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Източник: МОСВ 

Заглавие: МОСВ с план за отстраняване на нередностите в управлението на програма „Околна среда“  

Предприемат се спешни мерки 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2300     

 

Текст: Няма да се спира изпълнението на проекти, финансирани по Oперативна програма "Околна среда" 

/ОПОС/, заради спрените плащания от страна на Европейската комисия /ЕК/ към  България по 

програмата. Това каза в интервю за БТА министърът на околната среда и водите Искра Михайлова по 

повод обявеното от ЕК прекъсване на плащанията към българската ОПОС.  По думите й е възможно само 

налагането на финансови корекции за някои от проектите. Държавата ще поеме необходимите плащания 

по проектите, които няма да надхвърлят 250-300 млн. лева, смята Михайлова. След отстраняване на 

недостатъците в управлението на програмата, средствата ще ни бъдат верифицирани от ЕК.  Министър 

Михайлова съобщи, че съобразно екшън плана на правителството за отстраняване на нередностите, за 

който Народното събрание бе информирано, МОСВ  предприема мерки на база одитен доклад от 2011 г. 

Първата мярка е  нова методика за налагане на финансови корекции, втората  – пълен преглед на всички 

наложени досега финансови корекции, третата – преглед на всички одити, извършвани по ОПОС и 

четвърта  – преглед на всички проекти в изпълнение, за да се види дали са минали през последващ 

контрол от Управляващия орган и дали са били подложени на одит, за да се открие дали при тях има 

някакви съмнения при провеждането на обществените поръчки.  Според екоминистъра най-краткият 

срок, който да даде резултати, след получаване на писменото становище на Съвета на одиторите, е два 

месеца.  Ако писмото посочи системни нарушения в работата на Управляващия орган на програмата, ще 

бъдат извършени промени в него. 

Източник: focus-news.net 

Заглавие: Искра Михайлова: Може да се окаже, че и МОСВ трябва да се санкционира с 25% финансова 

корекция 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2013/11/20/1850635/iskra-mihaylova-mozhe-da-se-okazhe-che-i-
mosv-tryabva-da-se-sanktsionira-s-25-finansova-korektsiya.html  
 

 
Текст: Може да се окаже, че от промяната на методиката ще пострада и самото Министерство на 
околната среда и водите, защото служби на министерството са бенефициенти по Оперативна програма 
„Околна среда” (ОПОС). Това каза пред журналисти в парламента министърът на околната среда и водите 
Искра Михайлова след заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските 
фондове, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Михайлова беше изслушана на закрито заседание на 
комисията по повод проблемите с оперативната програма.  

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2300
http://www.focus-news.net/news/2013/11/20/1850635/iskra-mihaylova-mozhe-da-se-okazhe-che-i-mosv-tryabva-da-se-sanktsionira-s-25-finansova-korektsiya.html
http://www.focus-news.net/news/2013/11/20/1850635/iskra-mihaylova-mozhe-da-se-okazhe-che-i-mosv-tryabva-da-se-sanktsionira-s-25-finansova-korektsiya.html
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Министърът обясни, че ако служби към министерството имат нарушения, а от предварителен одитен 
доклад има такава констатация, то и самото министерство ще бъде санкционирано с 25% финансова 
корекция. 
Михайлова заяви, че стъпките, които са предприети за решаване на проблема със спряното финансиране 
на ОПОС са следните: „Правим преглед на всички одити, които са извършвани на Оперативна програма 
„Околна среда” от началото на работата й до днес. Събират се всички изводи и претенции по тези одитни 
доклади, независимо от кого са правени. Правим преглед на всички предложени финансови корекции и 
проследяваме как те са били наложени и дали са спазвани новите принципи на методиката. 
Информираме всички общини за промяната в методиката и възможностите, които получават за налагане 
на финансови корекции. Правим преглед на всички проекти и финансовата стойност на измерението на 
тези финансови корекции”.  
„Имаме уверението на Министерството на финансите, че бюджетът има готовност да поеме плащанията, 
за да не се прекъсне работата по проектите. Ние в най-съкратени срокове – не повече до два месеца, 
трябва да преодолеем слабостите, които ще ни бъдат посочени официално и да възстановим 
сертифицирането на разходите и плащанията от Европейската комисия”, каза още Искра Михайлова 
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Нов процес  рециклира редкоземните елементи от отпадъчните води 

