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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Висшият експертен екологичен съвет на МОСВ одобри плана за управление на Национален 
парк „Централен Балкан“ 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3776 
 

 
 

Текст: Специализираният състав на Висшия експертен екологичен съвет /ВЕЕС/ на МОСВ одобри новия 
план за управление на Национален парк „Централен Балкан“. Консултативният орган взе решение, с 
което предлага на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева да го внесе за приемане в 
Министерския съвет. Преди това трябва да бъдат отразени бележките и предложенията към плана, 
одобрени от ВЕЕС. 
С новия план ще бъдат установени зони, режими, норми и условия за извършване на дейностите в парк 
„Централен Балкан“ през следващите 10 г. Становището на ВЕЕС е, че с новия документ е постигнат 
баланс между опазването на природата и биологичното разнообразие в парка и развитието на туризма и 
използването на ресурсите от местното население като паша, бране на билки, горски плодове, гъби и др. 
МОСВ придава изключително значение на плановете за управление като инструмент за обезпечаване на 
ефективно опазване и устойчиво управление на защитените територии. По Оперативна програма „Околна 
среда 2007-2013“ беше финансирано разработването на общо 58 проекта на планове за управление: на 3-
те национални парка - „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“, на природните паркове „Беласица“, 
„Българка“ и „Витоша“, както и на 52 други защитени територии от категорията „резерват“, „поддържан 
резерват“ и „защитена местност“. 
Трите национални парка, резерватите и поддържаните резервати  са изключителна държавна 
собственост и се управляват от МОСВ. Природните паркове се управляват от Министерството на 
земеделието и храните. 
  
  
Източник: dnes.bg 
 

Заглавие: ОП "Околна среда - 2007-2013" - Общински депа за битови отпадъци 
Финансирането на проекта е в размер на 97 627 253,99 лeва 
 

Линк: http://www.dnes.bg/business/2015/10/17/op-okolna-sreda-2007-2013-obshtinski-depa-za-bitovi-
otpadyci.280022   
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Текст: Проект № DIR-51222031-1-173 „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на 
общински депа за битови отпадъци на територията на Р България, които не отговарят на нормативните 
изисквания” с бенефициент ПУДООС по договор за предоставяне на БФП с № DIR – 51222031-
C001/09.01.2013 г. 
На 19 октомври 2015 г. от 13,30 ч. в зала „Гладстон партер”, гр. София, ул. “Уйлям Гладстон“ 67 ще се 
проведе работна среща, на която ще бъдат дискутирани въпроси, свързани с реализацията на дейностите, 
често срещани проблеми, изпълнение и отчитане на обектите по проект „Изпълнение на дейности по 
закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци на територията на Република България, 
които не отговарят на нормативните изисквания“ финансиран по договор за БФП № DIR 51222031-С001, 
сключен между Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда и 
Министерство на околната среда и водите. 
Финансирането на проекта е в размер на 97 627 253,99 лв., от които 82 983 165,89 лв. от Европейския 
фонд за регионално развитие и 14 644 088 лв. от Държавния бюджет на Република България. 
По проект: „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци 
на територията на Република България, които не отговарят на нормативните изисквания“ и Договор № 
DIR 51222031-С001 сключен между МОСВ и ПУДООС е осигурено финансиране по сключени договори с 36 
общини на обща стойност 82 129 248,57 лв, от които са разплатени 41 575 542,72 лв. 
С уважение, Ренета Георгиева, Изпълнителен директор на ПУДООС 
За контакти: Ренета Георгиева, +359 /02940 62 51, r.georgieva@pudoos.bg 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма 
„Околна среда 2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ПУДООС и 
при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на 
околната среда и водите. 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Все още не работи Претоварната станция за отпадъци край град Балчик 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/10/16/2135172/vse-oshte-ne-raboti-pretovarnata-stantsiya-
za-otpadatsi-kray-grad-balchik.html 
 

  
 

