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Източник: focus-news.net 
Заглавие: Министър Искра Михайлова ще излезе в отпуск от понеделник, за да участва в предизборната 
кампания 
 
Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/04/23/1910417/ministar-iskra-mihaylova-shte-izleze-v-
otpusk-ot-ponedelnik-za-da-uchastva-v-predizbornata-kampaniya.html      
                                                   

  
 
Текст: Министър Искра Михайлова ще излезе в отпуск от понеделник, за да участва в предизборната 
кампания, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Искра Михайлова е пета в листата на ДПС за 
евроизборите. "Да, ще изляза в отпуск от следващия понеделник", каза министърът на околната среда и 
водите Искра Михайлова в Министерски съвет пред журналисти, във връзка с участието й в листата на 
ДПС за предстоящите избори за представители в Европейския парламент. „Мисля, че това е нормално и 
морално, въпреки че Изборният кодекс не налага такова изискване за министър”, допълни Михайлова. 
 
 
Източник: mediapool.bg 
 
Заглавие: Общините ще ядат дървото и по селската програма 
 
Въпреки предупреждението на Брюксел, европари за коли, хеликоптери и яхти ще се пуснат 
 
Линк: http://www.mediapool.bg/obshtinite-shte-yadat-darvoto-i-po-selskata-programa-news219538.html  
 

  
 
Текст: След като общините се оказаха единственият виновник за нарушенията по оперативна програма 
"Околна среда" и ще трябва да платят 180 млн. лв. санкции, сега ги чакат нови и по Програмата за 
развитие на селските райони (ПРСР).  
 В същото време въпреки предупреждението на Еврокомисията, че няма да одобри плащания за коли, 
яхти, хеликоптери и самолети на фермери, България се кани да пусне още такива проекти. Това стана 
ясно на спешно свикана пресконференция в Министерския съвет, в която участваха вицепремиерът и 
министър на правосъдието Зинаида Златанова, земеделският министър Димитър Греков, заместникът му 
Явор Гечев и шефовете на държавен фонд "Земеделие". 
 Пресконференцията премина в обвинения и нападки към предишните управляващи, тежкото положение, 
в което са заварили фонда и програмата, и завърши с дежурния призив на Златанова на прага на 
предизборната кампания за евровота да не се политизира темата за еврофондовете. 
 Нови санкции за общините  
Фонд "Земеделие" е проверил над 100 общински проекта по ПРСР, като откритите нарушения са за около 
39 млн. евро, каза Виолета Александрова, зам.-директор на фонд "Земеделие". 
"Обсъждат се проект по проект и евентуално ще бъдат наложени съответни корекции", допълни 
Александрова. От обясненията й не стана ясно колко и кои са общините, които ще бъдат санкционирани, 
както и на каква стойност. 
 Санкциите ще се налагат заради допуснати нарушения при провеждането на обществените поръчки. 
 Шефът на фонда Мирослав Николов даде пример с проект на община, платен през 2011 г. за обновяване 
на два културни центъра. Одиторите на Еврокомисията са установили, че общината е заложила като 

http://www.focus-news.net/news/2014/04/23/1910417/ministar-iskra-mihaylova-shte-izleze-v-otpusk-ot-ponedelnik-za-da-uchastva-v-predizbornata-kampaniya.html
http://www.focus-news.net/news/2014/04/23/1910417/ministar-iskra-mihaylova-shte-izleze-v-otpusk-ot-ponedelnik-za-da-uchastva-v-predizbornata-kampaniya.html
http://www.mediapool.bg/obshtinite-shte-yadat-darvoto-i-po-selskata-programa-news219538.html
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основен критерий при обществената поръчка продължителността на гаранцията. Така конкурсът е 
спечелен от фирма, която дала гаранция от 150 години, но цената й била със 140 000 лв. по-висока от тази 
на класирания на второ място участник. 
 Елегантно ще излъжем Брюксел, но коли за фермерите ще има 
 След като преди дни зам.-министърът на земеделието Явор Гечев обясни, че няма да одобряват нови 
проекти за возила по селската програма заради писмо от Европейската комисия, в което се казва, че тези 
плащания няма да бъдат одобрени, днес обясни, как все пак ще се одобрят такива проекти, но без 19 
луксозни лимузини. 
 Като примери за луксозна кола Гечев даде такива с еленова кожа, кристални фарове и други екстри. 
По времето на ГЕРБ в периода 2011-2012 г. са одобрени 14 суперлуксозни коли, финансирани с 3 млн. лв. 
по ПРСР (по 200 000 евро на проект - бел. ред.), които ще бъдат за сметка на бюджета, каза Виолета 
Александрова. Тя отчете, че за периода са одобрени 126 договора с 392 броя транспортни средства, но не 
можа да каже на колко възлиза отпусната безвъзмездна европейска помощ на фермерите за тях. 
До момента нито един от проектите от новия прием за возила не е одобрен. 
"В момента водим кореспонденция с Министерството на земеделието и храните как по най-елегантен 
начин тези превозни средства да отпаднат, защото становището на Европейската комисия е, че те не 
носят добавена стойност за българската икономика и не са пряко свързани с интегрирания туристически 
продукт, както се представят в проектните предложения", каза Александрова. 
Зам.-министърът на земеделието Явор Гечев обясни как е преглеждал кандидатстващите проекти за 
подпомагане. Има проекти за "12-14-метрови яхти с четири каюти с еленова кожа", както и такива за "4 
палатки с 4 АТВ-та", каза Гечев. 
По новия прием за коли са подадени 348 проекта за 753 превозни средства – лимузини, коли, яхти, 
хеликоптери и самолети за развитието на туризма в селските райони, каза Александрова. От тях 340 са 
автомобили, като 19 са "свръхлуксозни", които ние няма да одобрим, уточни Гечев. По думите му 
останалите по-малко луксозни коли обаче щели да бъдат одобрени. Гечев не обясни защо си е променил 
позицията отпреди няколко дни. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 
Заглавие: Катастрофата продължава по план, Депото за битови отпадъци не е застрашено 
 
Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1253904   
                                                        

  
 
Текст: Опитът на Управляващият орган на Оперативна програма "Околна среда" да ореже финансирането 
на големи инфраструктурни проекти, дава повод за голяма част от темите във вестник "100 вести" днес. 
Реализирането на Регионалното депо за отпадъци не е застрашено, според ръководителя на проекта инж. 
Милена Гатева. Засега няма спрени пари от финансирането на проекта заизграждане на 
регионалната система за управление на отпадъците в общините Габрово и 
Трявна, информира ръководителят на проекта инж. Милена Гатева по повод новината заналожените 
корекции на проектите на 50 общини в България по Оперативна програма „Околна среда“. 
„Катастрофата продължава по план“, определя развитието на проблема на корекциите по ОП“Околна сре
да“, наложени на някои общини, между които и на Габрово, бившиятминистър наеврофондовете Томисл
ав Дончев. Кой е виновенза тази катастрофа, чиито последицитрябва да плащатжителите на наказаните о
бщини? Отговор на този въпрос потърсирепортер на вестника от Томислав Дончев. 
До края на май да се проведе извънредна сесия на ОбС, на която да се обсъдят причините за 
наложените финансови корекции на Община Габрово в размер на близо 12 млн. лв. по дватаголеми 

http://www.mediapool.bg/bryuksel-otryaza-parite-za-limuzini-i-yahti-po-selskata-programa-news219270.html
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1253904
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проекта, които Общинатаизпълнява по ОП „Околнасреда“ за Водния цикъл иРегионалното депо за битови
отпадъци. Такова решение взе вчера местниятпарламент попредложение на общинския съветник Валери 
Василев. 
Голяма изложба от рисунки върху коприна под мотото „Да се подготвим за карнавал“ наДетската 
школа за приложни изкуства с преподавател Ива Пенчева беше открита вХудожествена галерия 
„Христо Цокев“. В експозицията са включени творби, част отизложбата на най-дългата рисунка върху 
коприна, която обиколи градове от цяла България. Например някои от картините с котки са направени 
в град Варна, където ИваПенчева бешепоставилаза рисуване темата „Габровският карнавал гостува на мо-
рето“. 
 
 
Източник: fakti.bg 
 
Заглавие:  Подменят кошчета за отпадъци в Пловдив 
 
Кошчетата са здрави, бетонови с вместимост 40 литра 
 
Линк:  http://fakti.bg/bulgaria/93910-podmenat-koshcheta-za-otpadaci-v-plovdiv       
                                           

  
 
Текст: Днес в район „Северен” в град Пловдив стартира поставяне на чисто нови кошчета за отпадъци, 
съобщи кметът на района инж.Ральо Ралев. 
Кошчетата са здрави, бетонни, с вместимост 40 литра. 
Те ще бъдат поставяни поетапно от служители на ОП „Градини и паркове” Пловдив на места, където 
липсват такива – това са основните булеварди в района,  градинки, междублокови пространства, детски 
площадки и места със завишен човекопоток. 
За гражданите, които желаят да конкретизират място за поставяне на кошче за отпадъци е обявен тел. 
901 – 165. 
Кметският екип апелира гражданите да опазват общинската собственост и да не изливат агресията върху 
стопанисваните от общината обекти. 
 
 
 
Източник: rodopi24.blogspot.com 
 
Заглавие: Дяволският мост отново стана… депо за отпадъци 
 
Линк: http://rodopi24.blogspot.com/2014/04/blog-post_4952.html                                                        

  
Текст: Дяволският мост отново се превърна в депо за боклуци, алармираха пред 24rodopi.com. 
Последните дъждове и придошлата река доказаха, че живеещите покрай горното течение на Арда 
използват реката за нерегламентирано сметище. Туристите също замърсяват, изхвърляйки пластмасови 
бутилки, торбички и други  отпадъци. Добрата новина е, че на 26-ти април е голямото 

http://www.focus-news.net/opinion/2014/04/23/28130/zasegnati-obshtini-shte-obzhalvat-sanktsiite-po-op-okolna-sreda-v-sada.html
http://rodopi24.blogspot.com/2014/04/blog-post_4952.html
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чистене.  Кампанията „Да изчистим България за един ден" ще превърне района около старинния мост в 
„китка" поне до следващия пороен дъжд. 
Мостът, който е с дължина 56 метра, а височината на централния свод достига 12 метра, е обявен за 
паметник на културата на 24 февруари 1984 година. 
 
 
 
Източник: bnews.bg 
 
Заглавие: Банда цигани отмъкнали мед за 100 бона от БДЖ 
 
Линк: http://www.bnews.bg/article-104020                                                         

  
Текст: Четирима мъже са извършили кражба за 100 бона от „Пътнически превози” в Сливен, 
съобщиха от местната полиция. 
Разследващите установили, а след това и закопчали част от бандата, чиито членове пък се оказали стари 
познайници на униформените и имали богато кримидосие. 
Зад решетките за денонощие са се оказали Р.Х. (38 г.), И.Т. (40 г.), Ю.Х. (26 г.). 48-годишният Н.М. все още 
се издирва. 
Данните сочат, че мъжете, които са от цигански произход, са отмъкнали меден проводник, собственост на 
„Пътнически превози”- Сливен. Кражбата е извършена за времето от 8 до 17 април от шахта на бул. „Цар 
Симеон” града, в близост до бензиностанция „ЕКО”. 
Работата по случая продължава. 
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