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Източник: news.bg 
 

Заглавие: МОСВ обяви за рисковано фирми да копаят по поречията на реките 
 

Линк: https://news.bg/politics/mosv-obyavi-za-riskovano-firmi-da-kopayat-po-porechiyata-na-
rekite.html         
 

 
 

Текст: Рисково е конкретни фирми да получат разрешително да копаят по поречието на реките. 
Така министър Ивелина Василева коментира протеста пред Министерския съвет на фирмите, 
искащи връщане на това им право. 
Според Василева сме били свидетели на такива ситуации в миналото. „По поречието на река 
Места и река Струма има редица случаи, при които са изядени речните брегове, подкопани са 
речните русла. Стига се дотам, че има случаи, при които падат мостове, подкопава се критична 
инфраструктура заради нерегламентирано изземване на материали с цел продажбата им”, заяви 
Ивелина Василева. 
По думите й идеята е държавата, посредством областните управители, да възлага тези дейности, 
но само с цел осигуряване на превенция и проводимост на речните русла. 
Екоминистърката коментира, че в духа на закона дейността по почистването на речните русла 
извън населените места ще се възложи на областните управители. Кметовете пък ще отговарят за 
тази дейност в рамките на регулираните от тях територии. Те трябва да следват всички законови 
механизми, които са заложени в Закона за обществените поръчки, Закона за държавната 
собственост. 
Ивелина Василева заяви, че Законът за водите е бил приет миналата година и има за цел основно 
да се ограничи незаконният добив на материали от речните корита, както и да се осъществи 
превенция по отношение на проводимостта на речните корита. Целта е осигуряването на 
проводимост на речните русла и освобождаване на зоните, където има натрупвания. 
„В този смисъл отговорността е на областните управители, които чрез Междуведомствените 
комисии правят обходи на речните русла, установяват къде са критичните зони и само в тези 
места може да бъде разрешено изземване на наносни отложения”, коментира още Василева. 
 
 
Източник: agro.bg 
 

Заглавие: Два акта за нерегламентирано заустване съставиха инспектори на РИОСВ-Русе 
Фирмата не е притежавала необходимото разрешително за ползване на воден обект 
 

Линк: http://agro.bg/news/article59306.html 
 

 

https://news.bg/politics/mosv-obyavi-za-riskovano-firmi-da-kopayat-po-porechiyata-na-rekite.html
https://news.bg/politics/mosv-obyavi-za-riskovano-firmi-da-kopayat-po-porechiyata-na-rekite.html
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Текст: Експертите на РИОСВ-Русе съставиха два акта за установяване на административни 
нарушения по Закона за водите на „Винпром Бяла  2002“ ЕООД, със седалище Велико Търново. 
Проверката е извършена по сигнал на жители на град Бяла за оцветяване на река Беленска. При 
извършен обход е  установено нерегламентирано заустване в реката, за което дружеството не 
притежава необходимо разрешително за ползване на воден обект. Констатирано е  също, че 
Локалната пречиствателна станция не  функционира, при което производствените отпадъчни 
води, формирани при дейността на обекта без необходимото пречистване се отвеждат в реката.  
Директорът на РИОСВ-Русе ще издаде наказателни постановления за установените нарушения. Ще 
бъде наложена принудителна административна мярка за ограничаване на дейността - 
пломбиране на ревизионна шахта за преустановяване отвеждането на отпадъчните води във 
водния обект. 
 
 
Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Колко е ценна употребената пластмаса 
 

Линк: 
http://www.dnevnik.bg/zelen/resursi/2016/06/23/2782779_kolko_e_cenna_upotrebenata_plastmas
a/ 
 

 
 

