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Източник: МОСВ 

Заглавие: Заместник-министър Атанас Костадинов откри Трета национална кръгла маса на тема 
„Разработване на Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000 в България"  
Залагането на устойчив подход стои в основата на всяко добро решение, което ще бъде в полза на 
околната среда  

 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2448                       

  

Текст: Заместник-министър Атанас Костадинов откри Трета национална кръгла маса на тема 
„Разработване на Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000 в България“. В кръглата 
маса участват представители на публични администрации, общински и областни управи, 
неправителствени организации с екологична насоченост и бизнеса. 
 Целта на събитието е широко обществено участие на всички заинтересовани страни в процеса на 
разработване на Националната приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000 за периода 2014-2020 г., 
чрез представяне на окончателната версия на Рамката. Изработването на този документ е в рамките на 
проект „Изпълнение на проучвания, анализи, стратегии във връзка с програмиране на оперативната 
програма в сектор „Околна среда“ за период 2014 – 2020 г.", финансиран от Оперативна програма 
„Околна среда 2007 – 2013 г.“. 
 На кръглата маса ще бъдат представени и добри практики, включени в Сборника „За по-добро бъдеще: 
добри практики от мрежата Натура 2000“, както и предстоящи дейности и събития в изпълнение на 
проекта за разработване на Рамката. 
 „Залагането на устойчив подход стои в основата на всяко добро решение, което ще бъде в полза на 
околната среда. Аз мисля, че този проект е част от устойчивото управление на околната среда, малък, но 
сериозен принос към устойчивото управление“, каза заместник-министър Атанас Костадинов.  
 Заместник-министър Костадинов припомни, че България и Словения нямат аналог в Европейския съюз по 
отношение на екологичната мрежа НАТУРА 2000. „За някои това е проблем, за други е 
предизвикателство, но ние го разглеждаме като възможност“, добави той. 
 В заключение, заместник-министърът посочи, че подкрепя всякакви решения, които не поставят 
разделителна линия между човек и природа, а дават модел за съжителство на тези два природни 
феномена. 

 

Източник: gabrovonews.bg 
 

Заглавие: Глобиха габровски пункт за черни и цветни метали 

Линк: http://www.gabrovonews.bg/news/66736/    
 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2448
http://www.gabrovonews.bg/news/66736/
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Текст: Експертите на РИОСВ – Велико Търново извършиха 66 проверки на 63 обекта на територията на 
Великотърновска и Габровска области за първите два месеца на 2014 година. Основен акцент в 
контролната дейност бяха проверки на площадки за третиране на отпадъци от черни и цветни метали, 
съвместно със служители на МВР. Проверени били 32 площадки в общините Дряново, Свищов, Горна 
Оряховица, Габрово, Павликени и Севлиево. 
Установено е било едно нарушение на площадка в Габрово – предаване на елементи от железопътната 
инфраструктура от физически лица, за което на собственика на обекта ще бъде съставен акт. На 
няколко площадки са издадени предписания за поставяне на обозначителни табели за разделно 
съхранение на различните видове отпадъци. 
В резултат на контролната дейност са съставени два акта за нарушаване на Закона за управление на 
отпадъците. Актът на „Купро-94” ООД, гр. Горна Оряховица е издаден за нерегламентирано третиране на 
неопасни отпадъци. Наложена е санкция от 1400 лв. Актът на „Стоянови Транс” ЕООД, гр. Долна 
Оряховица е за нерегламентирано изхвърляне на неопасни отпадъци от производството на спирт от 
меласа – шлемпа на „Захарни заводи” АД. Предстои издаване на наказателно постановление. 
През периода са наложени две текущи месечни санкции – на „Топлофикация-Габрово” ЕАД, гр. Габрово в 
размер на 6 930,94 лв. за отделяне в атмосферния въздух на емисии над установените норми и на „Би Си 
Си Хандел” ООД, гр. Велико Търново – 218,81 лв. за превишения на индивидуалните емисионни 
ограничения, посочени в разрешителното за ползване на воден обект. 
 
   

Източник: news.expert.bg 
 
Заглавие: Как се отразява украинската криза на българския бизнес? 
 