Текст: Тервел. Все още не работи Претоварната станция за отпадъци край град Балчик. Това заяви 
Теодора Петкова, ръководител на проекта „Изграждане на регионална система за управление на 
отпадъците в регион Добрич”, по който водеща е Община град Добрич, а партньори са общините от 
Сдружението с нестопанска цел (СНЦ) „Регионална система за управление на отпадъците в регион 
Добрич“ – Шабла, Каварна, Балчик, Добричка, Тервел, Крушари, Генерал Тошево и Никола Козлево от 
област Шумен, предаде кореспондентът на Радио „Фокус“ – Варна. Претоварната станция е готова, тя бе 
официално открита още в средата на лятото тази година. Съвсем скоро е бил сключен договор с оператор 
и има срок, в който персоналът да бъде обучен и след като обучението приключи, ще започне 
ефективното приемане на отпадъци в тази станция, поясни Теодора Петкова. Претоварната станция край 
Балчик ще се ползва от морските общини в Добричка област. Другата Претоварна станция край Тервел е 
разположена на терен от 22 дка, където преди е било старото сметище на града. Вече са наети на работа 
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там 9 души. Основният инфраструктурен обект по проекта е депото за отпадъци край добричкото село 
Стожер, обект, който е пуснат в експлоатация от март тази година. Като цяло Регионалната система за 
управление на отпадъците в регион Добрич по план ще се ползва от 9-те общини партньори по проекта. 
По-рано тази година и общини от Варненска област заявиха желание да ползват системата. Заявления са 
постъпили в СНЦ, но на този етап решението на общото събрание на сдружението е, че няма да се 
произнесе еднозначно до тогава, докато регионалната система не заработи в пълния си капацитет, за да е 
ясно какви количества отпадъци постъпват на депото в Стожер, защото основният разрешителен 
документ за този обект е комплексно разрешително. Съгласно него в клетката за депониране могат да 
постъпват не повече от 130 тона отпадъци на ден, посочи Теодора Петкова. Тя допълни, че е необходимо 
сдружението да се съобразява с този капацитет и да го взема предвид при издаване на решения дали ще 
бъдат приобщени нови общини или не. До края на този месец трябва всички обекти да са въведени в 
експлоатация и всички дейности по проекта да бъдат приключени, каза Теодора Петкова и допълни: 
„Смея да кажа, че да, ние сме си спазили задълженията по договора за безвъзмездна финансова помощ“. 
Другата седмица, във вторник, ще се състои и заключителната пресконференция по проекта. Общата 
стойност на проекта е 37 728 964, 19 лв. Сумата на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 35 842 
515,98 лв., от които 85% в размер на 30 466 138,58лв.от Европейския фонд за регионално развитие и 5 376 
377,40лв. национално съфинансиране от Държавния бюджет на Република България. Собственото участие 
на деветте общини партньори по проекта, които ще ползват бъдещото регионално депо е 1 886 448,21 лв. 
Проектът включва изграждане на регионално депо за отпадъци в с. Стожер, довеждаща инфраструктура 
до него и двете претоварни станции в Балчик и Тервел. 
 
 
Източник: balbok.com 
 

Заглавие: Тридневна есенна кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата на 22-24 
октомври, Столична община 
 

Линк: http://www.balbok.com/bg/news/tridnevna-esenna-kampaniia-za-sybirane-na-opasni-otpadytsi-ot-
domakinstvata-na-2224-oktomvri-Stolichna-obshtina   
 

  
 

Текст: На 22, 23 и 24 октомври ще се проведе тридневна есенна кампания за разделно събиране на 
опасни отпадъци от домакинствата, която ще обхване четири столични района – „Оборище“, „Младост“, 
„Слатина“ и „Подуяне“. 
Мобилният събирателен пункт ще бъде разположен от 8.30 до 14.30 часа, както следва: 
Район „Оборище“  
22.10.2015 г. (четвъртък) – бул. „Янко Сакъзов“, на входа на парк „Заимов“ срещу ул. „Васил Априлов“. 
Район „Младост“ 
23.10.2015 г. (петък) – кв. Младост 4, на входа на парк „Сухото дере“ откъм ул. „Самара“. 
Райони „Слатина“ и „Подуяне“ 
24.10.2015 г. (събота) – бул. „Шипченски проход“ № 67, пред районна администрация „Слатина“. 
Безплатно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата: 
• Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни) 
• Лакове и бояджийски материали 
• Домакински препарати и химикали 
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• Мастила и замърсени опаковки 
• Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност) 

  
Действащата Система е единственият възможен законен начин гражданите на столицата да предадат 
съхраняваните в домовете си отровни препарати и химикали. 
 