 
Линк: http://www.greentech.bg/?p=47648 
  

 
 
Текст: Редки земни елементи са неразделна част от много от електронни устройства днес,. Те служат 
като магнити, катализатори и свръхпроводници. За съжаление, тези минерали са наистина редки, а 
затова са и много скъпи. Добивът на някои от тях е почти монопол на определени страни, което пък води 
до злоупотреби с господстващо положение, а това се отразява на крайната цена на потребителските 
електронни стоки.  Наскоро обаче учени са открили, че някои от редкоземните елементи могат да бъдат 
прихванати от промишлени отпадъчни води, а не да се добиват от земята.  Изследователи от Китайската 
академия на науките решили да изпробват наноматериал, известен като нано-магнезиев хидроксид 
(нано- Mg(OH)2), известен с това, че може да премахне някои метали и багрила от отпадъчни води. Също 
така е известно, че редкоземните елементи в отпадъчните води са много силно разреден и по този начин 
е доста трудно да се отстранят по практичен, евтин начин.  След изучаване на начина, по който нано-
Mg(OH)2 се държи, учените успели да създадат специални нано-частици от материала, наподобяващи 
формата на цвете. В лабораторни тестове, репликиращи реални условия, тези частици се оказали в 
състояние да уловят над 85 на сто от редкоземните елементи, разредени във водни проби. Впоследствие, 
чрез регулиране на киселинността на водата се оказало възможно да се разделят уловените минерали от 
нано-Mg (OH)2.  „Рециклирането на редкоземните елементи от отпадъчни води не само спестява редки 
земни ресурси и предпазва околната среда, но също така носи значителни икономически ползи“, посочва 
екипът в доклад за изследването, публикуван наскоро в списанието ACS Приложни материали и 
интерфейси. 

Източник: tv7.bg 

http://www.greentech.bg/?p=47648
http://www.greentech.bg/?p=47648
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Заглавие: Как и защо безценните книги се оказват на боклука 

Линк: 
http://tv7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0
%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-
%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%B5-
%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0-_l.1_i.10047921_c.43.html  

 
Текст: Безценни знания се продават за жълти стотинки. Тонове художествена и научна литература, 

учебници и помагала отиват в пунктовете за вторични суровини.  

"Под игото", "Тютюн", "Преспанските камбани" многотомната история на България....Това са само част от 

книгите предадени на вторични суровини в този пункт. Според собственика му Николай Асенов през 

последните години книги отиват за рециклиране всеки ден. 

В пункта за вторични суровини книги връщат не само частни лица, но и читалища, а доказателството за 

това се крие в този чувал пълен с картони, описващи всяка книга, нейния номер и годината на издаване. 

Въпреки тревожната тенденция много хора споделят мнението на Николай и се опитват да предадат 

любовта към книгата на децата и внуците си. 

За късмет, Николай сортира книгите и не възнамерява да ги даде за рециклиране. А тези, които все още 

обичат да четат, могат да потърсят своята нова книга при него – напълно безплатно. 

 

Източник: trud.bg 

Заглавие: 4 тона желязо изчезнаха от жп гара, само един наказан 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2460150  

  

Текст: Огромно количество части и елементи от металорежещи машини изчезнаха от товарната жп гара в 
Горна Оряховица. Цели 4 тона били отмъквани с дни наред от влакова композиция. Но бе наказан само 
един железничар за кражба на 1 тон от плячката. Тепърва ще се търси отговорност и от закупчик на пункт 
за вторични суровини също само за част от липсващата стока. 

Металът се топи 
Наглата кражба била извършена през февруари тази година. В композицията имало общо 30 тона 
детайли, изкупени като старо желязо от фалирал завод в Троян. Товарът бил собственост на търновската 
база на фирма "Ровотел Стийл" ООД и трябвало да замине за "Стомана" Перник. Управителят на базата на 
лицензираното дружество за изкупуване и търговия с черни и цветни метали Ивайло Иванов останал 
изумен от "стопяването" на цели 4 тона от товара. Той незабавно сезирал Транспортна полиция в 
железничарския град и всички останали ведомства, свързани с БДЖ. 

