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Източник: mediapool.bg 

Заглавие: След като България три месеца нищо не прави  

Еврокомисията заплаши да спре окончателно парите за екология 

В срок от два месеца трябва да се решат проблемите с търговете 

Линк: http://www.mediapool.bg/evrokomisiyata-zaplashi-da-spre-okonchatelno-parite-za-ekologiya-

news216789.html   

  

Текст: Европейската комисия заплаши да спре окончателно парите по оперативна програма "Околна 
среда" (ОПОС). Причината е, че три месеца България не е отговорила на писмото на Брюксел от ноември 
какви мерки е предприела, за да подобри системите си за контрол при управлението на евросредствата 
по ОПОС. 
Това е причината миналата седмица Брюксел да изпрати ново предупредително писмо, този път на 
български, с което уведомява властите, че може да спре окончателно плащанията по ОПОС. Това съобщи 
говорителката на Еврокомисията по въпросите на регионалната политика Ширин Уилър на 
пресконференция в Брюксел. 
"Това означава, че технически в следващите месеци може да бъде взето решение за спиране на 
плащанията, ако няма задоволително решение по посочените от ЕК проблеми с оперативната програма. 
Те са свързани най-вече с тръжните процедури, контрола и управлението. Българските одитни власти 
признават съществуването им и в тяхно лице ние виждаме надежден орган, с който можем да работим", 
каза Уилър. 
На въпрос чия е вината за слабостите в програмата Уилър отговори, че не трябва да се обвинява една или 
друга политическа партия, защото част от проблемните проекти са отпреди години, но други са по-
скорошни. "Много е важно това да не се превръща в политически футбол", каза Уилър. Тя изрази 
надежда, че при адекватна реакция в следващите месеци проблемите може да бъдат решени и 
плащанията да бъдат възстановени. 
 
Българската администрация не реагира на английски 
Въпреки че министърът на околната среда Искра Михайлова многократно обеща, че до началото на 
февруари ще е ясна българската позиция и предприетите мерки по спрените плащания по ОПОС, такава 
официално все още не е представена в Брюксел, стана ясно от изявлението на Уилър. 
 
Причината е, че първото предупредително писмо от ноември е било на английски и според тълкуванията 
на родната администрация ние не сме били длъжни да отговорим на него, разказаха източници на 
Министерството на околната среда пред Mediapool. 
 
Принципно срокът за отговор на запитване от страна на ЕК обикновено е два месеца. 
След като не е бил изпратен отговор на писмото на английски, миналата седмица е получено второ писмо 
от ЕК до българските власти, този път на български, като надеждата на Брюксел е да получат отговор поне 
на това писмо в срок от два месеца. Това означава, че до началото на април българските власти най-после 
трябва да вземат решение какво правят с финансовата корекция по ОПОС – плоска (процент от 
оспорваната сума) или за всеки отделен проект. 
 

http://www.mediapool.bg/evrokomisiyata-zaplashi-da-spre-okonchatelno-parite-za-ekologiya-news216789.html
http://www.mediapool.bg/evrokomisiyata-zaplashi-da-spre-okonchatelno-parite-za-ekologiya-news216789.html
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Последно на 7 февруари министърът на околната среда Искра Михайлова заяви, че се върви към плоска 
финансова корекция за плащанията в периода 2009-2012 г. По думите й минималната санкция, която 
може да се очаква, е 40 млн. евро. 
Говорителят на ЕК Ширин Уилър уточни, че засегнатата сума от спрените плащания възлиза на 182 млн. 
евро. Това са средствата, които Брюксел засега отказва да ни възстанови заради нарушения при 
търговете. 
 
Тънката брюкселска линия 
Временното спиране на средствата означава, че в срок от два месеца страната нарушител трябва да се 
поправи – т.е. да подобри системите си за контрол, като защити това аргументирано в ЕК. Окончателното 
спиране означава, че страната не е успяла да се поправи в този срок и за това парите се спират 
окончателно, докато се поправи. 
Тъй като на първото писмо от ноември, което е на английски, българските власти не са реагирали по 
никакъв начин, то за това сега Брюксел плаши, но този път на български, вероятно за да бъде разбран 
правилно от правителство с окончателно спиране на парите, обясниха експерти пред Mediapool. 
Ако българските власти обаче отново реагират неадекватно и наистина се стигне до окончателно спиране 
на плащанията по ОПОС, те могат да бъдат възстановени само с решение на колежа на комисарите. Това 
е значително по-дълга и сложна процедура, което може да постави под риск изпълнението на ОПОС и да 
натовари допълнително бюджета на страната. 
 