 
Източник: karlovobg.eu 
 

Заглавие: Последно заседание на Общинския съвет в Сопот, изслушаха отчет на бюджета 
 

Линк: http://www.karlovobg.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=9269:2015-10-18-08-45-
52&catid=34:2009-07-15-08-58-25&Itemid=124&Itemid=86  
 

  
 

Текст: Последното за този мандат Редовно заседание на Общински съвет – Сопот се проведе на 
14.10.2015 г. Приетите решения са от № 325 до № 332, взети с протокол № 53. Основни акценти на 
взетите решения са: 
-     Даване разрешение за изготвяне на проекти за Подробни устройствени планове на частни 
инвеститори за започване на процедура по определяне на ново предназначение на собствените им 
имоти – от земеделски земи за обществено обслужване – къщи за гости в местностите – „Над техникума“ 
и „Арменица“ и за предприятие за преработка на бели меса в местността „Гара Сопот“; 
-    Даване на съгласие за Участието на Община Сопот в Регионалното сдружение за управление на 
отпадъците (РСУО) и във връзка с продажбата на получени отпадъци от метал, пластмаса, 
хартия и стъкло, при обработката на отпадъци депонирани в „Регионално депо за неопасни 
отпадъци за Общините Карлово и Хисаря“; 
-    Във връзка с промени в Закона за лечебните заведения, беше взето решение за промяна на фирмата 
на общинското търговско дружество „МБДПЛ „Иван Раев-Сопот“ ЕООД с ЕИК 115584804 и седалище и 
адрес на управление гр.Сопот ул.“Трети март“ № 20 и промяна на учредителния акт;  
-    Приета беше за сведение, информация за текущото изпълнение на Бюджета на Община Сопот за 
първото шестмесечие на 2015 г; 
-    Отменено беше Решение № 306, взето с поименно гласуване на предходното заседание на съвета, 
върнато от Областния управител на Област Пловдив;   
Пълният текст на решенията в едно с техните приложения могат да бъдат прочетени в сайта на Община 
Сопот: http://www.sopot-municipality.com  в раздел „Общински съвет“, под раздел „Решения“. 
 
 
Източник: pik.bg 
 

Заглавие: Строителни отпадъци потрошиха сметосъбиращи машини в Сопот 
 

Линк:http://pik.bg/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-
%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%85%D0%B0-
%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%89%D0
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%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-
%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82-news419249.html   
 

  
 

Текст: Изхвърлени в контейнерите за битова смет строителни отпадъци извадиха от строя две 
сметосъбиращи машини в Сопот, съобщиха от местната общинска администрация. 
На 16 октомври при обслужването но контейнери тип "бобър" строителен отпадък попада в основната 
сметосъбираща машина и валиопресата излиза от строя. Ремонтът е много тежък, твърдят от Община 
Сопот. На следващия ден, пак заради наличие на строителни отпадъци, аварира и резервната машина. 
От понеделник фирмата, която се грижи са сметосъбирането в Сопот, ще продължи обслужването на 
контейнерите, увериха от администрацията. В рамките на 48 часа ще бъдат обслужени всички контейнери 
с боклук. 
От Община Сопот призоваха граждаите да не изхвърлят строителни отпадъци в контейнерите тип "бобър" 
и в домакинските кофи. Оттам напомнят, че за строителни отпадъци след заявка се предоставят 
специализирани съдове на цена 30 лв. за 4 куб. м. 
 
 
Източник: focus-radio.net 
 

Заглавие: Костадин Гешев, РИОСВ - Пазарджик: Не се спазват мерките за недопускане на външни лица на 
сметището на Пазарджик 
 

Линк: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=874525 
 

  
 

