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Източник: МОСВ 

Заглавие: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни 

актове на Министерския съвет 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=95     

  

Текст: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни 
актове на Министерския съвет, което включва: 
 I. Изменение на Постановление № 274 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен 
правилник на Министерството на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 94 от 2009г.; изм. бр.102 от 2009, 
изм. бр. 16, бр. 33, бр.102 от 2011 г.); 
II. Изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерство на околната среда и водите, 
приет с Постановление № 274 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 
74 от 2010 г., бр. 16, бр.33, бр.102 от 2011 г., изм., бр. 22, бр. 49 от 2012 г. и бр. 80 от 2013 г.); 
III. Изменение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по околна среда, приет с 
Постановление № 162 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2010г., изм., бр. 16 от 2011 г., 
бр. 33 от 2011 г., бр. 102 от 2011 г. и бр. 22 от 2012 г.). 
С проекта на Постановление е извършено вътрешно преструктуриране на административни звена и на 
щатни бройки в администрацията на Министерството на околната среда и водите и на щатни бройки в 
администрацията на Изпълнителната агенция по околна среда.  
В администрацията на Министерството на околната среда и водите числеността на персонала се 
намалява от 436 на 413 щатни бройки. 
Функциите на дирекция "Европейски и международни проекти", която се закрива, се поемат от дирекция 
"Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество" и дирекция 
"Управление на отпадъците и опазване на почвите". Щатните бройки в дирекция "Европейски и 
международни проекти" се разпределят както следва: 
• 14 щатни бройки се съкращават; 
• 8 щатни бройки в дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз и международно 
сътрудничество"; 
• 6 щатни бройки в дирекция "Управление на отпадъците и опазване на почвите"; 
Числеността на следните звена се увеличава: 
• дирекция „Превантивна дейност“ - 2 щатни бройки; 
• дирекция „Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки“ - 2 щатни бройки; 
• дирекция "Бюджет, финанси и счетоводство" - 1 щатна бройка. 
Преструктурирането на административни звена и на щатни бройки е обусловено от намалелите 
ангажименти по Програма ИСПА и подобряването на организацията на работа на администрацията.  
Функциите на дирекция „Кохезионна политика за околна среда” (КПОС) и дирекция „Фондове на 
Европейския съюз за околна среда” (ФЕСОС) се обединяват в новосъздадената Главна дирекция 
„Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС). С обединяването на двете дирекции в Главна дирекция 
„Оперативна програма Околна среда“ се реализира и съкращаване на персонала с 9 щатни бройки. 
 
В администрацията на Изпълнителната агенция по околна среда се осъществява преразпределение в 
щатната численост на персонала. Предвижда се изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по 
околна среда да се подпомага от заместник изпълнителен директор. Урежда се възможност 
изпълнителният директор с нарочна заповед да създава дирекционен съвет и експертен екологичен 
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съвет, които имат за цел да го подпомагат при изготвянето на проекти на нормативни актове и вземането 
на организационни решения. Измененията са свързани и с прецизиране на текстове и привеждането им в 
съответствие с действащата нормативна уредба по опазване на околната среда. 
С цел предотвратяване на трудности и пречки пред бизнеса и гражданите, във връзка с предоставяните 
административни услуги и по-голяма ефективност на контролната дейност, числеността на РИОСВ-
Монтана е увеличена с една щатна бройка за сметка на щатна бройка от Регионална лаборатория – 
Враца, Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“ на Изпълнителната агенция по околна среда. 
 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица в срок до 04.03.2014 г. на е-mail: 
naidenova@moew.government.bg. 
 
Пълният текст на проекта на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на 

нормативни актове на Министерския съвет може да видите тук. 

Проект на доклад от министъра на околната среда и водите може да видите тук. 

 

 

Източник: capital.bg 

Заглавие: Производството на мед в Пирдоп продължава да расте 

Германският собственик Aurubis обаче отчита по-ниски обеми и приходи 

Линк: 
http://www.capital.bg/vestnikut/daily/kompanii/2014/02/17/2243725_proizvodstvoto_na_med_v_pirdop_p
roduljava_da_raste/               

 
 

Текст: Производството в медодобивния завод в Пирдоп "Аурубис България" е нараснало през първото 
тримесечие на финансовата година (октомври - декември 2013 г.). Това е станало на фона на по-ниски 
производствени обеми в рамките на групата Aurubis, която е собственик на предприятието, става ясно от 
отчета на германската компания. Причината за ръста е модернизацията в Пирдоп, която трябва да 
приключи в средата на тази година и ще позволи на предприятието да достигне максималната си 
мощност. Финансовите резултати на групата като цяло се понижават, но в отчета няма отделни данни за 
българската компания. 
 
