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Източник: ИАОС 

Заглавие: Правителството прие Националния доклад за състоянието на околната среда - 2012 година  

Докладът е изготвен от ИАОС и МОСВ и неговата основна цел е да информира институциите и 

обществеността за състоянието, тенденциите и динамиката на промените в околната среда, извършените 

законодателни, административни и инвестиционни мерки и приоритетните области в националната 

екологична политика. 

Линк: http://eea.government.bg/bg/press-center/news/pravitelstvoto-prie-natsionalniya-doklad-za-

sastonieto-na-okolnata-sreda-2012-godina                                                                    

  

Текст: Министерският съвет прие Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда 
през 2012 г.  
Основната работа по изготвяне на доклада е извършена в Изпълнителната агенция по околна среда и 
МОСВ, но той е базиран да информация подготвена от междуведомствена експертна група създадена със 
заповед на министъра на околната среда и водите. Предоставените от експертите данни са свързани с 
развитието на секторите енергетика, индустрия, селско стопанство и транспорт по отношение на 
емисиите на вредни вещества във въздуха, водите и почвите, генерираните отпадъци, потреблението на 
енергия и природни ресурси, нарушени терени, шумови и йонизиращи въздействия. 
Анализите в доклада показват, че основните източници с негативно въздействие върху околната среда са 
потреблението на енергия и природни ресурси от икономическите сектори и емисиите на вредни 
вещества в атмосферния въздух, водите, почвите, депонирането на отпадъци.  
Енергетиката остава най-големият източник на емисии на серен диоксид и на азотни оксиди и има 
ключова позиция във формирането на парникови газове в страната. По данни на НСИ за 2012 г. се отчита 
намаление на емисиите на серен диоксид със 185,9 хиляди тона в сравнение с 2011 г. То се дължи 
основно на намаление на емисиите от ТЕЦ-овете вследствие на въведените нови сероочистващи 
инсталации. Независимо от това, емисиите на серен диоксид генерирани от ТЕЦ-овете са 82% от 
националните емисии за 2012 г. 
Автомобилният транспорт и неговото доминиране и непрекъснатото му нарастване в структурата на 
транспорта е свързано с увеличената консумация на горива и емисиите на вредни вещества в 
атмосферния въздух, в т.ч. емисии на парникови газове, озонови прекурсори, фини прахови частици 
(ФПЧ). През 2012 г. автомобилният транспорт потребява 92,4% от общото енергийно потребление на 
сектора. 
Битовото отопление е основен източник на ФПЧ10, емитирайки 59% от общото количество, изхвърляно в 
атмосферата. Замърсяването с ФПЧ10 продължава да бъде основен проблем за качеството на 
атмосферния въздух на територията на цялата страна. И през 2012 г. 
замърсяването с  ФПЧ10  продължава да бъде основен проблем за качеството на въздуха във всички 
райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух. Все още остава висок процентът на 
населението, живеещо при нива на замърсяване с ФПЧ10 над допустимите концентрации – 89,55%.  
Общите нива на емисиите на SO2, NO2, NH3, NMVOCКъм 31.12.2012 г. са значително по-ниски от 
ангажиментите на страната, съгласно Директива 2001/81/ЕО относно националните тавани за емисиите 
на определени атмосферни замърсители, Гьотеборгския протокол към КТЗВДР и целите за 2015 г. по 
Националната програма за намаляване на общите годишни емисии на гореизброените замърсители по 
отношение на NO2, NH3, NMVOC. 