Текст: Лично аз не виждам промяна по отношение проблемите на сметището на Пазарджик от 
предишния протест до днес, каза пред Радио „Фокус” – Пазарджик директорът на РИОСВ Пазарджик 
Костадин Гешев. Той уточни, че на 2 октомври е бил подаден сигнал за обгазяване на село Капитан 
Димитриево, който се е оказал неоснователен. „Сигналоподателят подписа документ, че няма причини за 
този сигнал и малко се спекулира по отношение на обгазяването на селото. Районът около сметището е 
задимен, но самото населено място не е точно така, както се обяснява в сигналите“, смята директорът на 
РИОСВ - Пазарджик. Гешев каза, че през изминалата седмица са изпратили писмо до областния 
управител на Пазарджик, защото мерките, които бяха набелязани за справяне с проблемите на 
сметището, включително тези, които не са свързани с финансов ресурс, като недопускане на външни лица 
в района на сметището, изобщо не се спазват. „Затова поискахме отново съдействие от областния 
управител, ОД МВР и Инспекцията по труда да правят регулярни проверки, за да може да се намали 
присъствието на тези външни лица”, коментира Костадин Гешев. Той каза също, че през месец август, 
когато беше големият пожар на сметището, са правили замервания на въздуха в село Капитан 
Димитриево с мобилна станция, която се използва само при аварийни ситуации. „В селото правихме 
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постоянно 24-часово замерване и в края на юли, началото на август. Тогава имаше единствено 3-4 пъти 
превишение на фини прахови частици, което го обясняваме с това, че самата мобилна станция беше 
близо до пътя, където минават камионите за кариерата. И въпреки това само няколко пъти за 14 дни 
имаше подобно превишение", добави също директорът на РИОСВ - Пазарджик. 
 
 
Източник: focus-radio.net 
 

Заглавие: Хаотичното планиране на завода за боклук ще струва на столичани 220 млн. лв 
 
Линк: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=874525 
 

  
 

Текст: Хаотичното планиране на новия завод за преработването на боклука на София ще струва на 
столичани близо 220 милиона лева, изчислени в преки разходи на кметството и пропуснати ползи. Това 
показа проверка на Mediapool въз основа на информация от Агенцията по обществените поръчки, 
Столичната община и "Топлофикация-София". 
На 14 септември дългоочакваният завод бе открит с подобаващо тържествена церемония. Патосът бе 
донякъде оправдан, защото сагата започна през 2007 година, докато Бойко Борисов беше кмет, мина 
през редица перипетии, приключили с благополучното спасяване на европейското финансиране от 250 
млн. лева и построен завод. 
"Най-специалният проект на София", каза при откриването премиерът. "Проект, в който мъжката работа я 
свършиха жени", каза еврокомисарят Кристалина Георгиева; "Браво, Бойко, браво, г-жо Фандъкова, 
браво, България", продължи Кристалина Георгиева, предавайки думите на Жан-Клод Юнкер. 
След суперлативите и прерязаната лента, когато заводът вече преработва софийските отпадъци, става 
ясно, че Столичната община е допуснала тежки грешки при подготовката на цялостния проект, които ще 
струват стотици милиони на общинския бюджет и ще костват на столичани минимум 130 милиона лева. 
Как се губят 130 милиона лева 
Докато години наред всички се бяха вторачили в завода за боклук, общинската администрация напълно 
изпусна частта от проекта, която засяга "Топлофикация-София". А тя е не по-малко важна от строежа на 
инсталацията за преработка на битовите отпадъци. 
Още в началото на 2011 г. Столичната община избра да строи завод, който ще произвежда RDF-гориво 
(модифицирано твърдо гориво от отпадък, приличащо на брикети-бел.ред.). Планът и тогава бе горивото 
да се изгаря в ТЕЦ "София" която също е общинска собственост. 
Заводът за боклук бълва годишно около 180 000 тона RDF- гориво, но какво се случва в "Топлофикация-
София"? Нищо. 
Използването на горивото трябваше да пести на "Топлофикация-София" 32 млн. лева на година, защото 
сметката й за газ щеше да падне с около 10%, става ясно от изпратения до Mediapool отговор от 
дружеството. Още преди две години дружеството декларира, че работи по проекта, но в края на 2015 г. 
той изглежда е пак там, където бе през 2013-а. 
Обществената поръчка за изграждане на инсталацията ще бъде обявена "евентуално" през втората 
половина на 2016 г., казват от "Топлофикация-София". Ако няма обжалване на процедурата, което се 
случва много рядко, изпълнителят ще бъде избран в началото на 2017 година. След това инсталацията ще 
се строи още две години. Сметката показва, че най-оптимистичният срок за пускането й е краят на 2019 
година. 