Линк: http://news.expert.bg/n444716        

  

Текст: Напрежението между Украйна и Русия продължава да се трупа, а светът следи с притеснение, 
защото продължителната криза може да се отрази негативно на редица процеси и отношения в глобален 
мащаб. По думите на представители на някои браншове у нас българският бизнес вече е започнал да 
усеща негативи от ситуацията в източноевропейската страна, разбираме от в. „Преса”. 
България изнася за Украйна битова химия, храни, вина и плодове, а внася въглища и метали. 
Транспортните фирми обаче вече отказват да извършват превози или вдигат цената заради повишения 
риск в региона. Доскоро за курс в едната посока се плащаха 900 евро, сега цената е 1200 евро. Това е 
повишение с 33%. В Русия се карат основно лекарства, вина, пресни плодове и зеленчуци. Някои от 
фирмите вече променят маршрута си през прибалтийските държави, което също оскъпява продукцията. 
От Националното сдружение на българските превозвачи потвърдиха, че са променили ценовата си 
политика. „Ситуацията по границите с Украйна се усложнява", коментира заместник-шефът на 
сдружението Красимир Лалов. „Камионите ни висят по цели седмици на граничните пунктове между 
Молдова и Украйна. Митниците не работят, не се знае кой е кум и кой сват. Затова повечето от фирмите 
ни отказват да пращат камионите си в нищото", допълни Лалов. 
По данни на Съюз „Произведено в България" има неритмичност на доставките на украински черни 
метали и въглища за България, започват да се бавят и плащанията. 

http://news.expert.bg/n444716
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„Не е ясно дали това ще се превърне в трайна тенденция, но ние съветваме нашите членове да внимават 
със стоковото кредитиране и да сключват договори във валута с ясни клаузи", посочи Пламен Грозданов 
от Съюза. Според него България може да извлече и някои скромни позитиви от ситуацията. Крим е 
любимо място за туризъм на руснаци и украинци. Възможно е част от тях да се пренасочат към 
Българското Черноморие, но това няма да компенсира останалите загуби за държавата. 
Транспортните ни фирми се оплакват от повишения риск в района на Русия и Украйна и вдигат цените, 
вместо да сключват карго застраховки, които да им гарантират по-голяма сигурност. По правило 
единственият риск, който компаниите не покриват, са военни действия и тероризъм. Застраховките на 
товари срещу политически рискове обаче са обичайна практика на чуждите превозвачи, докато нашите 
гледат да минат тънко и не ги сключват, коментира Стоян Проданов, изпълнителен директор на „Бул инс". 
Това е причина да изпадат в паника при неуредици на границите. 
Девалвацията на рублата, която за една година загуби 21% от стойността си спрямо еврото, е най-
големият проблем на българските машиностроителни предприятия. През м.г. България е изнесла за Русия 
стоки за 1,112 млрд. лв., като 60% от експорта се формират от продукти на машиностроителната 
индустрия - стругове, фрези, преси, електротелфери и други. 
Сделките са в евро, но за да компенсират поскъпването на продуктите заради обезценката на местната 
валута, руските партньори имат две възможности - да намалят обема на поръчките или да натискат за 
сваляне на цените, каза председателят на браншовата камара Илия Келешев. И двата варианта са лоши за 
нашите фирми. 
Русия е един от основните ни пазари, потвърди изпълнителният директор на ЗММ-Сливен Георги Добрев. 
Струговете са инвестиционна стока, затова купувачите започват да преосмислят плановете си. 
Българският износ за Украйна и Русия се е сринал драстично през първия месец на годината. В края на 
януари компаниите са пратили за Киев стоки на стойност 11,7 млн. лв., показват данни на НСИ. Сумата е с 
59,06 млн. лв. по-ниска спрямо 2013 г. Спадът е с 83,6%.  
Намалението при експорта за Русия е по-слабо. Направените доставки възлизат на 60,2 млн. лв., което 
формира годишен спад от 13 млн. лв., или със 17,8%. Общо през януари за трети страни и държави от ЕС 
България е изнесла стоки за 3,1 млрд. лв., или с 10,9% по-малко, отколкото през същия месец на 2013 г. 
Стойността на износа извън европейските страни се е свила драстично с 22,1% - до 1,1 млрд. лв. 
Редица експерти заявиха, че няма опасност доставките на руски газ за България да бъдат спрени. Ако това 
все пак се случи, България ще разчита на запасите в хранилището "Чирен", които ще стигнат за около 
месец и половина. 
 