От ноември Брюксел не възстановява пари по ОПОС, плаща се от бюджета 
На практика от ноември ЕК не възстановява средства на България по ОПОС и плащанията по проектите 
стават изцяло с бюджетни средства. 
Бавенето на отговора от българска страна означава, че скоро парите няма да бъдат възстановени. 
Първоначалните намерения бяха това да се случи през февруари -март по думите на екоминистъра Искра 
Михайлова. 
По правилото n+2 за 2014 г. по ОПОС трябва да бъдат разплатени 426 млн. евро, за да няма загуба на 
средства в края на годината. 
 

 

Източник: news.varna24.bg 

Заглавие: Стартира кампанията "Сливи за смет" във Варна 

Линк: http://news.varna24.bg/478836.html            

 
 

Текст: На 13 февруари стартира кампанията "Сливи за смет" в една от детските градини на територията 
на община Варна. Идеята принадлежи на младежката неправителствена организация Junior Chamber 
International (JCI) Bulgaria. Целта на проекта е да се събират разделно и рециклират отпадъци (основно 
хартия, картон и пластмаса), като набраните средства да се използват за реновирането и изграждането на 
детски спортни съоръжения и площадки. 
Инициативата "Сливи за смет" започва през 2012г. в градовете София, Варна и Пловдив, като до момента 
са събрани над 2000 кг хартия, над 300 кг пластмаса и над 300 кг стъкло. В проекта участват фирми, които 
предоставят своите отпадъци за рециклиране. В настоящата кампания обаче участник е детско учебно 

http://news.varna24.bg/478836.html
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заведение. ОДЗ 24 "Иглика" работи активно по налагането на екосъобразни практики и 
разпространението на екологичната идея сред децата, родителите и обществото, носител е на наградата 
"Зелен флаг" по европейската програма "Екоучилища" , а в момента работи по международния проект 
"Да намалим отпадъците" (Litter Less Campaign).  
Екипът на детската градина прие присърце инициативата "Сливи за смет" и започва усилена работа по 
кампанията и нейното разпространение сред родители, деца и учители. От друга страна, 
неправителствената организация JCI Bulgaria ще подпомогне при разработването и осъществяването на 
проекта като осъществи контакт със сметоизвозваща фирма-партньор, както и ще участва в занимания и 
игри с децата, с цел да се възпита отговорно отношение към природата и да се създадат лидерски 
качества сред подрастващите. 
 

 

Източник: marica.bg 
 
Заглавие: Сгащиха шестима за наркотици и кражба на метали 

 

Линк: http://www.marica.bg/%D1%81%D0%B3%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D0%B0-

%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-

%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B8-

%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-news202527.html              

  

Текст: Шест души са били задържани от полицията в Кърджали за наркотици и кражба на метали в 
рамките на специализирана операция за противодействие срещу битовата престъпност, съобщиха от 
пресцентъра на ОД на МВР-Кърджали. 
 При извършена проверка на лек автомобил „Опел” на паркинг на ул. „Мара Михайлова” в областния 
център било установено, че 19-годишният О.Н. и 18-годишният О.О. държат суха листна маса, която при 
извършен тест реагирала на марихуана. Д.Ш. на 18 години, Г.Р. - 37 години, С.Г. на 19 години и 17-
годишен са били заловени да носят чували с метални тръби, откраднати от вила в кв. „Гледка” в 
Кърджали. По двата случая са образувани досъдебни производства за незаконно притежаване на 
наркотични вещества и за кражба. 

 

Източник: mirogled.com 

Заглавие:  Погнаха неизрядните изкупвачи на метали  

Линк: http://mirogled.com/2014/02/13/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-

%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-

http://www.marica.bg/%D1%81%D0%B3%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-news202527.html
http://www.marica.bg/%D1%81%D0%B3%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-news202527.html
http://www.marica.bg/%D1%81%D0%B3%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-news202527.html
http://www.marica.bg/%D1%81%D0%B3%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-news202527.html
http://www.marica.bg/%D1%81%D0%B3%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-news202527.html
http://vestnikpriatel.com/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd/
http://mirogled.com/2014/02/13/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82/
http://mirogled.com/2014/02/13/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82/
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%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BC%D0%B5%D1%82/               

 
Текст: Двама изкупвачи на черни и цветни метали в Перник ще бъдат санкционирани за различни 
нарушения. 
Акцията е проведена вчера от  служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност” 
при ОДМВР – Перник и колегите им от Второ РУ „Полиция”. 
Органите на реда проверили два пункта за изкупуване на черни и цветни метали в пернишкия квартал 
Изток. Полицаите установили, че продажбите не се отразяват по надлежния ред и липсват всякакви 
документи, удостоверяващи дейността. 
Съставени са констативни протоколи и ще им бъдат издадени актове за административни нарушения. 
 

