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Източник: offnews.bg 

Заглавие: ГЕРБ се оплака, че МОСВ блокира проекти на техни общини 

Линк: 

http://offnews.bg/news/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_8/%D0%93%

D0%95%D0%A0%D0%91-%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0-

%D1%87%D0%B5-%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%92-

%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-

%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8-

%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8_323758.html                                                      

  

Текст: Нерегламентирани финансови корекции на проекти по ОП "Околна среда" се налагат на общини 
на ГЕРБ, оплакаха се в куалорите на парламента депутати на Бойко Борисов. 
Ивелина Василева заяви, че става въпрос за "политическа бухалка" срещу градоначалниците на ГЕРБ, но 
не само. 
Според бившия министър по европейските фондове Томислав Дончев, който е и водач на листата на ГЕРБ 
за евровота, властта прехвърля проблема от здравата глава на болната. 
"ЕК има претенции към управляващия орган в МОСВ, че нещо системата му не работи. Като ответна 
рекация, вместо управляващият орган да реши проблемите, той наказва най-слабото звено в системата - 
бенефициентите, които изпълняват проектите", обясни ексминистърът. 
Той коментира, че проектите, по които МОСВ налага финансови корекции, са тези, с които общините 
изпълняват задълженията на България за пречистване на отпадъчни води и за съхранение на отпадъците. 
Дончев каза още, че в някои случай финансовите корекции са с десет пъти по-високи от общия бюджет на 
отделната община. 
За да даде конкретен пример за твърденията на ГЕРБ, в парламента дойде кметът на София Йорданка 
Фандъкова. Тя заяви, че вчера е получила писма за финансови корекции по седем проекти, които вече са 
преминали през всички нива на проверка. 
"Всичките ни проекти са преминали през всякакви предварителни нива на контрол, включително всички 
процедури по тези проекти са жалени в КЗК, като някои от тях са минали и през ВАС", обясни Фандъкова. 
  

 

Източник: infomreja.bg 

Заглавие: 400 нови контейнера за разделно събиране на отпадъци в Благоевград 

 

Линк:  http://infomreja.bg/400-novi-kontejnera-za-razdelno-sybirane-na-otpadyci-v-blagoevgrad-16778.html      
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Текст: Община Благоевград и „Екобулпак” АД въвеждат ефективна система за разделно събиране на 
отпадъци в града. Тя е съобразена със световните стандарти и ще допринесе за устойчивото развитие и 
опазването на околната среда в района.  
Според договореностите „Екобулпак” АД ще предостави и обслужва два типа контейнери в Благоевград. 
Едните са жълти и са предназначени за събиране на опаковки от хартия, пластмаса и метал. Вторият тип 
са зелени и ще се използват за стъклени отпадъци. 
Новите контейнери ще допълнят наличните по улиците и ще улеснят домакинствата при разделянето на 
отпадъците. Освен това те са по-компактни, което ще се създава по-малко неудобства за придвижването 
на автомобилите и пешеходците по улиците. 
Общият брой на контейнерите за разделно събиране на отпадъци е 400, от тях 200 са жълти и 200 
зелени. 
„Екобулпак” АД ще осигурява събирането и транспортирането на отпадъците, след което те се сортират с 
помощта на специализирана сепарираща инсталация и се предават за рециклиране. Дружеството е 
изградило успешно системи за разделно събиране на отпадъците в над 40 общини в цялата страна.  

 

Източник: fakti.bg 

Заглавие:  Евродепутатите ограничават пластмасови торбички 

Те могат да направят това както чрез налагане на данъци, така и чрез търговски ограничения и 
забрани, за да се гарантира, че магазини няма да предлагат пластмасовите торбички безплатно 

 

Линк:  http://fakti.bg/biznes/93308-evrodeputatite-ogranichavat-plastmasovi-torbichki        

                                           

  

Текст: Държавите членки ще трябва да намалят потреблението на най често използваните и 

най замърсяващи околната среда пластмасови торбички с 80% до 2019 година, съгласно 

промени в законодателството, които Европейският парламент прие в сряда. 

Депутатите препоръчаха налагане на данъци и налози, на търговски ограничения 

или забрани.  

Пластмасовите торбички, изхвърляни на боклука, представляват сериозен проблем за 

околната среда, а, както е известно, водят и до замърсяването на водните басейни и 

екосистемите. 

„Депутатите днес гласуваха проект за значително по-строги ЕС правила за намаляване на 

използването на пластмасови торбички, по-специално с въвеждането на задължителни 

европейски цели за намаляване на употребата им и изискване за задължителната им 

продажба в магазините за търговия на дребно. Както вече показаха няколко водещи в 

решаването на проблема държави, значителното намаляване на употребата на пластмасови 

торбички, е лесно постижимо с последователна политика. Бързото им изваждане от употреба 

е приложима мярка по отношение на проблема с пластмасовите отпадъци в околната среда.“, 
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http://dobrich24.com/novina/kradci-na-jica-sviha-blizo-500-m-v-kamen-brqg/3757
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заяви докладчикът Маргрете Аукен (Зелените/EСА, Дания), чийто доклад беше приет с 539 

гласа „за“, 51 „против“ и 72 „въздържал се“. 

Цел — намаляване на пластмасовите торбички с 50% до 2017 г. и с 80% до 2019 

година 

Депутатите отбелязаха, че пластмасовите торбички с дебелина под 50 микрона, които 

представляват по голямата част от общия брой пластмасови торбички за покупки, използвани 

в ЕС, се използват повторно по рядко в сравнение с по дебелите пластмасови торбички. Те 

по често попадат сред отпадъците и допринасят за замърсяването на околната среда. 