 

 
 

Източник: standartnews.com 

Заглавие: Разследват Харизанов за далавера със скрап 

 

Линк: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-03-14&article=485288        

  

Текст: Бившият член на борда на директорите на "Напоителни системи" Георги Харизанов има доста 
проблеми с правосъдието. 
Само преди седмица състав на Софийския градски съд (СГС) отказа да измени мярката му за 
неотклонение и го остави в ареста. Съдът не откри доказателства, че Харизанов може да се укрие. 

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-03-14&article=485288
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Магистратите обаче прецениха, че може да извърши ново престъпление, ако излезе на свобода. 
Решението бе подписано с особено мнение от председателя на съдебния състав Петър Гунчев. Според 
него няма доказателства да е помагач в сключване на неизгодна сделка. Срещу Харизанов има 
повдигнато обвинение, че е помагач за сключване на неизгодна сделка за продажба на 2000 тона скрап 
на двойно по-ниски цени по времето, в което е бил в управлението на "Напоителни системи". През 
октомври м.г. той бе прибран в ареста, а по-късно освободен срещу 5000 лева гаранция. На 11 декември 
бившият шеф от "Напоителни системи" беше арестуван за няколко часа по искане на прокуратурата. По-
късно бе освободен от Софийския районен съд, а седмица по-късно СГС отмени паричната гаранция на 
Харизанов и го върна в ареста. В съдебното си досие той има условна присъда за изнудване през 2005 г., 
като по късно е бил реабилитиран. Разследван е за кражба в особено големи размери от 2001 г. Десет 
години по-късно пък срещу него тръгва разследване за заплаха с убийство. По времето на ГЕРБ Харизанов 
се прочу заради регистрациите си в сайтове за запознанства. По това време стана ясно, че няма диплома, 
има две висящи дела и обича скъпи часовници.  
 

 
 
 

Източник: standartnews.com 

Заглавие: Вандали саботират разделното събиране на отпадъци 
 

Линк: http://www.standartnews.com/regionalni/vandali_sabotirat_razdelnoto_sabirane_na_otpadatsi-

229662.html           

  

Текст: Стара Загора. Вандали саботират разделното събиране на отпадъците в общината, алармира 
старозагорския градоначалник Живко Тодоров за зачестилите случаи на посегателства върху новите 
контейнери. Още преди да са разположени всички немалко от тях били потрошени или подпалени. 
Програмата за разделно събиране на отпадъците предвиждала разполагането на общо 900 контейнера - 
600 жълти и 300 зелени, в 300 различни точки в областния град и по-големите селища. От общинското 
ръководство се надяват, че старозагорци ще се включат активно в налагането на системата за разделно 
събиране на отпадъци от опаковки. 

 Кметът Тодоров призовава своите съграждани, станали свидетели на подобни вандалски прояви, както и 
за други наблюдавани нарушения, да сигнализират на горещия телефон на общината - 0800 157 37. 
 

 

 
 

Източник: varnautre.bg 

Заглавие: Спипаха крадци на 20 метра над земята 
 

Линк: http://www.varnautre.bg/2014/03/13/215122-spipaha_kradtsi_na_20_metra_nad_zemyata           

http://www.standartnews.com/regionalni/vandali_sabotirat_razdelnoto_sabirane_na_otpadatsi-229662.html
http://www.standartnews.com/regionalni/vandali_sabotirat_razdelnoto_sabirane_na_otpadatsi-229662.html
http://www.varnautre.bg/2014/03/13/215122-spipaha_kradtsi_na_20_metra_nad_zemyata
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Текст: Крали елементи от стълбове до гара Синдел 

Двама души бяха спипани по време на местопрестъпление на височина 20 метра, докато крадяли 
елементи от осветление до гара Синдел. 42-годишният В. Тодоров от Пчелник и 34-годишният С. Банчев 
от Игнатиево се качили на високите 20 метра осветителни стълбове до гара Синдел и започнали да свалят 
ценни елементи. Разглобените части подсъдимите хвърляли на земята под пилона или оставяли на 
площадката край себе си.  
По това време служители на "Транспортна полиция" извършвали обход между коловозите на гарата, тъй 
като ден преди това бил получен сигнал за кражби на подобно оборудване за осветление от същия 
район. Полицаите чули подозрителен шум от рязане на метал, забелязали под един от пилоните част от 
хвърлените ел. устройства и когато осветили нависоко, засекли двамата на местопрестъплението. 
Общата  стойност на инкриминираното имущество е 332 лева, като към момента нанесените щети са 
възстановени.   
Двамата подсъдими получиха различни наказания. Тодоров бе осъден на 1 година лишаване от свобода 
при първоначален строг режим. 10 месеца строг затвор е наказанието на Банчев.  Съдебният акт е 
окончателен и влиза в сила веднага. 
 