Резултати 
 
За тримесечието в "Аурубис България" са преработени 306 хил. тона концентрат, което е с 16% повече, 
отколкото година по-рано. Това става след отчетения ръст от 20% за финансовата 2012-2013 г. Увеличение 
има и при производството на сярна киселина, която се получава като страничен продукт при 
преработката и чиито основни клиенти са торовите заводи. За периода октомври - декември в Пирдоп са 
произведени общо 318 хил. тона сярна киселина (272 хил. тона за предходния период). Ръст има и при 

mailto:naidenova@moew.governmet.bg
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2014/PMS-IZM-DOP-13-02-YPMOSV-2014.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2014/Doklad_minister_za_vanshno.doc
http://www.capital.bg/vestnikut/daily/kompanii/2014/02/17/2243725_proizvodstvoto_na_med_v_pirdop_produljava_da_raste/
http://www.capital.bg/vestnikut/daily/kompanii/2014/02/17/2243725_proizvodstvoto_na_med_v_pirdop_produljava_da_raste/
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производството на катоди (мед с висока чистота), което достига 58 хил. тона (спрямо 54 хил. тона). 
 
В групата 
 
Като цяло производството в звеното за първична мед (което включва освен завода в Пирдоп и 
производствените мощности в Хамбург, Германия и Олен, Белгия) е намаляло с близо 8% до 509 хил. тона 
за периода. Около 5% спад има и при производството на катоди, което достига 222 хил. тона. Приходите 
на звеното са се понижили с 9% до 1.837 млрд. евро за първото тримесечие на финансовата година. 
Основната причина за това са по-ниските цени на металите, спирането на завода в Хамбург за ремонт и 
забавянията при възстановяването на производството там, по-ниските такси за преработка на меден 
скрап и намаленото търсене но сярна киселина в световен мащаб. 
 
За първото тримесечие групата (която има и звена за рециклиране и за производство на медни продукти) 
отчита 17% спад на приходите, които достигат 2.8 млрд. евро и 2.5 млн. евро оперативна загуба (140 млн. 
евро печалба година по-рано). Като цяло обаче прогнозата до края на годината е положителна, като 
ръководството очаква печалбата да надвиши миналогодишната. 

 

 

Източник: 24chasa.bg 
 
Заглавие: Искра Михайлова: До края на месеца обявяваме кои обществени поръчки са нарушени 

 

Линк: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=3285405                

  

Текст: С министъра на околната среда и водите Искра Михайлова разговаря Венета Начева 