http://www.mediapool.bg/sofiya-nai-setne-se-sdobi-sas-zavod-za-bokluk-news239229.html
http://toplo.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/1482
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През тези четири години "Топлофикация-София" ще плати поне 130 милиона лева за природен газ, който 
можеше да не купи. Тези пари се вземат от сметките за парно на софиянци, а можеше да не се вземат. 
Но това е само половината 
Докато столичната топлофикация не може да използва RDF-горивото, общината ще плаща на някой друг 
да прави това. На 12 октомври кметството е обявило обществена поръчка, с която предлага 9.3 милиона 
на година без ДДС на предприятия, които искат да горят въпросните брикети. Точно така, София ще 
плаща милиони, за да може някой друг да ползва гориво, което би спестило на "Топлофикация -София" 
32 милиона лева годишно. 
Но дори и тази абсурдна ситуация може да се степенува, тъй като това е втората обществена поръчка, с 
която се предлага RDF-горивото. През март Столичната община предложи 25 милиона лева на година за 
изгаряне на въпросните брикети, но после спря поръчката. Има натрапчиво усещане, че или в общината 
наистина не могат да смятат, или е нещо друго. Ако по-евтината поръчка се окаже успешна, излиза, че за 
четири години кметството ще даде едни 40 милиона лева, които можеше да спести. 
Така преките и непреките разходи от лошото планиране достигнаха 170 милиона лева. 
"Черешката на тортата" обаче са разходите за транспорт. Има три циментови завода в България, които са 
пригодени да изгарят RDF – Златна панега, Бели извор и Девня цимент. Горивото някак трябва да стигне 
до там, а това струва пари. 
През юни Столичната община е обявила обществена поръчка за транспорт на 200 хиляди тона RDF (близо 
до годишния капацитет от 180 хиляди тона на завода), а пределната цена е изчислена на 15 милиона лева 
без ДДС. Ако бъде сключена сделка при тези параметри, за четири години София ще трябва да плати още 
около 50 милиона лева, за да праща "своето" гориво на някой друг. 
Така общата сметка за столичани заковава на 220 милиона лева. 
Криви сметки 
В отговор на въпроса защо "Топлофикация-София" не е започнала да работи по инсталацията още през 
2011 г., дружеството казва, че не са останали пари в европейския програмен период 2007-2013 г. Другият 
отговор е, че не е било ясно какви точно ще са технологичните характеристики на завода. Промяна в 
технологията обаче нямаше след 2011 година, когато Столичният общински съвет взе решение в тази 
посока. Окончателната зелена светлина за завода бе дадена през ноември 2013 г., когато бе ясно дори 
кой ще го строи. 
В края на 2013 г. "Топлофикация-София" можеше да започне да строи своята инсталация, ако бе 
подготвила всички други необходими документи, а време за това имаше. Разбира се, ако в Столичната 
община имаше политическа воля за това, защото парното наистина нямаше пари за подобна инсталация. 
Стойността на инсталацията за изгаряне на RDF струва 135 милиона евро без ДДС или общо 264 милиона 
лева. Сега пак ще се чака Брюксел да даде пари, общината да намери съфинансиране, а "Топлофикация-
София" да изтегли кредит, за да даде своя дял. Сметките показват, че дори Столичната община и 
топлофикацията да бяха изтеглили кредит за инсталацията, то до 2019-2020 година тя щеше да се е 
изплатила. 
Друг тема е, че проектите на завода за боклук и инсталацията за горене на RDF можеше да се движат 
паралелно пред Брюксел още от 2011 година, а не да се чака изчерпване на ресурса на оперативна 
програма "Околна среда". 
Ако оттук нататък всичко се движи по график, 2020 -та е първата възможна година, в която столичани 
може би ще започнат да се ползват наистина от завода за боклук и няма да плащат за разкарването на 
RDF-горивото из цялата държава. 
От коментара на Столичната община по темата до Mediapool се разбира основно, че общината дори ще 
реализира "икономии" от това, че няма да депонира своя боклук, а ще го дава на някой друг да го гори. 
Кметството гарантира на софиянци, че те няма да бъдат натоварени с допълни разходи през такса "смет". 
 