Текст: Хората имат нужда от енергия, храна, вода ежедневно. Но огромна част от храната и 
напитките в днешно време се пакетират в опаковки, а употребата им нараства с всеки изминал 
ден. За да си осигурим тези ресурси за в бъдеще, се налага спешно да намалим потреблението и 
да увеличим разделното събиране и преработката им в нови опаковки или продукти. 
Рециклирането на пластмаси предотвратява натрупването на неразградими отпадъци, а също така 
значително намалява емисиите във въздуха на въглероден двуокис (CO2), азотен окис (NO) и 
серен диоксид (SO2). Иначе на сметището пластмасата се разпада за около 400 години. 
Така спестяваме и използването на невъзобновяеми природни ресурси, а именно нефт и 
природен газ. Покачването на цената на петрола и полимерите превърна пластмасовите отпадъци 
от боклуци в ценен ресурс и естествено повиши интереса към преработката им за повторна 
употреба. Стремежът към рециклиране на различни видове пластмаси се засили през последните 
години. 
В момента основно се рециклират определени видове полиетилени: LDPE, HDPE, PP, PS и PET. 
Зад тези кодови названия стоят няколко вида опаковки: основно пластмасови бутилки, отпадъци 
от бита като пластмасови кофи, столове, бидони, каси и легени. Важно е да знаем кои употребени 
пластмаси можем с чиста съвест да изхвърлим в цветния контейнер и да сме сигурни, че от това 
има смисъл. 
Кои са рециклируемите пластмаси 
– Код 1, РЕТ: Бутилки от безалкохолни напитки и минерална вода, шишета за перилни препарати, 
прозрачно опаковъчно фолио; 
– Код 2, HDPE: Шишета за перилни препарати, каси, палети; 
– Код 3, PVC: Шишета за перилни препарати. 
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Пластмаси от другите кодове се произвеждат в много малки количества и по-рядко се рециклират. 
Пластмасите трябва да се сортират по видове преди преработка. 
Доброто рециклиране зависи пряко от добро предварително третиране на отпадъците. При 
пластмасите качеството на получените вторични гранули зависи от еднородността на входящите 
суровини. Ето защо процесът на сортиране е от голямо значение за последващите процеси на 
преработка и рециклиране. 
Много важно е при рециклирането да не се смесват неконтролируемо различни видове 
полимери, защото това влошава характеристиките за якост и гъвкавост на крайния продукт. 
Отпадъците от технологичен брак на 100% могат да се използват за производство на същия 
продукт, със същите качествени характеристики. 
Отделно старателното сортиране и измиване доближават почти напълно качествата на вторичните 
полимери до тези на първичните и също могат да се използват за вторично производство. 
Към днешна дата само рециклиран PET материал (това са пластмасовите бутилки) може да се 
използва повторно за производството на опаковки за хранителни цели, и то до определен 
процент. Технологията на химическо изпиране на PET, позволява максимално изчистване на 
материала, за разлика от другите видове пластмаси, където това е трудно осъществимо. 
В производството на опаковки за лекарства не се използват рециклирани материали. 
  Продуктите, които могат да се произвеждат от рециклирана пластмаса: 
– 56% от рециклирания PET (полиетилен терефталат) намира пазар при производителите на 
килими и дрехи. Нужни са 5 PET бутилки за направата на 1 кв.м полиестерен килим, 1 фанелка 
размер XXL или за пълнежа на 1 ски-яке. 
– 29% от рециклираните бутилки от HDPE (полиетилен висока плътност) отиват за направата на 
нови бутилки. 
– Полиестерните влакна от 2 пластмасови бутилки са достатъчни за направата на 1 бейзболна 
шапка. 
 
 
Източник: konkurent.bg 
 

Заглавие: Проверяват пунктове за цветни метали 
 

Линк: http://konkurent.bg/article/75506/proveriavat-punktove-za-cvetni-metali      
 

 
 

Текст:  Специализирани операции на пунктове за продажба на черни и цветни метали са 
проведени вчера на територията на РУ-Монтана. За времето от 9 ч. до 17 ч. , в изпълнение на план 
, утвърден от началника на полицията, униформените проверили 6 пункта за търговска дейност с 
отпадъци от черни и цветни метали. В хода на проверката са съставени 2 акта - 1 по наредба на 
общината и 1 по закона за българските лични документи. Не са констатирани други нарушения.   
 
 
Източник: blitz.bg 
 

Заглавие: Осъдиха бившия кмет на Белоградчик за неизгодни договори 

http://www.opcompetitiveness.bg/images/filerepository/3827_Tablica_Publichno_obsajdane_Nasoki_Start-ups_Final.pdf
http://konkurent.bg/article/75506/proveriavat-punktove-za-cvetni-metali
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Емил Цанков сключвал и договарял лично без обществени поръчки почистване на шахти и 
сметища 
 

Линк: http://www.blitz.bg/news/article/422522   
 

 
 