 

Източник: dnesplus.bg 

Заглавие: Затвор за двама, опитали да задигнат алуминиеви капаци 

Линк: 

http://dnesplus.bg/(F(pxvZAADzPGjyNlXAK_9R1sSTGbgzO92tr2xzhK5JQ91TyuMxaQTG1hi3touodIVJPzRsSLrQ

zPEu6a582ethl_4yG2mjUxlM4lStkNEjt5S_d78EpybT8yUCz7xHL3nmhf9lMfGiqjnpkgACXTOoPUvWOQF_wzn6A

_LJSsrRl1U1))/News.aspx?n=646209         

  

Текст: След постигнато в съдебна зала споразумение, Районният съд във Варна наложи ефективни 
наказания на двама души за опит за кражба на оборудване за външно осветление, собственост на 
„Национална компания железопътна инфраструктура“, съобщават от пресцентъра на съда. 
Престъплението е извършено в условията на опасен рецидив през нощта на 23 май 2012 г. в района на 
ЖП-гара Синдел – разпределителна. Тогава 42-год. В. Тодоров от с.Пчелник и 34-год. С. Банчев от 
Игнатиево, след предварителен сговор, решили да откраднат медни и алуминиеви елементи от 
оборудване за външно осветление, поставено върху пилони с височина 20 метра. С лека кола те се 
придвижили в близост до гарата, след което започнали да се качват по техническите площадки на 
пилоните и с носените от тях ножовки и клещи – да демонтират дросели (съдържащи медни намотки) и 
алуминиеви капаци. Разглобените части подсъдимите хвърляли на земята под пилона или оставяли на 
площадката край себе си. По това време служители на „Транспортна полиция“ извършвали обход между 
коловозите на гарата, тъй като ден преди това бил получен сигнал за кражби на подобно оборудване за 
осветление от същия район. Полицаите чули подозрителен шум от рязане на метал, забелязали под един 

http://dnesplus.bg/(F(pxvZAADzPGjyNlXAK_9R1sSTGbgzO92tr2xzhK5JQ91TyuMxaQTG1hi3touodIVJPzRsSLrQzPEu6a582ethl_4yG2mjUxlM4lStkNEjt5S_d78EpybT8yUCz7xHL3nmhf9lMfGiqjnpkgACXTOoPUvWOQF_wzn6A_LJSsrRl1U1))/News.aspx?n=646209
http://dnesplus.bg/(F(pxvZAADzPGjyNlXAK_9R1sSTGbgzO92tr2xzhK5JQ91TyuMxaQTG1hi3touodIVJPzRsSLrQzPEu6a582ethl_4yG2mjUxlM4lStkNEjt5S_d78EpybT8yUCz7xHL3nmhf9lMfGiqjnpkgACXTOoPUvWOQF_wzn6A_LJSsrRl1U1))/News.aspx?n=646209
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от пилоните част от хвърлените ел.устройства и когато осветили нависоко, засекли двамата на 
местопрестъплението. 
Общата стойност на инкриминираното имущество е 332 лева, като към момента нанесените щети са 
възстановени.  
Двамата подсъдими получиха различни наказания. 42-год. В. Тодоров бе осъден на 1 година лишаване от 
свобода при първоначален строг режим. 10 месеца строг затвор е наказанието на 34-год. С. Банчев. 
Съдебният акт е окончателен и влиза в сила веднага. 

 

Източник: burgasinfo.com 

Заглавие: Хванаха крадци, вихрили се на гробищата в Пънчево 

Линк: http://www.burgasinfo.com/news/view/10/44586/        

  

Текст: Двама криминално проявени и осъждани мъже са заловени за кражба на оградни елементи от 
гробищата в село Пънчево, съобщават от полицията. 
Те са разкрити от  служителите  от Районно управление “Полиция”- Средец.  Кражбата е станала на 12 
март.  Това са криминално проявените и осъждани – Д.У., 43 годишен и Д.В., 55 годишен, и двамата от 
същото село. 
Откраднатите оградни елементи са намерени и иззети от пункт за изкупуване на отпадъчни черни и 
цветни метали, разположен в Средец. Работата по случая продължава от служители на Районно 
управление “Полиция” – Средец. 
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