http://tv7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0-_l.1_i.10047921_c.43.html
http://tv7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0-_l.1_i.10047921_c.43.html
http://tv7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0-_l.1_i.10047921_c.43.html
http://tv7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0-_l.1_i.10047921_c.43.html
http://tv7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0-_l.1_i.10047921_c.43.html
http://tv7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0-_l.1_i.10047921_c.43.html
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2460150
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За ден-два близо 1 тон от въпросните елементи - лагери, валове и други специфични части, които не 
могат да са скрап от битови отпадъци, били намерени в пункт в горнооряховското село Драганово. 
Разследването продължило под наблюдението на Районната прокуратура в Горна Оряховица. Вече има и 
уличени виновници за откраднатото желязо. Като обвиняем по чл. 234б от НК за съхраняване на 
контрабандна стока бил привлечен изкупчикът Валентин Гогев. След разкритията той бил уволнен, а 
преди броени дни му е определено наказание след постигнато споразумение. Гогев се признал за 
виновен и се разминал с пробация от 6 месеца задължителна адресна регистрация и ежедневни срещи с 
пробационен служител. Освен това той трябва да възстанови стойността на изкупения метал в размер на 
589 лв.  
При разпитите Гогев посочил и лицето, което предало детайлите в пункта. Оказало се, че металите 
закарал в базата железничарят Антон Антонов. 
"Намерих въпросните части изхвърлени в крайпътна канавка. Събрах ги и ги предадох на вторични 
суровини", оправдавал се железничарят пред разследващите. 
Срещу Антонов е повдигнато обвинение по чл. 207 от НК за това, че е намерил чужда недвижима вещ и 
не е съобщил за това на компетентните органи, уточни прокуратурата в Горна Оряховица. Магистратите 
поясниха, че разследването за липсата на останалите 3 тона детайли спрямо неизвестен извършител е 
спряно, но при нови данни и доказателства ще бъде възобновено.  
Ремонт по време на транспорт 
"От няколко години забелязваме, че има липси от наши товари. Редовно изчезват от 500 кг до 1 тон. Но до 
тази пролет не вдигахме шум - разказа Ивайло Иванов, управител на обраната фирма. - На 14 февруари 
наех вагон от БДЖ с всички документи и оставих 30 т скрап. Товарът бе претеглен. След няколко дни 
незнайно защо и как същият вагон бил изкаран за ремонтни дейности, макар и пълен с детайли от 
бракувани металорежещи машини". 
Иванов уточни, че след ремонта същият вагон и стоката били претеглени на гарата. Всъщност тогава се 
оказало, че товарът е с 4 тона по-лек. Иванов е убеден, че такова количество няма как да бъде откраднато 
от един човек.  
"Посегателството е дело на група хора, които на гръб би трябвало да изнасят железните детайли дни 
наред. Научих от управата на "Товарни превози" в Горна Оряховица за несъответствието след ремонта и 
незабавно съобщих на полицията", сподели Иванов. 
Така работници от ощетената фирма, управителят и полицаи се захванали да търсят изчезналите 
елементи в пунктове за скрап в района. Така стигнали до Драганово. 
20 тона в незаконен пункт 
"В това село моите момчета откриха нашите детайли в два контейнера сред битови отпадъци. 
Разпознахме ги, защото са много специфични. Имаме ги и на снимки. Разбутахме контейнерите и 
намерихме частите. Там имаше един човек, който се оказа,че няма лиценз, но и твърдеше, че това не е 
пункт за скрап, а нещо друго. Питам го какво правят тези части в контейнерите. Той вдига рамене и казва, 
че май миналата година някой ги докарал да ги пазят. Тази сцена се разигра на 27 февруари. От 
контейнерите изтеглихме близо 1 тон от металите. Те бяха предадени доброволно и прибрани от 
Транспортна полиция с помощта на наша техника. Как може нещо да не е пункт, а да има кантар, бутилки 
газ, кислород за рязане и контейнери!?", недоумява Иванов. 
Според него в пункта имало около 20 тона желязо, въпреки че базата била затворена заради изтекъл 
лиценз. "Нас ни проверяват постоянно и знам какви са изискванията за базите за изкупуване на отломки 
от черни и цветни метали, какви разрешителни са нужни. В същото време функционират безпроблемно 
нелегални пунктове и печелят от крадена стока", коментира Иванов. 
"Нямаме друг такъв случай с липса на 4 тона от вагон със скрап. Ние сме си направили вътрешно 
разследване. Точно на мястото, където е бил въпросният вагон за ремонт, няма камери, нито контрол на 
Транспортна полиция. Вагонът обаче е бил под контактно напрежение от 25 киловолта и за да се изнесe 
такова голямо количество метали, е трябвало токът да бъде спрян. Каквото сме установили, сме го 
съобщили на полицията", коментира управата на гарата в Горна Оряховица.  
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По груба сметка на собствениците щетата от липсата на металите е за над 2000 лв., но детайлите от 
стругове могат да се ползват за селскостопански машини или дори да се пласират като нови с фалшива 
опаковка.  
"Други кражби не е имало, но се наложи да засилим контрола и охраната върху товарите си. Вече 
маркираме стоката, преди да влезе във вагоните", обясни Ивайло Иванов. 
 