Текст: Бившият кмет на Белоградчик Емил Цанков получи условна присъда от 2 години и 5 месеца 
с 5-годишен изпитателен срок за сключени неизгодни договори. Обвиняемият Цанков заемал 
длъжността кмет на Община – Белоградчик през 2010 г. и 2011 г., с кратко прекъсване за 
незначителен период от време. В качеството си на длъжностно лице на тази ръководна позиция и 
утвърдените от него промени във Вътрешните правила за провеждане на процедури за 
обществени поръчки той не е определил конкретни служители, които да отговарят за тяхното 
провеждане, както и да сключват договори по реда на чл. 8 по Закона за обществените поръчки 
(ЗОП). Не е имало и определени длъжностни лица, които да изготвят и съхраняват 
документацията по тях, уточняват от държавното обвинение. 
 През август 2012 г. със заповед на директора на Агенция за държавна финансова инспекция – 
София било разпоредено извършването на финансова инспекция на Община Белоградчик. 
 Нейното изпълнение било възложено на АДФИ – ИРМ – Видин. Инспекцията обхващала 
дейността на общината в областта на „обществените поръчки“, съгласно ЗОП, за периода 2010 – 
2011 г. В резултат на извършената инспекция било установено сключване на неизгодни договори, 
съпроводено с редица нарушения и съществени пропуски. 
 На 8 декември 2010 г. бил сключен Договор между Община Белоградчик и „Еко Билд ТВ“ ООД гр. 
Видин с предмет „Доставка на бетонови изделия – тротоарни плочи“. В изпълнение на този 
договор били издадени шест фактури, всяка от които по 5 913 лв., с общата сума по тях - 35 478 лв. 
 Цената на една тротоарна плочка - 2,19 лв. за брой била договорена еднолично от кмета на 
Общината. Сключването на договора през 2010 г. станало преди приемане на бюджета за 
следващата година, при заложения срок на изпълнение - 2011 година, което го правило 
финансово необезпечен. 
 Без провеждане на обществена поръчка по законовия ред тогавашният кмет Цанков еднолично 
подписал договор с „Еко Билд ТВ“ ООД, който също не бил заведен като наличен в специалния 
дневник на общината за 2010 г. 
 За изпълнението на доставката били предоставени протоколи за извършено приемо-предаване, 
които били договорени по формат като приложение при сключване на договора. Същите обаче не 
били попълнени с всички необходими реквизити. От наличните по делото материали и от 
осчетоводяването на фактурите за покупка е видно, че плочките нито били получени, нито 
заскладявани в склад на Общината. 
 Еднолично от кмета на Община Белоградчик бил сключен и аналогичен договор с „Виком“ ООД 
гр. Видин от 6 декември 2010 г., с подобни параметри и допуснати нарушения. 
 Още един договор бившият кмет на Община – Белоградчик подписал с фирма „Виком“ ООД на 19 
ноември 2010 г., само че този път с предмет „Чистене на улични шахти за отводняване“. Цанков не 
само не бил провел необходимата процедура, но и в раздел „Цени и плащания“ посочил като 
договорено месечно заплащане в размер на 4 000 лв. с ДДС, като общата сума на едногодишния 
договор възлизала на 48 000 лв. 
 На 2 август 2011 г. кметът отново еднолично сключил Договор между ръководената от него 
община и „Еко Титан“ ЕООД гр. Видин с предмет „Премахване на нерегламентирани 

http://www.blitz.bg/news/article/422522
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микросметища и замърсявания на площи в землищата на селата и извън самите села“. И този път 
документът не бил заведен в Регистъра на договорите, като със звездичка било указано, че той се 
сключва, за да се предвидят средства в бюджета за следващата година. 
От заключението на извършената в хода на делото съдебно-почеркова експертиза било 
установено, че два от сключените договори са били подписани от обвиняемия Цанков и от 
неустановено лице. 
 Поетите по тези договори задължения са утежнили бюджета на Общината, от което произлезли 
значителни за нея вреди в общ размер 125 669 лв. Още повече, че към края на 2011 г. имало 
неразплатени задължения към различни доставчици в размер на 3 748 845 лв. 
 Освен условната присъда, съдът наложи забрана на Емил Цанков да заема длъжността кмет за 
срок от три години, както и уважи предявеният от Община Белоградчик граждански иск в размер 
на 113 700 лв. 
 Решението на Окръжния съд в Монтана не е окончателно и подлежи на обжалване пред 
Софийския апелативен съд. 
 