http://eea.government.bg/bg/press-center/news/pravitelstvoto-prie-natsionalniya-doklad-za-sastonieto-na-okolnata-sreda-2012-godina
http://eea.government.bg/bg/press-center/news/pravitelstvoto-prie-natsionalniya-doklad-za-sastonieto-na-okolnata-sreda-2012-godina
http://www.posredniknews.com/site/obshtestvo/politziya/49074-razbiha-prestapna-grupa-otkradnala-tzvetni-metali-ot-baza-na-odmvr-pleven
http://eea.government.bg/bg/soer/2012
http://eea.government.bg/bg/soer/2012
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През 2012г. не е регистрирано превишение на нормата за въглероден оксид в нито едно населено 
място. Не съществуват проблеми с постигане на целевите норми за замърсяване с бензен, олово, никел 
и арсен. Делът на населението, което живее при нива на озон над краткосрочната целева норма (3,81%) е 
по-малък от средният за страните-членки на ЕАОС (14%).    
Качеството на питейните води се запазва сравнително добро за страната. Наблюдава се постепенно 
подобряване на качеството на подземните и на повърхностните води за по-голяма част от показателите. 
Запазва се тенденцията за добро екологично състояние на почвите по отношение на запасеност с 
биогенни елементи, както и по отношение на замърсяване с тежки метали, металоиди и устойчиви 
органични замърсители. 
През 2012 г. рециклираните битови отпадъци са 29% от образуваните и по този показател България се 
изравнява с Португалия и Испания и изпреварва държави като Унгария, Полша и Чехия. През годината са 
депонирани 2323 kt битови отпадъци и това остава най-използваният в страната метод за третиране на 
битови отпадъци. 
През 2012 г. не са регистрирани повишения на обемната специфична активност на естествени и 
техногенни радионуклиди в атмосферния въздух. Няма отклонение от нормалния радиационен статус и в 
районите на АЕЦ – Козлодуй и хранилището за радиоактивни отпадъци в Нови хан, който остава под 0,01 
mSv. 
Регламентираните допустими шумови нива са превишени в 69% от контролните пунктове в страната, като 
се отчита намаление с 3 п.п. в сравнение с 2011 г. Водещите градове по рискова шумова експозиция на 
населението са София, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Перник и Сливен. Основен причинител на 
наднормен шум е интензивният автомобилен трафик. 98% от проверените промишлени източници на 
шум отговарят на нормативните изисквания. 
 

Източник: segabg.com 

Заглавие: Еколозите видяха в новия екоминистър втори Делян Пеевски 

 

Линк: http://www.segabg.com/article.php?id=701948                                                                     

  

Текст: Предложението на ДПС новият екоминистър да е Станислав Анастасов възмути еколозите. 
"Номинирането на Станислав Анастасов за министър на околната среда и водите надхвърля всички 
граници на политическото приличие и може да бъде определено като изсмиване в лицето", пише в 
становището на коалицията "За да остане природа в България". Анастасов бе предложен насред спряната 
ОП "Околна среда" за мястото на Искра Михайлова, която отива евродепутат. Според Местан 30-
годишният партиец е "млад, енергичен, високоинтелигентен". Всъщност обаче образованието му няма 
нищо общо с екологията, а стажът му е основно от младежкото ДПС. 
От коалицията са притеснени, че секторът е сред най-проблемните у нас и доказателство за това са близо 
15-те наказателни процедури на ЕК срещу България. Затова еколозите са притеснени, че за министър се 
издига човек без капка опит в екологията. "Абсурдно е, когато за министър се предлага човек без 
образование в тази сфера и с професионален опит, натрупан изцяло като младежки партиен функционер. 
Това показва и осезаема липса на подготвени кадри и експерти в областта сред управляващите - много 
тревожна тенденция, като се има предвид значението на екоминистерството", пишат още еколозите. Те 
напомнят и несъгласието си с назначените зам.-министри, сред които блести Чавдар Георгиев - човекът, 
подписал застрояването на парк "Странджа" и предизвикал наказателна процедура срещу страната ни.  
"Евентуалното назначение на Станислав Анастасов ще покаже само едно - и управляващи, и граждани не 

http://www.segabg.com/article.php?id=701948
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са научили урока след случая "Делян Пеевски", пишат в заключение еколозите. При това младият кадър 
може да се окаже и поредната "калинка". Според "Бивол" най-бляскавата точка в биографията му - 
завършена информатика от Техническия университет в Мюнхен, може да се окаже невярна. Сайтът 
цитира интервю на самия Анастасов пред "Капитал", където е представен като "следвал" в Германия, но 
завърнал се заради желанието си да е политик. 
 