 
 

Източник: dennews.bg 

Заглавие:  32-годишен изтърбуши детската градина в Мурсалево за скрап 
 

Линк: http://www.dennews.bg/news/2013/11/20/16678-32godishen-izturbushi-detskata-gradina-v-

mursalevo-za-skrap 

 

Текст:  32-годишен мъж от Мурсалево окрал почти всички метални предмети от закритата детска градина 
в кочериновското село. Той е задържан от служители на РУП Рила при опит ги предаде в пункт за 
изкупуване на цветни и черни метали в Дупница.  
Крадецът превозвал радиатори, батерии за чешми, сифони и мивка алпака с автомобил „Сеат”.  
Сигналът за извършената кражба е подаден от кмета на Мурсалево, след което са последвали незабавни 
издирвателни действия. 
32-годишният В.А. е задържан с полицейска заповед в ареста на РУП Рила за 24 часа. Уведомен е дежурен 
прокурор. Работата по случая продължава, проверява се и съпричастност на задържания към други 
противозаконни деяния. 

 

Източник: scrap-bg.com 

Заглавие:  Турция, Египет и Индия – топ 3 на износителите на скрап от ЕС 

Линк: http://scrap-bg.com/8798/      

 

Текст: Според най-новите статистически данни, общият износ на скрап от ЕС  е спаднал значително по 
време на първите седем месеца от годината. Общият износ от  януари до юли тази година  е в размер на 9 
699 000 тона или 18,3%  по-нисък  в сравнение с общия обем на износа за същия период година по-рано.  
Най-големият износ  като  дестинация на евро – скрап през седем-месечения период е Турция. Износът за 
Турция възлиза на 5,492 милиона тона, което представлява почти 58% от общия обем на износа от 
региона. Въпреки това, скрап износа от региона на ЕС към Турция е намалял с 14.4%  спрямо същия 

http://scrap-bg.com/8798/
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период на година . Египет е втория по големина вносител от ЕС на скрап. Общият износ на скрап в Египет 
е  нараснал с  11.4%  до 1 151 хиляди тона от януари до юли тази година. На трето място е Индия с общия 
внос скрап от ЕС в размер на 1,004 милиона тона, което е спад  с 39.3% спрямо предходната година.  
Скрап износът на ЕС през месец юли възлиза на само 1.554 милиона тона,  с 5,1% по-висок спрямо същия 
период на година. Най-големият износител на ЕС скрап през месеца е Турция. Износът за Турция възлиза 
на 928 000 тон, което представлява почти 60% от общия износ от региона. Междувременно, скрап износ 
от региона на ЕС за Турция е  нараснал с 10.2% през юли спрямо същия период на предходната година, а 
износа за Египет  е нараснал с 24.5% спрямо същия период на миналата година да достигне 157 000 тона. 

