ . 
 

 
 
 
 
 
Източник: pia-news.com 
 
Заглавие: Община Панагюрище ще освободи от такса смет читалищата 
През 2015 година няма да има промяна в размера на таксата за битови отпадъци 
 

Линк: http://pia-news.com/obshtina-panagyurishte-shte-osvobodi-ot-taksa-smet-chitalishtata/    
 

 

Текст:  Община Панагюрище вероятно ще освободи читалищата от Панагюрище от такса “смет” за 
следващата година. Това стана ясно на последното заседание на комисията по бюджет и икономика, 
което се проведе в петък. Това е единодушното мнение на икономическата комисия към общинския 

http://scrap-bg.com/10899/
http://pia-news.com/obshtina-panagyurishte-shte-osvobodi-ot-taksa-smet-chitalishtata/
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5
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съвет в Панагюрище, което бе изразено с гласуване по повод писмо с това искане от осем духовни 
средища от общината. Гласуването на това решение ще бъде на предстоящото заседание на общинския 
съвет. Кметът на общината не е внесъл предложение за промяна в размера на таксата за следващата 
година, което значи, че промяна през следващата година няма да има. 
Припомняме, че след решение на местния парламент, през 2014 година детските градини и читалищата 
на територията на община Панагюрище не плащат такса смет . Идеята е тези институции да вземат глътка 
въздух в условията на финанасова криза. Анализите са показали, че освобождаването им няма да 
повлияе на приходите от този налог в бюджета за следващата година. Снощи предложението бе 
одобрено на заседание на комисията по образование, младежки дейности и спорт, а общинският съвет 
ще се произнесе на предстоящата сесия. 
Общинският съвет има нормотворческа компетентност в областта на определяне на местните данъци и 
такси. Затова той има правомощието да приема наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги. Наредбата е нормативен акт от местно значение и се приема и 
контролира при спазване правилата на Административнопроцесуалния кодекс и на Закона за местното 
самоуправление и местната администрация. С наредбата се урежда редът за определяне и заплащане на 
таксата за битови отпадъци. 
Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет. Размерът 
на таксата се определя от Общинския съвет за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване; 
обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за 
обществено ползване. 
 
 
 
 
 
 

Източник: novini.com 
 
Заглавие: Килограми стари лекарства се изхвърлят в кофите за боклук 

Линк:    http://www.novini.com/_194025      
 

 

Текст:  Килограми стари лекарства се изхвърлят в кофите за боклук. Въпреки че е опасно, хората нямат 
друг избор, защото поне засега липсва ясен регламент за безопасното им унищожаване. Според 
здравното министерство старите медикаменти са опасен отпадък, който трябва да се унищожи по 
специален начин, а не да се изхвърля в контейнерите. Хората обаче не са информирани и правят точно 
обратното. В упътването на повечето лекарства е записано, че след изтичането на срока за годност, 
медикаментът трябва да се върне в аптеката. Тази мярка ще помогне за опазването на околната среда. 
След обиколка по аптеките в Русе се оказва, че правилото не важи у нас. Не приемат хапчетата и 
сиропите, защото не е ясно на кого трябва да ги предадат след това за унищожение. За БНТ Елена Бобева, 
магистър-фармацевт, коментира: Не е редно лекарства със срок на годност да се съхраняват заедно с 
изтекъл срок на годност. Но не е желателно да се хвърлят с битовия отпадък по простата причина, че има 
случай на търгуване с такива лекарства от страна на клошари. Предложението негодните лекарства да се 
приемат обратно в аптеката срещу касовата бележка и рецептата също не е удачно, според 
фармацевтите. Оказва, че хората нямат право да изхвърлят старите медикаменти в контейнера, но в 

http://pia-news.com/detskite-gradini-i-chitalishhata-nyama-da-plashhat-taksa-smet-dogodina/
http://www.novini.com/_194025
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същото време не могат да се отърват от тях по какъвто и да е законен начин. Има ли изход от заплетената 
ситуация. От екоинспекцията в Русе обясниха, че е въпрос на време във всяко едно населено място с над 
10 хиляди жители да се изградят площадки за предаване на опасните битови отпадъци, към които спадат 
и лекарствата. Единственият вариант е да ги съхраняваме в оригинални опаковки вкъщи, каза Любомир 
Атанасов.  Засега само в столицата има фирма, която събира опасните отпадъци от домовете. 

 
 
 
 
 
Източник: novanews.bg 
 

Заглавие:  ДАНС поема случая с кражба в пречиствателна станция в Сопот 
Преди два дни съоръжението внезапно спря и създаде риск от епидемия и екокатастрофа 

 
Линк:  http://novanews.bg/news/view/2014/11/16/92713/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81-
%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D1%81-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%B2-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0
%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-
%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82/   
 

 

Текст:   ДАНС поема скандалния случай с пречиствателната станция в Сопот. Преди два дни 
съоръжението внезапно спря и създаде риск от епидемия и екокатастрофа. Причината за аварията е 
кражба на важни части, от които зависи работата на пречиствателната станция. 
Двама техници влизат в четвъртък следобед в пречиствателната станция. По претекст, че ще правят 
гаранционен ремонт, те отмъкват зад гърба на дежурния оператор 4 електронни платки. 
След минути Пречиствателната станция започва да се самоизключва, а отходните води на Сопот започват 
да се изливат в река Стряма. Това вдигнало на крак всички институции, защото създало риск за 
епидемия. 
Аварийният режим предотвратява екокатастрофата в района. Причината за кражбата се оказват дългове 
на общината към фирмата, построила пречиствателната станция. 
„Останаха за плащане 4 милиона лева, които към днешна дата за пет години станаха 6 милиона и 
половина”, категоричен бе кметът на Сопот Веселин Личев. Заради тези задължения, фирмата е 
запорирала сметките на общината. А полицията вече откри техниците, като им връчи писма, с които те се 
задължават до утре да монтират платките. 
 Кражбата обаче може да бъде наказана и от съда. „Това е престъпление, рекет, защото събиранията 
на едно вземане, дори да е дължимо трябва да става само по законен ред”, категоричен бе адвокатът 
Марин Марковски. 
 В момента цялата водопроводна мрежа на Сопот се подменя. Старата е на 50 години и на практика 
замърсява водата. Според онколози, мръсната вода е и канцерогенна. А новият водопровод ще е готов до 
април. 
 
 
 

http://novanews.bg/news/view/2014/11/16/92713/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D1%81-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82/
http://novanews.bg/news/view/2014/11/16/92713/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D1%81-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82/
http://novanews.bg/news/view/2014/11/16/92713/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D1%81-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82/
http://novanews.bg/news/view/2014/11/16/92713/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D1%81-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82/
http://novanews.bg/news/view/2014/11/16/92713/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D1%81-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82/
http://novanews.bg/news/view/2014/11/16/92713/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D1%81-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82/
http://novanews.bg/news/view/2014/11/16/92680/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82/