 

Източник: scrap-bg.com 

Заглавие: Лондонска Метална Борса 09.06.2014 

Линк: http://scrap-

bg.com/tag/%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-

%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0/                                                                      

  

Текст: Цветните метали завършиха седмицата на LME в петък със смесени резултати. 
В края на официалната част на договора за търговия с мед с доставка след три месеца, цената падна  с 1 , 
4%, до 6688 щатски долара на тон , цените на алуминия се повишиха с 1.5% до $ 1878 за тон, което е 
точно  нивата на цените на борсата през април . 
“Общият оборот на борсата е доста скромен, въпреки че секторът на медта има известно увеличение в 
активността като купуване  и продажба на цени по-долу от 6700 $ – според  анализатор Leon Westgate от 
Standard Bank. -. Алуминият е изключение от общата ситуация на пазара .  
      Експертите смятат, че цената на медта ще  продължава да намира своите ценови нива, които зависят 
от  потенциалните ефекти от  страна на китайските власти за разследване  на финансовите и спекулативни 
схеми, използващи метали, които могат да се отразят в бъдеще на  търсенето на мед.  
      В същото време, участниците на пазара бяха окуражени от публикуването на положителни данни за 
заетостта в САЩ през май, което е причинило покачване на цената на алуминия. Икономиката на САЩ е 
нараснала  през последния месец с  217 000 работни места, при прогноза от икономистите  за 210 000 . 
Все пак натискът върху цветни метали продължава и от  публикуваните  данни за китайския внос , което 
би могло да задълбочи опасенията на динамиката на пазара на икономическия растеж в Китай , както 
и  търсенето на метала в страната. Като цяло, вносът на суровините падна през месец  май в Китай с 1.6%, 
докато анализаторите от The Wall Street Journal  очакваха  6%  растеж. Вносе на такива позиции главно 
поради по-ниските вносни цени  на желязната  руда и мед, но  не на последно място  и заради спирането 
на редица китайски и чуждестранни банки по кредитите, обезпечаващи  металите през последните 
седмици. 
Helen Lai,който е  анализатор в UOB Kay Hian, каза:  вносът на мед ще продължи да намалява поради 
финансови ограниченияи девалвация на юана. И дори намаляване на запасите от мед на Shanghai Futures 
Exchange, цените в близко бъдеще ще се понижат. 
Обобщени  цени на  металите  за големи борси в света в 11:55 
 на LME (парични средства): Алуминий – 1870,5 щатски долара за тон, мед – 6 671$ на тон, олово – 2095,5 
щатски долара за тон, никел – $ 18,775 за тон, калай – $23.135 на тон, цинк – $ 2125, 5 за тон        
на Лондонската борса за метали (3 месеца договор.): Алуминий – 1893,5 щатски долара за тон, мед – $ 
6662 за тон, олово – 2119,5 щатски долара за тон, никел – $ 18.820 за тон, калай – 23 150 щатски долара 
на тон, цинк – $ 2123,5 за тон        

http://scrap-bg.com/8324/
http://scrap-bg.com/tag/%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0/
http://scrap-bg.com/tag/%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0/
http://scrap-bg.com/tag/%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0/
http://www.posredniknews.com/site/obshtestvo/politziya/49074-razbiha-prestapna-grupa-otkradnala-tzvetni-metali-ot-baza-na-odmvr-pleven
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на SHFE (доставка през юни 2014 г.): Алуминий – $ 2158 за тон, мед – 7 741 $ за тон, олово – $ 2,217 за тон, 
цинк – $ 2437.5 за тон (вкл. 17% ДДС)       
 на SHFE (доставка през август 2014 г.): Алуминий – 2186,5 щатски долара за тон, мед – 7571,5 щатски 
долара за тон, олово – $ 2,240 за тон, цинк – $ 2 451 за тон (вкл. 17% ДДС)        
на NYMEX (доставка през юни 2014 ): Copper – 6730,5 щатски долара за тон       на NYMEX (доставка през 
юли 2014 г.): Copper – $ 6983 за тон 
 

Източник: capital.bg 

Заглавие: БСК: Общините саботират въвеждането на реалната такса смет 

От 2015 г. таксата трябва да се изчислява според обемите изхвърляни отпадъци, а не според 

данъчната оценка на имота, но това едва ли ще се случи заради съпротивата на общините. 