Източник: vesti.bg 

Заглавие: Зинаида Златанова: Ние ще трябва да платим сметката на предишното правителство 

Линк: http://www.vesti.bg/pari/zlatanova-nie-shte-triabva-da-platim-smetkata-na-borisov-5998892    
 

 

Текст:  През последните няколко дни сме свидетели на груби манипулации и лъжи, че правителството 
има проблем с усвояването на европейските средства. Нашето правителство няма проблеми с 
европейските програми, но съжаление ние сме тези, които трябва да платят сметката на предишното 
правителство. Това каза пред журналисти в Министерския съвет вицепремиерът по еврофондовете и 
министър на правосъдието Зинаида Златанова.  Имало е дългогодишно прикриване на проблеми в 
усвояването на европейските фондове, каза Златанова.  За шест месеца правителството е успяло да 
сертифицира една трета от всички сертифицирани разходи по оперативните програми за седем години. 
Ускоряването на темповете на усвояване на евросредствата е очевидно, заяви още Златанова. Тя съобщи, 
че за периода 1 януари 2007 - 15 март 2013 г. сертифицираните разходи са 34,47 на сто. От 15 март до 15 
ноември тази година има ръст на сертифицираните разходи от 10 на сто. Каквото зависи от нас, в 
партньорство с бенефициентите, ще направим максималното да усвоим максимално количества 
средства, каза Златанова. Още от началото на моя мандат държа всичко да е прозрачно и пред очите на 
обществото и затова първа предупредих за проблеми пред ОП "Околна среда". Сигнализирахме и на 
министъра на земеделието, че предишното правителство е било предупреждавано за проблеми при 
усвояване на средствата по ОП "Развитие на селските райони", като са загубени 39 млн. лева през 2011 г. 
и 51 млн. лева през 2012 г.  Министърът на околната среда Искра Михайлова съобщи, че по ресорната 
оперативна програма разплатените средства с натрупване към февруари тази година са 671,431 млн. 
лева. Към юни 2013 г. са 866 млн.лева, а към ноември (за последните пет месеца) е 1,375 млрд. лева. По 
думите на министъра това означава удвояване на разплащанията по програмата за последните месеци. 
Министърът съобщи, че и в този момент продължава изпълнението на проектите по програмата. Риск по 
ос едно на програмата ("Води") няма, защото тя е свръхдоговорена, каза министърът. По думите ѝ по ос 
две има минимален риск и се работи по голям проект, който да бъде одобрен от ЕК по отношение на 
приключване работата по депата за отпадъци. Ако остава риск за неизпълнение, това е по ос 3 
("Биоразнообразие"), където се работи за преодоляване на закъсненията, за може всички договори с 

изпълнителите да бъдат сключени до края на годината, каза министърът.  

Ще минимизираме риска от загуба на средства, заяви Златанова. 

Кабинетът е получил новите коментари на Европейската комисия по Споразумението за партньорство за 
следващия програмен период, информира вицепремиерът. Препоръките на ЕК са за ускоряване на 
реформите в здравеопазването, образованието, водите, електронното управление.  Министърът на 

http://www.vesti.bg/pari/zlatanova-nie-shte-triabva-da-platim-smetkata-na-borisov-5998892
http://www.vesti.bg/pari/zlatanova-shte-sezirame-olaf-i-prokuraturata-za-opos-5998606
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земеделието Димитър Греков обяви на пресконференция в МС, че няма опасност от спиране на 
Програмата за развитие на селските райони  от страна на ЕК. Нямаме никакво предупреждение за 
спиране на програмата, по отношение на изискваните от нас мерки сме отговорили на ЕК с екшънплан, 
който ще се изпълнява до края на годината, каза министърът. Той изрази надежда да няма пропуск в 
усвояването на евросредства до края на годината или той да бъде много малък.  Социалният министър 
Хасан Адемов съобщи, че по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" към октомври е 
достигнато ниво на сертифициране от 363 млн.лева, а до края на годината се очаква нивото на 
сертифицираните средства да достигне минимум 1,250 млрд.лева. С това  рискът от загуба на средства е 
сведен към нула, а към май този риск беше за 450 млн.лева, каза министърът.  Министърът на 
регионалното развитие Десислава Терзиева съобщи, че по ресорната оперативна програма за близо 6 
месеца са разплатени 360 млн. лева, което е двойно спрямо миналогодишен такъв период. За 2013 г. 
загубите по програмата ще са нулеви, заяви Терзиева. Тя напомни, че към май тази година възможността 
от евентуална загуба на средства е била 123 млн.евро.  Министърът на финансите Петър Чобанов каза, че 
индикативната програма за 2013 г. по оперативна програма "Административен капацитет" се изпълнява в 
срок. До момента е постигнато около 10% наддоговаряне, което означава, че се стремим рискът от загуба 
на средства да бъде минимизиран, каза министърът.  Министърът на транспорта Данаил Папазов съобщи, 
че по оперативна програма "Транспорт" е било заварено голямо изоставане по подготовката за 
следващия програмен период, което е преодоляно. Няма опасност от загуба на средства по сегашната 
програма и до края на годината и надявам се до края на периода, каза министърът. 