Източник: bta.bg 

Заглавие:  Близо една четвърт от кражбите в Смолянска област е на метали  

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/766867                

 
 

Текст: Близо една четвърт от кражбите в Смолянска област през 2013 г. е на метали, съобщиха от ОДМВР-
Смолян. Според полицейската статистика 23 процента от регистрираните кражби през миналата  
година са на кабели и други метални изделия. Наред със случаите на кражби на електрически и 
телефонни кабели, в криминалната  хроника попадат и кражби на медни съдове и метални предмети от  
частните домове в региона. В областта няма проблеми с престъпността в малките населени места, но от 
полицейската  дирекция са разпоредени допълнителни мерки в рамките на  операцията за 
противодействие на битовата престъпност. Кражбите в областта през 2013 г. са увеличени с 8 на сто,  
повишение се отчита и при домовите кражби, които представляват 25,7 процента от всички кражби. Дори 
при набезите на крадци в домовете, основна цел на кримиконтингента са предимно медни съдове и 
чанове, електрически кабели и метални предмети. При десет от жилищните кражби са изнесени пари, 
златни и сребърни накити, отчитат от полицията. Над половината от домовите кражби в областта през 
годината са разкрити. Във връзка с операцията на МВР за справяне с битовата престъпност полицейската 
дирекция в Смолян е създала организация за извеждане на допълнителни екипи в отдалечените малки  
населени места. Предвидени са обходи на полицейски екипи из населените места по график, периодични 
срещи и приемни с местните жители. Всяко РПУ ще изготвя ежемесечни планове за разположение на 
патрулите съобразно с актуалните месечни карти на престъпността. 

 

Източник: plevenzapleven.bg 

Заглавие:  Разбиха фурната в Комарево, откраднатото – на вторични суровини  

http://vestnikpriatel.com/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd/
http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/766867
http://vestnikpriatel.com/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd/
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Линк: 

http://plevenzapleven.bg/blog/2014/02/13/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%85%d0%b0-

%d1%84%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-

%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be-

%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%82-20320/                

 
 
Текст: На 10 февруари в полицията е заведена кражба от фурна в село Комарево. При огледа е 
установено, че след взломяване на две входни врати е проникнато в помещението и са откраднати 10 
плота за маси от неръждаема стомана и механичната част на машина за месене на тесто. 
Фурната е нефункционираща. При прецизна оперативна работа са разкрити извършителите – 29-годишен 
и 17-годишен, и двамата местни жители. Престъплението е извършено на 31 януари 2014 година. 
Задигнатото е натоварено на каруца. Вещите, обект на кражба, са продадени в пункт за изкупуване 
на черни и цветни метали в град Гулянци на 4 февруари 2014 г. Мъжете са направили пълни 
самопризнания. По случая продължава работа разследващ полицай. 
 

 

Източник: blitz.bg 

Заглавие:  Полицаи заловиха 120 л краден дизел  
Горивото е отнето от цистерна в село Рожен  

 
Линк: http://www.blitz.bg/news/article/250303             
     

 
 
Текст: Около 23:15 часа на 11.02.2014 г. в района на село Спатово след извършена проверка на лек 

автомобил „Фолксваген” с водач И.Я./24г./ от Петрич полицейски служители на РУП - Сандански открили 

в багажника на автомобила пластмасови туби, съдържащи около 120 л дизелово гориво, пише struma.bg. 

Установено е, че то е противозаконно отнето от цистерна, намираща се в село Рожен. 

Водачът на автомобила и спътникът му Й.Ц./35г./ от село Зорница, община Сандански, са задържани със 

заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано бързо производство. 

Полицейски служители от РУП - Петрич, работещи по получен на 6 февруари сигнал за кражба на осем 

метални тръби в село Марикостиново, са заловили извършителя на деянието - Б.К. /42 г./ от същото 

село. Стойността на кражбата е 8000 лева. Образуван е заявителски материал.  
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