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Източник: Марица 

 
Заглавие: Общината иска кредит от 4 милиона за компостираща инсталация 

  

За 22 май е насрочено обсъждането на предложението на кмета Тодор Попов 

 

Линк: https://pazardjik.marica.bg/obshtinata-iska-kredit-ot-4-miliona-za-kompostirashta-

instalaciq-Article-205618.html 
 

 
 

Текст: Револвиращ кредит от 4 000 000 лева смята да изтегли Община Пазарджик от 

Фонд ФЛАГ за изграждане на компостираща инсталация към новото регионално 

депо. Предложението за поемане на нов дълг е качено на сайтовете на ведомството, 

както и на Общинския съвет, заедно с покана за предстоящото публично обсъждане, 

насрочено за 22 май от 14,00 ч. в Пленарна зала на Общински съвет Пазарджик. 

 

Парите са за финансиране на комбинирана процедура за проектиране и 

изграждане на компостиращи инсталации и на съоръжения за предварително 

третиране на битови отпадъци. Предвидено е заемът да бъде погасен до 15 септември 

2021 година. За обезпечение ще бъде предложен залог върху вземанията на 

общината, с изключение на авансовото плащане по договора за изграждане на 

инсталациите. 

 

Проектът предвижда изграждане на инсталации за предварително третиране на 

смесени битови отпадъци от общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, 

Септември, Белово и Лесичово и на инсталации за компостиране на разделно 

събрани зелени и/или биоразградими отпадъци от общините Батак, Брацигово, 

Лесичово, Пазарджик и Пещера, като общата стойност на проекта е 19 693 675,14 

лева, от които 11 839 808, 44 лева от Европейския фонд за регионално развитие; 2 089 

377,96 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република 

България; 1 552 848,07 лева собствен принос на Бенефициента и 4 211 640,67 лева 

недопустими разходи. 

 

Проектът включва основна дейност – строително-монтажни работи и съпътстващи 

дейности – проектиране, авторски надзор, изпълняване на оценка на съответствието 

и строителен надзор, доставка и монтаж на оборудване, информация и комуникация 

и др. Бенефициент по договора е Община Пазарджик като водеща община. 

 

Отчитайки основните параметри по бюджета на община Пазарджик за 2019 година и 

направените разчети по приходната и разходната му част, е видно, че паричните 

средства, необходими за договорните разплащания в различните етапи не са 

разчетени като бюджетни кредити по разходната част на бюджета за финансовата 

2019 г. и евентуалното използване и отклоняване на бюджетни средства за тези цели 

https://pazardjik.marica.bg/obshtinata-iska-kredit-ot-4-miliona-za-kompostirashta-instalaciq-Article-205618.html
https://pazardjik.marica.bg/obshtinata-iska-kredit-ot-4-miliona-za-kompostirashta-instalaciq-Article-205618.html
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би оставило без финансиране важни дейности и услуги предоставяни от общината, 

посочва се в предложението. 

 

Източник: Нова 

 
Заглавие: Ежедневно изхвърляне на автомобилни гуми в контейнер за битови отпадъци 

 

Линк: https://nova.bg/mynews/view/2019/05/01/88954/ежедневно-изхвърляне-на-

автомобилни-гуми-в-контейнер-за-битови-отпадъци/ 
 

 
 

Текст: Здравейте, В контейнера за битови отпадъци на кръстовището на ул. "Ильо 

войвода" и ул. "Васил Петлешков" в кв. "Хаджи Димитър" в София ежедневно се 

изхвърлят автомобилни гуми. Прилагам снимки от различни дни, в които единствената 

кофа за боклук е пълна с гуми и не остава почти никакво място за битов отпадък. В 

непосредствена близост има 2 гумаджийници. Многократно сме подавали сигнали 

към Столичната община. Полученият отговор всеки път е, че при извършените от тях 

проверки са установили, че кофите за боклук са “коректно обслужени от фирмата 

изпълнител”, а гумаджийниците “имат сключени договори за предаване и 

унищожаване на стари гуми”. Очевидно обаче въпреки наличието на договори 

гумаджийниците предпочитат да ползват контейнера за битов отпадък, а точно в дните 

на проверки от Столичния инспекторат гуми в контейнера не е имало. Моля Ви за 

съдействие по този казус. Именно сега, в сезона на масовата смяна на гуми, 

изхвърлянето на гуми в контейнера е буквално ежедневие. Сами можете да се 

досетите спрямо какви екологични норми се обработва този отпадък и колко често 

гумите попадат в ръцете на роми, които ги използват за огрев през зимата. 

 

Източник: Топновини.бг 

 
Заглавие: 243 кг злато са откраднати от сръбски металургичен комбинат за три години 

 

Линк: https://topnovini.bg/novini/826326-243-kg-zlato-sa-otkradnati-ot-srabski-

metalurgichen-kombinat-za-tri-godini 
 

 
 

Текст: От цеховете на най-големия минно-металургичен комбинат в Сърбия РТБ Бор от 

2014 до средата на 2017 г. са откраднати точно 243 килограма злато, показват 

резултатите от разследване, цитирани от в. "Вечерне новости". 

 

https://nova.bg/mynews/view/2019/05/01/88954/ежедневно-изхвърляне-на-автомобилни-гуми-в-контейнер-за-битови-отпадъци/
https://nova.bg/mynews/view/2019/05/01/88954/ежедневно-изхвърляне-на-автомобилни-гуми-в-контейнер-за-битови-отпадъци/
https://topnovini.bg/novini/826326-243-kg-zlato-sa-otkradnati-ot-srabski-metalurgichen-kombinat-za-tri-godini
https://topnovini.bg/novini/826326-243-kg-zlato-sa-otkradnati-ot-srabski-metalurgichen-kombinat-za-tri-godini
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Цените на златото варират на световните пазари, но според общи оценки щетите за 

комбината вследствие на тези кражби са между 8 и 9 милиона евро. 

Вестникът припомня, че през май миналата година бяха арестувани четирима 

работници от отдела за производство на благородни метали в РТБ Бор. Заедно с тях 

бяха задържани още един бивш работник в отдела и двама бивши охранители. 

 

В хода на разследването са конфискувани 48 недвижими имота - жилища, заведения 

и вили, собственост на заподозрените и на близки техни роднини. 

При обиски в жилищата на заподозрените са открити 136 765 евро, 3 897 долара и 98 

000 динара, както и над килограм златни бижута, съобщава БНР. 

 