 
Източник: vratzadnes.com 
 

Заглавие: Дават за скрап 5 тролейбуса 
 

Линк: http://www.vratzadnes.com/page.php?n=19336452&SiteID=922 
 

 
 

Текст: Амортизирали и негодни за употреба тролейбуси ще бъдат предадени за скрап. С 
получените пари от желязото ще се закърпват финансови дупки в дружеството „Тролейбусен 
транспорт – Враца”. Преди да бъдат нарязани превозните средства, сенаторите от местния 
парламент ще трябва да гласуват предложението. 
Решението предстои да бъде взето на предстоящото заседание на общинския съвет в града. 
Председателят Румен Антов ще докладва за постъпилото предложение от страна на управителя на 
дружеството Николай Вълков. 
Към края на март дружеството има натрупани задължения в размер на 182 000 лв., от които 
136 000 лв. са към фирма, която е основен доставчик на резервни части за поддръжка на 
тролейбусите и въздушно-контактната мрежа в града. 
В изготвения от дружеството доклад се казва, че ниската цена на билетите, намалените приходи 
от субсидии и компенсации и увеличаващите се разходи, са довели до невъзможност за 
обслужване на финансовите задължения на „Тролейбусен транспорт”. Това налагало да се 
предприемат действия за бракуване на негодните превозни средства, а с парите да се покриват 
борчовете. Специална комисия е утвърдила превозните средства, които ще бъдат нарязани. Освен 
петте тролейбуса има и микробус, и два леки автомобила. 
 
 
Източник: trud.bg 
 

Заглавие: Община Стамболийски изгражда депо за растителни отпадъци за 3 млн. лв. 
 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5605942 
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Текст: Община Стамболийски подготвя проект за изграждане на депо за компостиране на 
растителни отпадъци, чиято стойност ще е 3 млн. лв. Предстои да се определи теренът за депото, 
като това ще се обсъжда по време на сесията на Общинския съвет този понеделник - 27 юни. 
Общината трябва да има готовност с терена най-късно до 1 август. Ако се изгради такова депо, 
ползата ще е, че няма да се наложи да се увеличава такса битови отпадъци (ТБО) и ще може да се 
купи нова техника за нуждите на комуналното общинско предприятие БКС. Компостът ще се 
използва за торене и евентуално за извличане на метан, а освен това ще се спестят пари от 
общинския бюджет за отчисленията, които се плащат на тон депониран отпадък - в момента те са 
30 лв. на тон, но прогнозата е, че до 2020 г. ще скочат на 96 лв., твърдят експерти от Община 
Стамболийски. 
 
 
Източник: tvsatcom.bg 
 

Заглавие: Десетки изгорели електроуреди след кражба на кабели в кв. „Баделема” 
 

Линк: http://www.tvsatcom.bg/news/item/11203-
%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-
%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8-
%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0
%B8-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%B2-
%E2%80%9E%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%E2%80%9D 
 

 
 

Текст: Десетки семейства в асеновградския квартал „Баделема” осъмнаха днес с изгорели 
електроуреди. В домовете на голяма част от живеещите в квартала контактите изведнъж обгарят. 
Някои от тях споделиха с нас, че доста са се уплашили, тъй като лампите започнали да примигват, 
крушките се пръснали, а от електроуредите започнало да излиза дим. След като усетили и 
миризма на изгорели кабели, хората разбрали, че бяла и черна техника, която притежават, вече е 
история. Малко след това и електрозахранването е прекъснато. Някои семейства все още не са 
наясно дали всичките уреди в домовете им са развалени, тъй като ще разберат със сигурност едва 
след като токът бъде пуснат отново. Причината всъщност не е следствие на разразилата се през 
вчерашния ден буря, както мислеха част от живеещите в квартала. Оказва се, че кражба на кабели 
предизвиква аномалията в електроподаването. 
Преди минути заснехме екипи на ЕВН, които оглеждаха трансформатора, от който е извършено 
посегателството. На мястото имаше и полицейски патрули, а служителите на реда записваха 
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разказите на потърпевшите. Хората, чиито уреди са изгорели, са пуснали жалба до 
енергодружеството. Очакваме повече информация относно причините за токовия удар и 
последствията от него. Гледайте подробности по случая тази вечер в новинарската емисия на 
телевизия ТВ САТ КОМ от 19:30 и 22 часа.  
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