 
Източник: blitz.bg 
 

Заглавие: Измамиха Слави и Фандъкова! 
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Забъркаха шоумена и столичната кметица в схема с боклук 
 

Линк: http://www.blitz.bg/news/article/368101 
 

  
 

Текст: След като в предишен брой на “ШОУ” служители от Столичен инспекторат обвиниха в 
далавераджийство и лошо управление шефката си Веска Георгиева, а ние така и не получихме отговор от 
самата нея верни ли са обвиненията, с днешна дата научаваме за нов скандал! Наш репортер научи 
ексклузивно как същата институция е забъркала името на Слави Трифонов и столичната кметица 
Йорданка Фандъкова, без двамата да имат хал хабер от това, в далавера с боклука от концерта на Дългия. 
С въпроса вече се занимавали няколко висшестоящи институции, по сигнал, че схемата е била 
„,упражнена” и с други масови мероприятия на територията на столицата. Ето как:  
Слави Трифонов платил 17 200 лева на фирма „ЗМБГ”АД за почистването на боклука от стадион „Васил 
Левски” след грандиозния му концерт. Фирмата си изпълнява задължението. След тях идва нарядният 
камион на фирма „Титан”, който стандартно обикаля района, и съвестно натоварва боклука. Закарва го на 
сметището. Там вече го изчисляват по тонаж и... същият боклук, платен веднъж от Слави Трифонов, е бил 
изплатен и от Столична община! Кметицата Фандъкова е нямало как да знае за това, както вероятно и за 
други подобни случаи, в които един и същи боклук на практика е бил изплащан два пъти – веднъж от 
наелите столични обекти за някакво събитие, и втори път - от общината.  
Концертът на Слави Трифонов на стадион "Васил Левски" 
Кой печели от далаверата, питаме? Експертите, които ни открехват в схемата, ни отговарят ясно и 
категорично – Столичен инспекторат, оглавяван от шефката му – Веска Георгиева. В предишната ни 
публикация стана дума, че боклукът и сметищата са един особено печеливш бизнес. Научихме, че 
инспекторите, т.е. длъжностните лица, които са оторизирани да съставят актове и да глобяват 
нарушителите, де факто са били подучвани от шефката си да упражняват „ноу-хау” в далаверата – 
деликатно да приканват нарушители към спонсорство с пари и техника. Срещу това шефката Веска 
Георгиева унищожавала вече съставените актове, твърдят самите инспектори.  
В някои случаи спонсорите нарушители се представяли така добре, че вече се водели на „отчет за 
недосегаемост” за дълъг период от време. Инспекторите бивали инструктирани да не ги „притесняват”. В 
същото време сме свидетели, че много градове и села буквално са превърнати в бунища от строителни и 
други отпадъци. Сигурно заради това постоянна точка в предизборната агитация на кандидат-кметовете 
са нерегламентираните сметища.  
Как обаче ще се преборят с тях, щом като, оказва се, те са източник на яка далавера за проверяващите?!... 
От деца знаем приказката „Сливи за смет”, но „сливите” в този случай възлизат на хиляди левове от 
джоба на данъкоплатците, които изтичат в неизвестна посока, но задължително минавали през „гара 
разпределителна” на инспектората, респ. Веска Георгиева. В същото време оглавяваната от нея 
институция „избирателно” не изпълнява функциите си.  
Сега имената на Слави и Фандъкова са забъркани в „боклучав” скандал и само новият сигнал до 
висшестоящите институции може  
да разплете схемата  и да установи дали тя не е била прилагана и покрай други големи събития в 
столицата. „Имаме подозренията, че същото е било правено и покрай големи мачове на стадиона, 
конкретно за един мач...”, ни казват от едно високо място, където се проверява сигналът.  
Покрай разговор със запознати научаваме и още прелюбопитни разкрития от „кухнята” на Столичния 
инспекторат. Оказва се, че той е истинска шуробаджанашка хранилка.  
Началникът на отдел „Оперативен контрол”- сектор „Контрол на замърсяването от строежи” /КЗС/, бил 