- Министър Михайлова, какво означава изявлението на говорителя на Европейската комисия (ЕК) по 
въпросите на регионалната политика Ширин Уилър в четвъртък за спрените пари по програма "Околна 
среда"? 
- Членството в ЕС е и ежедневна комуникация между администрацията на ЕК и българската изпълнителна 
власт, както и между Европейския парламент и националните парламенти. Това са работни връзки. 
Получаването на съобщение по информационната система на ЕК е естествен процес, а не изключително 
събитие. 
Това, за което г-жа Уилър говори, е изпратено в края на януари от отдел "Одит" на Генерална дирекция 
"Регионална и урбанистична политика" в ЕК.  
Изпращат ни проекта на одитен доклад на български език. Според писмото ние трябва да реагираме на 
констатациите в доклада в едномесечен срок след получаването на писмото в постоянното 
представителство тук в началото на февруари. Това означава, че в началото на март българската страна 
трябва да изпрати коментарите си. Ако не го направим, се приема, че националните органи са съгласни с 
констатациите в одитния доклад и той става окончателен.  
- Какво е новото? 
- Че сега ни изпращат доклада на български език, но това е правилото - да се изпрати на езика на страната 
членка. В това писмо ЕК ни повтаря констатациите, които ние получихме на 27 ноември, и ни напомня, че 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=3285405
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българската страна трябва да опише всички мерки, които предприема за подобряване на системите за 
управление и контрол. Ние няма да получим плащания, докато не изпълним тези указания. 
Има 5 проблемни зони, върху които трябва да се концентрираме: смесване на критерии, съкращаване на 
крайни срокове, дискриминационни изисквания, неравно третиране на кандидатите и удължаване на 
сроковете. За това имаме 2 месеца. 
- И все пак какво означава тази кореспонденция? 
- Разговорът с колегите беше такъв: не се притеснявайте, това са рутинни процедури, получавате 
напомняне, в което се изрежда какво трябва да направите. И ние го приемаме така. Имаме план за 
действие, правим преглед на договорите, работим заедно с одита на средствата от ЕС към 
Министерството на финансите. Българският одит е похвален от г-жа Уилър, което е добре. Защото, ако 
ние се съобразяваме с неговите изисквания, няма да имаме проблеми. Ако ние обаче не отговорим, 
комисията би могла да вземе решение за суспендиране, т.е. за спиране на средствата.  
- Да, но нали парите сега са спрени? 
- В момента плащанията са спрени от страна на ЕК, но бюджетът поема ангажимента по проектите и се 
разплаща с бенефициентите - общините. Т.е., ако ние не изпълним указанията, ЕК може да не ни 
възстанови тези пари.  
- За какви суми говорим? Г-жа Уилър споменава 182 млн. евро. 
- Ние проверяваме 195 договора по обществени поръчки между 2010 и 2013 г. Проверката е по 
изброените 5 пункта - внимателно се следи има ли нарушения в договорите. До края на месеца ще имаме 
информация точно къде и какви нарушения има. Ще информираме не само Брюксел, но и българските 
граждани. Защото налагането на финансови корекции засяга българските общини.  
- Как ще се избегнат подобни нарушения и в следващия програмен период? 
- Никоя страна - член на ЕС не е застрахована от грешки. 
Над 150 програми в ЕС в момента са спрени, ние не сме изключителен случай. Но трябва да се насочат 
усилията върху предварителния контрол, а не да констатираме грешки след това. Дори комисията да не 
беше прекъснала плащания на 27 ноември, след доклада на българския одитен орган за 2012 г. с 
констатирана грешка, пак трябваше да бъдат спрени плащанията. Двата одита - в ЕК и у нас, съвпаднаха 
като констатации. Единственият начин е да има предварителен контрол. 
- Нямаме ли такъв? 
- В момента се осъществява от агенцията за обществени поръчки, по закон те се регистрират там. Искаме 
да се прави и от управляващия орган. Ако не използваме всички писма, които получаваме, за да се 
научим да работим по-добре, то няма смисъл.  
- Какви средства да очакваме в периода 2014-2020 г. за околна среда? 
- Аз очаквам в порядъка между 1,5 и 1,6 млрд. евро.  
- Какво е новото и различното в новата програма? 
- Водите остават приоритет, но има уговорка, че реформата във водния сектор е предварително условие 
за сключване на споразумението за партньорство. България има срок до 2016 г. да я реализира. Т.е. 
финансирането на проекти във водната инфраструктура ще стане при условие, че има ясно разграничение 
на собствеността, отговорността и ролята на бенефициентите по оперативната програма.  
- Т.е. законът за водите - спешно на дневен ред? 
- Да, и стратегията за ВиК сектора, прехвърляне на собствеността, тясно сътрудничество между МОСВ и 
МРР и да имаме ясен план за действие какво правим по месеци до 2016 г. 
 
В сектора отпадъци трябва да съсредоточим усилията си не върху изграждане на депа, а върху 
инсталации за намаляване на обема отпадъци за депониране. Да увеличим оползотворения отпадък, 
или който отива за рециклиране, или отпадъка за производство на компост. Отговорността на 
общините е голяма. Защото те оперират и с такса смет, т.е. определят цената на услугата. Промяната 
във формулата за изчисляване не би трябвало да доведе до ръст на таксата, ако има необходимата 
инвестиция и добро планиране. 
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- Защо въпреки уверенията, които властта дава, че паркът "Странджа" е защитен, вие издадохте 
поредна заповед? Заради обществения натиск? 
- Не е общественият натиск. Уважавам притесненията на хората, които ценят природата. Но върху 
централната изпълнителна власт има и друг натиск - на местните власти, на хората, които имат земи в 
тези райони, които искат да предприемат някакви инвестиционни намерения. Към мен се обърна един 
жител на черноморска община и каза: престанете да защитавате само животните, погрижете се и за 
хората.  
Защо издадох заповедта? Първо, заповедта за изменение на ОУП спира действието на сега действащия 
план, но не определя срокове. И една от причините да настоявам първо да излезе заповедта на 
министъра на регионалното развитие беше тази - тя разрешава изменението с екологична оценка. Тогава 
логично се появява заповедта за принудителна мярка от моя страна, която казва: спираме действието на 
сегашния план до приемането на нов със съпътстващата го екологична оценка. 
- Тя е и условие по ЗУТ. 
- Да. Затова ние предпочетохме изменение на целия план, за да има и цялостна екологична оценка. Така 
че действието на плана е спряно, не може да има строителство. 