Линк: 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/06/09/2313799_bsk_obshtinite_sabotirat_vuvej

daneto_na_realnata_taksa/                                                                       

  

Текст: Общините саботират процеса по въвеждане на такса смет според реално изхвърлените отпадъци 
от домакинствата и от бизнеса, като отново протакат промените в методиката за определяне на тази 
такса, която в момента се явява втори имотен данък. Това гласи позиция на Българската стопанска камара 
(БСК), разпратена до медиите. Бизнес организацията от над десет години години се бори за промяна в 
методиката на формирането на такса смет от общините, която в момента масово се изчислява не върху 
количеството изхвърлян боклук, а върху данъчната оценка на имота.  
През ноември 2013 г. обаче най-после бяха приети поправки в Закона за местните данъци и такси, според 
които от 2015 г. общините трябва да изчисляват такса смет според обемите отпадъци, изхвърляни от бита 
и фирмите. От БСК алармират, че представители на местната власт обаче определят като невъзможно 
кратък дадения им срок - до 6 юни 2014 г., за разработване на новата методика. 
На инат 
"Не е ясно дали това поведение на местните власти е въпрос на некомпетентност, дали е желание за 
улеснено администриране, дали целта е да продължи неясното преразпределение на средствата от 
таксата за други общински нужди и дейности, или е опит за освобождаване от отговорност на реалните 
замърсители и прехвърляне на тежестта върху хората, чиято единствена "вина" е, че притежават имот", 
продължава БСК в своето становище. 
Камарата напомня, че аргументът на местните власти, че въвеждането на системи за измерване на 
количествата отпадъци е "невъзможно", е напълно  несъстоятелен най-малкото защото такива системи 
съществуват във всички европейски държави, а и от началото на 2011 година общините фактически 
измерват количествата отпадъци и на тяхна база заплащат такса депониране. 
Под заплаха от санкции 
Според представителите на камарата отказът и безхаберието на общините да приложат европейските и 
българските норми в сферата на отпадъците е причина за драматичното забавяне на изграждането на 
депа за отпадъци, заради което ни заплашват санкции от ЕК. Така не може и да се прогнозират надеждно 
количествата смет, за да се проектират съоръжения за третиране на отпадъци. Драстично се увеличават 
количествата боклуци и се оскъпяват инвестициите в съоръжения за тяхното третиране. Блокира се и 
разделното събиране на отпадъци поради липсата на стимули за това, посочват от БСК. 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/06/09/2313799_bsk_obshtinite_sabotirat_vuvejdaneto_na_realnata_taksa/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/06/09/2313799_bsk_obshtinite_sabotirat_vuvejdaneto_na_realnata_taksa/
http://www.posredniknews.com/site/obshtestvo/politziya/49074-razbiha-prestapna-grupa-otkradnala-tzvetni-metali-ot-baza-na-odmvr-pleven
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Организацията допълва, че има драстично разминаване в количествата събрани отпадъци в различните 
общини - от 7 до 2285 кг на жител. Разходите на фирмите за смет на едно лице в отделните общини 
варират от 8 лв. до 10 000 лв. Съществуват общини, в които едно предприятие покрива 50-70% от 
приходите от такса смет при персонал 600 души и население над 50 000 души в общината. "Данните 
показват по недвусмислен начин, че приходите от такса смет не се ползват по предназначение", 
коментира още камарата. 
 
 
 
Източник: targovishte.topnovini.bg 

Заглавие: 30 предупреждения за замърсяване със строителни отпадъци издадоха в Търговище 

 

Линк:   http://targovishte.topnovini.bg/node/518470                                                                     

  

Текст: Един акт и 77 издадени констативни протоколи отчитат специалистите по контрол на чистотата в 
Община Търговище за изминалите два месеца. От пресцентъра на местната администрация уточниха, че 
актът е съставен през април и е по Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета. 
За периода най-много предупреждения са дадени за струпване на строителни отпадъци и земни маси на 
обществени места. Броят им е общо 30. Останалите протоколи на контрольорите са за паркирали 
автомобили и ремаркета на нерегламентирани места, за складирани дърва за огрев в тревни площи и 
липсата на ветеринарно-медицински паспорт на домашно куче. 
Поредицата продължава с издадени предупреждения за изхвърлени неразфасовани кашони, найлони и 
други отпадъци извън контейнерите. Констатирани са 4 случая на впряг без престилка за животното и 
поставяне на рекламни табели без необходимите документи. 
 