Държавите от ЕС ще трябва да намалят потреблението им наполовина до 2017 година и с 

най малко 80% след още две години. Те могат да направят това както чрез налагане на 

данъци, така и чрез търговски ограничения и забрани, за да се гарантира, че магазини няма 

да предлагат пластмасовите торбички безплатно, с изключение на онези от тях, които са 

предназначени за опаковане на насипни храни, като сурово месо, риба и млечни продукти. 

До 2019 г. пластмасовите торбички, използвани за плодове, зеленчуци и сладкарски изделия, 

ще трябва да бъдат заменени с торбички, изработени от рециклирана хартия, с 

биоразградими или с компостируеми торбички. Изискванията по отношение на опаковките, 

оползотворявани чрез компостиране, и на биоразградимите опаковки също следва да бъдат 

изменени, решиха още депутатите. 

Допълнителна информация 

През 2010 г. всеки гражданин на ЕС е използвал 198 пластмасови торбички, около 90 % от 

които са били с дебелина под 50 микрона. При запазване на съществуващата ситуация се 

очаква, че потреблението на пластмасови торбички ще се увеличи дори повече. Според 

оценка на въздействието, направена от Европейската комисия, през 2010 г. над 8 милиарда 

пластмасови торбички са били изхвърлени на боклука, в целия ЕС. 

Следващи стъпки 

Европейският парламент прие на първо четене тези текстове, за да гарантира, че 

извършеното по време на настоящия мандат ще може да бъде продължено от новия състав на 

Парламента и да бъде използвано за основа за бъдещи преговори с държавите членки. 

 

 

Източник: novini.dir.bg 

Заглавие:  Експерти срещу анализ на МОСВ 

Линк: http://novini.dir.bg/news.php?id=16525128                                              

  

Текст: Ски курортите у нас ще работят и на Великден, но от МОСВ предричат, че заради промяната на 
климата този сектор е застрашен. 
Недоволството на екоексперти от Обществения съвет към МОСВ предизвика информацията, че ски 
курортите в България ще изчезнат заради глобалното затопляне.  
Данните са от Третия национален план за действие по изменение на климата за периода 2013-2020 г. 
«Ски курортите и други дейности, свързани със зимния туризъм, ще бъдат най-жестоко засегнати от 
климатичните промени, което има пряк негативен ефект върху местните общности, зависещи от 
работните места и приходите, генерирани от този вид туризъм”, пише в документа.  
Експертите са поискали свикване на заседание на Обществения съвет по темата, което засега е насрочено 
за 28 април. Причината - те смятат, че констатациите в доклада са абсолютно неверни. Специалистите 
имат редица въпроси към МОСВ - кой е поръчал доклада и кой го е писал, и колко пари са платени за 
подвеждащата информация. 
 

http://targovishtebg.com/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://targovishtebg.com/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://novini.dir.bg/news.php?id=16525128
http://dobrich24.com/novina/kradci-na-jica-sviha-blizo-500-m-v-kamen-brqg/3757
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Източник: НСОРБ 

Заглавие:  Среща с ръководството на МОСВ 

 

Линк: http://www.namrb.org/?act=news&id=1978    

                                           

  

Текст: НСОРБ договори извънредна среща с ръководството на МОСВ, която ще се проведе веднага след 
празниците на 22 април от 13.00 часа. 
На срещата ще се обсъдят резултати от извършената повторна управленска верификация на проекти на 
общините, финансирани със средства от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, както и 
възможни решения за предприемане на мерки след извършената проверка.  
Всички засегнати общини могат да правят предложения и да информират НСОРБ за проблемите по 
изпълнението на техните проекти до края на работния ден на 17 април 2014 г. 
 

 

 

Източник: targovishte.topnovini.bg 

Заглавие: Задържаха крадец на метали в поповско село 

 

Линк: http://targovishte.topnovini.bg/node/508229                                                    

  

Текст: 18-годишен младеж е задържан за серия кражби на медни проводници и метали, информира 
пресцентърът на Областна дирекция на МВР (ОД на МВР) в Търговище. 
В.Д. от поповското село Тръстика бил арестуван вчера след проведено разследване. 
Органите на реда установили, че в рамките на два дни младият мъж успял да свие медни проводници и 
рекордоман от къщата на 35-годишен мъж в селото, както и проводници, чугунен плот и железни пръти 
от дома на друг жител на с. Тръстика. 
Освен това в периода от януари до февруари, апашът отмъкнал алуминиеви решетки от къща, 
собственост на друг мъж от селото. 
В.Д. признал, че предал откраднатото за скрап. Той е задържан за 24 часа в полицейския арест, а по 
случаите се водят проверки. 
 

 

 

http://targovishtebg.com/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://targovishtebg.com/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://targovishtebg.com/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://www.namrb.org/?act=news&id=1978
http://targovishte.topnovini.bg/node/508229
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Източник: dobrich24.com 

Заглавие:  Крадци на жица свиха близо 500 м. в Камен бряг 

 

Линк:  http://dobrich24.com/novina/kradci-na-jica-sviha-blizo-500-m-v-kamen-brqg/3757        

                                           

  

Текст: Почти половин километър медни проводници са откраднати от 4 междустълбия в каварненското 
село Камен бряг. На най-популярното място за посрещане на юлското слънце десетки домакинства 
осъмнаха без ток вчера заради нарушители на закона. Установено е, че за времето от полунощ до 11 часа 
преди обед на 15 април бандити са откраднали 440 метра електропроводни жици. По случая работи РУП 
Каварна. 
 

 

 

http://targovishtebg.com/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://targovishtebg.com/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://targovishtebg.com/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://dobrich24.com/novina/kradci-na-jica-sviha-blizo-500-m-v-kamen-brqg/3757