 

Източник: bnr.bg 
 
Заглавие: Медта и другите метали поскъпват след данните от Китай 

 

Линк: http://bnr.bg/finance/post/100309859/medta-kakto-i-drugite-metali-poskapvat-sled-dannite-ot-kitai                 

  

Текст: Медта поскъпна до едноседмичен връх след две поредни седмици на нарастване при доклада за 
рекордното ниво на кредитите в Китай за миналия месец, който засили прогнозите за търсенето на 
метали в най-големият консуматор в света.  
Тримесечните фючърси на медта поскъпват с 0,6% до 7 194,75 долара за тон на Лондонската борса за 
метали (London Metal Exchange). През февруари металът, използван за производство на жици и тръби, 
поскъпва с 1,6%. В Токио фючърсите се търгуват на ниво от 7 174,25 долара за тон. Мартенските фючърси 
на метала в Ню Йорк поскъпват с 0,4% и се търгуват на 3,2765 долара за един паунд, а контрактите за 
доставка през април в Шанхай (Shanghai Futures Exchange) скачат с 0,7% и са на ниво от 8 411 долара за 
тон.  
По данни на Народната банка на Китай (People’s Bank of China) от 15-и февруари, общото финансиране в 
Китай, което е широк измерител на кредитите в страната, достига 2,58 трл. юана (425 млрд. долара). Тези 
данни контрастират с призива на Централната банка на Китай към кредитните институции миналия месец 
за затягане на условията на кредитиране и повдигат настроенията на пазара.  
Никелът нараства за втори ден с нови 0,6% до 14 340 долара за то. Алуминият, цинкът и оловото също 
поскъпват на лондонската борса, а калаят остава без сериозна промяна. 
 

Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Продължават мерките против битовата престъпност 

 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1219742                  

http://bnr.bg/finance/post/100309859/medta-kakto-i-drugite-metali-poskapvat-sled-dannite-ot-kitai
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1219742
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Текст: Действията на Областната дирекция на МВР – Сливен срещу битовата престъпност бяха 
представени на областния управител Корнелий Желязков. Гл. инсп. Добромир Добрев - началник отдел 
„Охранителна полиция“ при Областната дирекция и гл. инсп. Иван Иванов от същия отдел представиха 
предприетите мерки за опазване на обществения ред и противодействие на престъпността в малките и 
отдалечени населени места в областта, съобщават от областна администрация. Действията са предприети 
във връзка с указания на главния секретар на МВР. 
По думите на гл. инсп. Добрев област Сливен не е след рисковите, но все пак се наблюдава тенденция на 
увеличение на битовите престъпления. Изготвен е План за действие на ОДМВР – Сливен, който включва 
конкретните мерки по общини за решаване на проблема. През настоящата втора седмица от 
специализираната полицейска акция е засилено присъствието на специализираните полицейски сили 
(жандармерия) основно в общините Котел и Твърдица. През миналата седмица са били осъществени 
дейности в населените места с концентрация на ромско население на територията на участък „Полиция“ 
– Запад в община Сливен и в новозагорските села Асеновец, Караново, Стоил войвода, Кортен и Езеро. 
Работи се съвместно с КАТ – Сливен и с частните охранителни фирми. Разкрити са извършители на 
кражби на черни и цветни метали. Осъществява се и денонощно наблюдение на пунктовете за 
изкупуване на метали. Такъв незаконен пункт е разкрит в с. Крушаре. Не по-малко важен резултат е и 
удовлетвореността на жителите на населените места от действията на полицията. 
Гл. инсп. Добрев информира още, че е изготвена електронна интерактивна карта на престъпността, която 
се предоставя на органите на местната власт. Картата дава ясни данни къде и в кои часови диапазони се 
извършват различен вид престъпления.  
Провежданата специализирана акция срещу битовата престъпност не е ограничена с крайна дата. За 
всяко населено място ще има различен график на дежурство, като в случай на необходимост 
присъствието ще е денонощно. 
Гл. инсп. Добрев потърси съдействие от областния управител за  приемни помещения на районните 
полицейски инспектори и необходимите материално-технически и финансови средства за тяхното 
функциониране. В половината от населените места в областта има такива изнесени приемни, но е 
необходимо осигуряването на средства за обособяването им и в другите населени места. Корнелий 
Желязков пое ангажимент да съдейства за осигуряването на помещения в населените места, в които е 
най-належащо. 
 