http://www.blitz.bg/news/article/368101
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началник на тъста си. Майка и син работели в отдела „Контрол по опазване на околната среда”, като 
майката „актувала”, а синът проверявал почистващата фирма „ЗМБГ” АД в „Люлин”. Майка, дъщеря и 
внучка работели в три района на Столичен инспекторат – „Оборище”, „Изгрев” и „Люлин”.  
Шефката Веска Георгиева уредила с добре платена работа дори домоуправителя на входа в блока, в 
който живеела – с нейна помощ човекът „яхнал паяка” за вдигане на автомобили, паркирани в зелените 
площи. Георгиева умеела да прави и парични жестове към лобиращите за нея, като ги дарявала с премии 
и помощи от.... икономиите на фонд работна заплата?!?  
Обратно - спрямо други служители, които не й се подчинявали, Георгиева била безпощадна и 
безцеремонно ги уволнявала. Не се свеняла да нарежда кого да хващат в нарушение и кого – не. 
Разказват ни следния случай: Инспектори тръгнали да проверяват пицария на централна столична улица, 
но на място получили обаждане „да не ги закачат”. Самият собственик им цитирал името на Веска 
Георгиева, която му била „обещала това”. Въпросният бизнесмен от години не плащал тротоарно право 
на Столична община, ни казват запознати. По този начин ощетил общината с близо 150 000 лв. за този 
период. Друго заведение от веригата също не плащало.  
Инспекторите се чудели защо, докато не видели снимки на шефката си Георгиева със собственика на 
почивка в Испания.  
Друг случай: при проверка на сладоледена къща се получило същото обаждане като в пицарията – да 
няма проверка. А според инспекторите въпросното заведение май било незаконно!?! С привилегии се 
ползвала и култова пицария, където шефката Георгиева отпразнувала рождения си ден. Подчинените й 
смятат, че благодарение на „нерегламентираните” си контакти, в рамките на няколко месеца  
тя се е облажила с „маратон” от екскурзии до Италия, Испания, Турция, Франция, Китай и Япония 
На служителите й им правело лошо впечатление и спекулирането с имената на столичната кметица и 
премиера, които Георгиева представяла за свои покровители, а в същото време злословела за тях и се 
смеела на клюки по техен адрес.  
Последната изцепка на Георгиева, която крещяла на служителите си да не проверяват две заведения, е на 
път да й изяде главата - един от тях записал разговора на телефона си. И понеже тя наистина изпълнила 
заканата си, той пък предоставил сигнал на когото трябва...  
Уволнените от Георгиева като „непослушковци” били не един и двама, а на мястото им тя слагала нейни 
хора, макар и с доста скандални биографии: Началник отдел „Оперативен контрол“ бил бивш митничар, 
хванат и уволнен от митница София за афера с мляко.  
Същият, докато работел като началник в Столичен инспекторат, си отворил на пазара „Димитър Петков“ 
павилион за цигари и алкохол със съдружник Стоян Цветков, който след половин година бил заловен с 
наркотици и цигари без бандерол, а по-късно - убит?!?  
През август миналата година служителите на контрола в търговския сектор изпратили писма до кмета на 
район „Триадица“ и изпълнителния директор на „ЧЕЗ-България“ за спиране на тока на фирма, 
стопанисваща опасен атракцион в Южния парк - въртележка, виенско колело, две каравани и влакче - 
амортизирани и изключително опасни за деца. При проверката се оказало, че те са работили в 
продължение на десет години, като плащали за заеманата площ от 100 кв.м публично-общинска 
собственост само... 60 лева. За същата площ трябвало да плащат 4500 лева! Или загубите на Столична 
община само от тях възлизала на около 330 000!  
След като е спрян токът, в Столичен инспекторат пристигнала собственичката на фирмата, придружена от 
адвокат. Веска Георгиева ги изпратила при началник сектор „КТД“ Трифон Георгиев да им обясни кой и 
защо е спрял тока на съоръженията. При Георгиева пък влязъл Красимир Миронов от дирекция 
„Сигурност“ на СО и започнал да се застъпва за въпросната фирма.  
Същият бил веднъж уволнен от Столичен инспекторат през 2005 г., след като го хванали в печатането на 
фалшиви глоби с квитанция по един лев, след което отишъл на работа в пазари „ Изток“. И там не се 
задържал – работил малко в МВР, малко на тел. „112“ и пак се върнал в Столична община. След като се 
разбрал с Георгиева да не закача въпросната фирма с опасните за деца съоръжения, тя от своя страна 
казала на инспекторите да „забравят” за случая. Последвали и уволнения.  
„ШОУ” се добра до интересна „статистика” на уволнените от Георгиева:  
* Васил Михов - началник отдел „Оперативен контрол“- не изпълнил разпореждане на Веска Георгиева да 
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не закача едно разтоварище, заради което бил дисциплинарно уволнен. Осъдил инспектората за 
уволнението си и за уронване на престижа и достойнството на 25 000 лева. 
* Ивайло Нинов и Димитър Гайдаров били уволнени дисциплинарно по доклад на началник сектор 
„Контрол на районите инспекторати“ – Поля Цакова. Обжалвали и били обезщетени с по 10 000 лева. 
* Величка Стоичкова била уволнена по време на изпитателния срок, възстановена на работа и 
обезщетена с 10 000 лева. 
* Тереза Дескова – главен юрист на Столичен инспекторат – първо уволнена дисциплинарно, после 
възстановена и обезщетена с 10 000 лева. 
Излиза, че са платени, и то немалки суми, и за грешките с уволненията на Георгиева. А тя непрекъснато 
повтаряла: „ Ще има още уволнения! Хич не ме е страх от критиките ви!“. Дали и докога ще продължава 
това, питат бивши и настоящи служители в авторитарно управлявания от Георгиева Столичен 
инспекторат, които не искат да работят като рекетьори по сметищата, пазарите и заведенията.  
Бел.ред. Този път дори и не попитахме шефката Георгиева желае ли да отговори на въпросите ни, защото 
след първата ни публикация тя публично се произнесла по адрес на редакцията ни, че сме „ниска топка” 
и няма защо да ни се отговаря.  
Същевременно обаче въвела строг контрол на телефонните разговори и превърнала инспектората в един 
тотален „Биг брадър”, за да проследява още по-желязно откъде изтича информацията за делата й. 
 