 

Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Откриха замърсен участък до спряното депо за битови отпадъци на Дряново 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1177274     
 

 

Текст: При проверка на депото за битови отпадъци на община Дряново, намиращо се в местността 
Градището, се установи замърсен участък със  строителни, растителни и битови отпадъци, съобщават 
от  Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ) – Велико Търново. 

Експерти на РИОСВ извършиха проверки на депата на общините Дряново и Сухиндол във връзка с 
преустановяване на тяхната експлоатация. Със заповеди на директора на инспекцията от юни 2009 г., 
използването на депата се спира и всички отпадъци на общините Дряново, Сухиндол и Севлиево трябва 
да бъдат извозвани на Регионално депо за битови, строителни, производствени и опасни отпадъци в гр. 
Севлиево. 
Инспекцията издаде предписание на кмета на Дряново в срок до 29 ноември да ограничи свободния 
достъп до депото за твърди битови отпадъци, тъй като към настоящия момент то не се експлоатира. 
Битовите отпадъци се извозват на Регионално депо в Севлиево. Установи се замърсяване със строителни 
и растителни отпадъци на частен терен. Същият е замърсен при експлоатацията на депото и ще бъде 
почистен в рамките на изпълнение на проекта за рекултивация. 
При проверка на място на депото в  Сухиндол се установи, че на него не се изхвърлят строителни и битови 
отпадъци, а се извозват до Регионално депо в Севлиево. Община Сухиндол е изготвила работен проект за 
извършване на цялостна рекултивация на старото сметище, който ще бъде финансиран със средства от 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1177274
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Предприятието за управление на дейностите по опазване на околна среда към Министерство на околната 
среда и водите (МОСВ). 

 

Източник: focus-news.net  

Заглавие:  Над 14 тона метални отпадъци са иззети от незаконна площадка в Самоков 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2013/11/21/1850890/nad-14-tona-metalni-otpadatsi-sa-izzeti-ot-
nezakonna-ploshtadka-v-samokov.html      
 

 

Текст: Спецакцията за установяване на закононарушения при съхранението на отпадъци от черни и 

цветни метали е проведена на 20 ноември на територията на Самоков, съобщиха от пресцентъра на МВР. 

Съвместните действия на служители на ГДНП и ОДМВР-София са продължение на планирани проверки и 

системна работа през последната година в тази посока. Криминалистите предприели проверка на къща в 

Самоков, собственост на 62-годишния И.Я. – криминално проявен, където установили, че дворът се 

използва за незаконна площадка за съхранение на метални отпадъци. Оттам са иззети над 14 тона 

отпадъци - 12 166 кг ламарина и 1854 кг желязо. Експертите от РИОСВ са съставили акт за установено 

административно нарушение. По случая е образувано досъдебно производство за осъществен състав на 

престъпление по чл. 234Б от НК. Работата по пълното му документиране продължава под наблюдението 

на районна прокуратура в Самоков. 

 

Източник: bnr.bg 

Заглавие: Какво правим с отпадъците?  

Линк: http://bnr.bg/sites/radiobulgaria/Lifestyle/ScienceAndNature/Pages/Otpadaci_201113.aspx     
 

 
Текст: Още в средата на август тази година Световният фонд за дивата природа (WWF) предупреди, че 
човечеството е изконсумирало повече природни ресурси, отколкото планетата може да създаде за една 
година. Тоест ние потребяваме 1,5 пъти повече русурси от разумното, по данни на Global Footprint 
Network. Мащабите на това разхищение са твърде различни в отделните части на света. Европа потребява 
близо 2,70 пъти повече от допустимото, САЩ – 4,16 пъти, докато южната част на Африканския континент е 
доста под критичната граница. Данните, разбира се, са стряскащи.  