 

Източник: pa-media.net 

Заглавие: Патрулиращи полицейски екипи вчера са заловили двама в момент на кражба на кабел 

 

Линк: http://pa-media.net/news.php?extend.6398  

  

Текст: Вчера следобед екипи на РУП-Септември и Специализираното полицейско управление в Пловдив 

извършвали съвместно патрулиране на територията, обслужвана от полицейското управление. В района 
на село Славовица униформените засекли жителите на същото село Н.Н.-22г. и Д.Г.-22г.  

http://pa-media.net/news.php?extend.6398
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Двамата били заловени в момент на кражба на  35 метра кабел, собственост на телекомуникационна 
компания. Щетите от извършеното престъпление са в процес на изясняване. Апашите са задържани в 
ареста, а спрямо тях е образувано бързо производство. 
 
 

Източник: topnovini.bg 

Заглавие: Задържаха двама за кражба на 16 м жица от частен имот в с. Дралфа 

 

Линк: http://topnovini.bg/node/66175   

  

Текст: Двама мъже са били задържани вчера за кражба на кабел от частен имот в с. Дралфа, съобщават 

от Областната дирекция на ВМР в Търговище. 
25-годишният М.Д. и 28-годишният М.Ф. от с. Маково са били разкрити и задържани в с. Кръшно, 
непосредствено, след като откраднали 16 м електрически проводник от имот в с. Дралфа. 
Оказало се, че М.Д. е известен на полицията с извършени от него други кражби. 
Двамата мъже са задържани, а по случая е образувано дъсъдебно производство. 

 
 

Източник: topnovini.bg 

Заглавие:  Задържаха двама мъже за незаконно изкупуване на метали в с. Надарево 

 

Линк: http://topnovini.bg/node/66176  

  

Текст: Двама мъже от Шумен са задържани в събота в с. Надарево за незаконно изкупуване на метали, 
съобщават от Областната дирекция на МВР в Търговище. 
Около 12.10 ч. на 15 февруари в с. Надарево полицаи направили проверка на микробус „Форд Транзит” с 
търговищка регистрация, собственост на мъж от Омуртаг. Оказало се, че Г.И. на 28 г. и А.И. на 24 г. от 
Шумен, които се придвижвали с микробуса изкупували черни и цветни метали без да притежават 
разрешително и лиценз. 
Двамата нарушители са задържани, а по случая е образувано бързо производство. 

 

Източник: dnevnik.bg 

Заглавие:  Открадната е част от металната ограда на "Царевец" 

 

Линк: 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/02/17/2243644_otkradnata_e_chast_ot_metalnata_ograda_na_care

vec/    

http://topnovini.bg/node/66175
http://topnovini.bg/node/66176
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/02/17/2243644_otkradnata_e_chast_ot_metalnata_ograda_na_carevec/
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/02/17/2243644_otkradnata_e_chast_ot_metalnata_ograda_na_carevec/
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Текст: Открадната е металната ограда от източната част на архитектурно-музейния резерват "Царевец". 
"Извършителите на грабежа са работили в продължение на поне 2 дни, каза днес пред радио "Фокус" 
директорът на регионалния исторически музей във Велико Търново Иван Църов. Той допълва, че 
органите на реда са уведомени за престъплението, но е песимист, че извършителите ще бъдат заловени. 
"Това не е вандалщина, а е умишлено изрязване на отделни части от оградата. Всички тези изкупвателни 
пунктове, които през годините изкупуват бюстове на видни българи и части от такива съоръжения, също 
допринасят за подобни деяния", казва Църов. 
Според Църов видеонаблюдението и физическата охрана не биха помогнали особено, а основният 
проблем се корени във възпитанието и образованието на хората. "Организирането на доброволчески 
отряди също не би разрешило проблема, но е начин поне да се ограничи ограбването, защото подобни 
прояви се превърнаха в практика напоследък", допълва директорът на регионалния исторически музей 
във Велико Търново. 