 
Източник: zakazanlak.bg 
 

Заглавие: Кражба в Енина 
 

Линк: http://www.zakazanlak.bg/krimi-4/krazhba-v-enina-1121 
 

  
 

Текст: 15м ел.удължител, 25м ел.кабел е задигнал неизвестен крадец от гараж във вилната зона на село 
Енина, след като е разбил катинар на гараж. Сигналт е подаден от 30-годишен мъж от с.Енина. 
Образувано е досъдебно производство. 
 
 
Източник: targovishte.topnovini.bg 
 

Заглавие: Апаш задигна кабели в Търговищко, хванаха друг, откраднал врата и смесител за мивка 
 

Линк: http://targovishte.topnovini.bg/node/634773 
 

  
 

http://www.zakazanlak.bg/krimi-4/krazhba-v-enina-1121
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Текст: Неизвестен е откраднал 930 метра кабели, съобщават от Областната дирекция на МВР в 
Търговище 
Апашът е извадил вкопани в земята 430 м телефонни кабели от меден проводник – фирмена 
собственост,  и още 500 м кабели от друг вид. Краждабата е станала за времето от 1 октомври до 7 ч на 15 
иктомври. 
По случая е образувано досъдебно производство. 
За същия период град Търговище неизвестен извършител е извършил кражба на врата от PVC материал с 
размери 200/90 см и смесител за мивка от помещение на неработещо в момента заведение. 
След проведени в РУ-Търговище незабавни оперативно-издирвателни действия е установено, че 
извършител на деянието е 38-годишният П.А., известен на полицията с извършени от него предишни 
кражби. По случая се извършва проверка. 
 
 
Източник: regiona.bg 
 

Заглавие: Присъда за санданчани, извършили 5 кражби за три дни 
Съучастникът им бе наказан с обществено порицание за срок от 30 дни 
 

Линк:http://www.regiona.bg/index.php/%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/item
/7289-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8,-
%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8-5-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B8-
%D0%B4%D0%BD%D0%B8 
 

  
 

Текст: Шефът на Районен съд - Сандански Николинка Бузова затвора постанови присъда на двамата 
криминалнопроявили се Марио Методиев и Методи Мемишев с кражби в град Сандански. Съучастникът 
им Т.Д., който към момента на извършване на престъплението е непълнолетен, отърва осъдителната 
присъда. Той бе наказан с обществено порицание за срок от 30 дни. 
В съдебна зала тримата бяха признати за виновни, че в рамките на три дни са извършили пет кражби. На 
8 юли 2014 г. извършили кражба на метални арматурни платна. На следващия ден тримата приятели 
откраднали захранващ ел. кабел, а ден след това атакували складово помещение в промишлената зона 
на Сандански и откраднали кирки и арматурно табло. 
Постановените присъди подлежат на обжалване и протестиране пред Окръжен съд - Благоевград. 
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