http://www.focus-news.net/news/2013/11/21/1850890/nad-14-tona-metalni-otpadatsi-sa-izzeti-ot-nezakonna-ploshtadka-v-samokov.html
http://www.focus-news.net/news/2013/11/21/1850890/nad-14-tona-metalni-otpadatsi-sa-izzeti-ot-nezakonna-ploshtadka-v-samokov.html
http://bnr.bg/sites/radiobulgaria/Lifestyle/ScienceAndNature/Pages/Otpadaci_201113.aspx
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Време е да се запитаме накъде вървим и най-вече да се опитаме да направим спасителен завой.  
Един от очевидните отговори на ситуацията е да използваме по-рационално това, което вече сме 
извлекли от недрата на планетата и се трупа около нас под формата на „отпадък”. Повторното 
оползотворяване и рециклирането на отпадъците е със сигурност едно от добрите решения. С приетата 
през 2008 г. рамкова директива за отпадъците ЕС си поставя амбициозната цел да достигне 50 процента 
повторна употреба или рециклиране на отпадъците до 2020 г. Провеждащата се ежегодно в средата на 
ноември Европейска седмица за намаляване на отпадъците (тази година от 16 до 24 ноември) е един от 
инструментите за привличане на общественото внимание върху тази нелека задача. По данни от 2011 г., в 
ЕС се изхвърлят 2,7 млрд. тона, но 60 процента от тях все още се депонират или изгарят. Успеваемостта на 
отделните държави по отношение на повторното оползотворяване и рециклиране на боклука е различна. 
Тя варира от 96 на сто в Швеция до 10 процента в България. По-зле от нас се представя само Гърция. 
Според Закона за управление на отпадъците, до 2016 г. оползотвореното количество в България трябва 
да се увеличи над два пъти и да достигне минимум 25 на сто, а до 2018-а – 40 на сто, преди да достигне в 
2020 г. заветните 50 процента.  
Засега обаче нещата вървят по-скоро зле.  
България изостава драматично дори в най-отживялата и най-малко приемлива форма за управление на 
отпадъците – депонирането им. С договора за присъединяване към ЕС, страната ни бе задължена да 
изгради 56 регионални депа, отговарящи на европейските екологични норми, и да закрие 191 градски 
бунища от открит тип, които замърсяват водите, почвата и въздуха. Това трябваше да се извърши с 
помощта на предприсъединителната програма ИСПА и Оперативната програма за околна среда (2007-
2013 г.), които предоставиха на страната ни значим финансов ресурс. Държавата ни обаче се оказа 
неспособна да използва тази икономическа инжекция. В средата на август ЕК започна наказателна 
процедура срещу България заради неизпълнен ангажимент за закриване на старите сметища и откриване 
на съвременни депа. Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова призна наскоро, че 
закъснението е „огромно” – с три години и половина. Остава да бъдат закрити още 76 вредни за околната 
среда бунища, за което са нужни 180 млн. лв. А от необходимите ни 56 съвременни регионални депа са 
влезли в действие само две. Започнат е строежът на още деветнадесет.  
Закъснението явно няма да може да бъде наваксано.  
В резултат не само България ще загуби значим финансов ресурс, предоставен ни от ЕК, но държавата, 
разбирай данъкоплатеца, ще трябва да плаща и сериозни санкции за неизпълнения ангажимент. 
Започнатите проекти ще трябва да се изпълняват с пари от държавната хазна, което е още едно тежко 
бреме за скромния бюджет на страната. През новия програмен период 2014-2020 г. ЕС не предвижда 
финансиране на проекти, свързани с депониране на отпадъци, една вече де факто отречена практика, ако 
не е свързана с добиване на енергия. Междувременно научихме, че ЕК спира временно финансирането 
на цялата ни програма „Околна среда” заради констатирани нарушения при обществените поръчки. 
Всичко това може направо да „продъни” държавния бюджет, тъй като проектите по околна среда – за 
изгражадне на депа и водопречиствателни станции, са сред най-големите пера, финансирани досега от 
европейските фондове (1,5 млрд. евро). А твърде вероятно е тяхното реализиране просто никога да не се 
осъществи.  
В този ред на мисли не е ли по-добре да се направи опит за скок направо към по-модерните форми на 
третиране на отпадъците – повторно оползотворяване и рециклиране, нещо, за което намекна и 
министър Искра Михайлова. Проблемът е обаче, че в страната все още няма дори създадена система за 
разделното им събиране… 