 

Източник: ecotechnika.bg 

Заглавие: Обсъжда се изграждането на иновативен завод за отпадъци във Варна 

 

Линк: http://www.ecotechnika.bg/bg/menu/88/post/11783/Obsyzhda-s%D0%B5-izgrazhdan%D0%B5to-na-

inovativ%D0%B5n-zavod-za-otpadyci-vyv-Varna?page=                                                                          

  

Текст: Завод за отпадъци, който работи с иновативна биомикробна технология, е предложил да бъде 
изграден във Варна посланикът на Южна Корея - Н. Пр. Шин Менг-хо. Това стана ясно по време на среща 
между дипломата и Пейчо Пейчев, зам.-кмет на община Варна, съобщават от пресцентъра на общината. 
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„Новата технология за разграждане на отпадъци е много ефективна откъм разходи – чрез нея може да 
бъде произвеждано гориво от обработката на боклука, като остатъкът е едва 10 %“, каза посланикът. Той 
допълни, че проучва и възможностите в региона за развитие на селското стопанство. 
„Това е втората ни среща с Н. Пр. Шин Менг-хо за по-малко от година. По време на първата набелязахме 
няколко направления за сътрудничество, които вече са в ход – в сферата на транспорта, логистиката, 
високите технологии и културата“, каза Пейчо Пейчев. 
 
 
 
Източник: focus-news.net 

Заглавие: Със санкции ще се търси решение на проблема с незаконните сметища в квартал 

„Столипиново” в Пловдив 

 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/06/09/1929737/sas-sanktsii-shte-se-tarsi-reshenie-na-

problema-s-nezakonnite-smetishta-v-kvartal-stolipinovo-v-plovdiv.html                                                                     

  

Текст: Пловдив. Със санкции ще се търси решение на проблема с незаконните сметища в квартал 
Столипиново в Пловдив. Това каза за Радио "Фокус" - Пловдив Петър Петров, кмет на район „Източен”. 
Незаконните сметища край блоковете е един от сериозните проблеми в квартала, каза Петров. 
Контейнерите са празни, фирма „Чистота” чисти два пъти повече отколкото в другите квартали, а има 
огромни сметища, добави районният кмет. Затова, според него е крайно време да се помисли за санкции, 
това се налага. 
Съвсем скоро ОП „Чистота” и ОП „Градини и паркове” започват да хвърлят плодородна пръст по 
ул.”Крайна”, където бяха бутнати близо 70 незаконни постройки. Там скоро ще бъде затревено, ще се 
засадят храсти, ще се поставят и пейки, а наесен и дръвчета, каза Петров. По думите му, хората в квартала 
вече се култивират. Няколко писма са получени в кметството от домоуправители, които сами искат и пред 
техните входове подобна акция. Това показва, че и при тях има промяна. Няма нищо по-нормално от това 
да искаш да ти е чисто, каза Петров. Освен това, вече са отпуснати пари от Голяма община за цялостна 
подмяна на канализацията на ул.„Батак”, която е запушена и не може да поема всички води от 
апартаментите. Там сега се образуват блата. Тази седмица започва процедурата, има проект и строително 
разрешение, отпуснати са около 500 хиляди лева и до края на лятото блатата там ще изчезнат, твърди 
Петър Петров. След като бъде изградена новата канализация ще се асфалтира и улицата, ще бъдат 
изградени и тротоари. От районното кметство се опитват да решават проблемите, но искат инициативата 
да идва от самите роми. Така както стана и с улица „Крайна”, където повечето постройки си ги събориха 
самите те, каза Петров. От това е пострадало само едно семейство, което е живеело в една от тези 
постройки, но вече му е дадено общинско жилище. Проблемите в „Столипиново” искат повече финанси, 
смята Петър Петров. Според него, грижа за това трябва да има освен Голяма община, и държавата. 
Проблемите на ромите трябва да се решават, защото те са битови, икономически и социални. Именно 
затова е толкова слаба тяхната активност по избори – заради проблемите те просто не излизат да 
гласуват, смята районният кмет. 
 

 

Източник: news.expert.bg 
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Заглавие: Програмен период 2014 - 2020 - ЕК говори за България 

 

Линк: http://news.expert.bg/n445975                                                                      

  

Текст: Европейската комисия ни изпрати коментарите по проектоспоразумението за партньорство с 
България за периода 2014-2020 година, предаде БГНЕС 
Преговорите по финализирането му продължават. Повечето от коментарите са добре известни. Засяга се 
необходимостта от реформи в образованието, здравеопазването, публичната администрация, ВИК-
сектора. По-голямата част от Стратегиите, които са основата на Споразумението за партньорство бяха 
приети едва през последната година, нещо, което трябваше да е станало още през 2012 и началото на 
2013 година. 
В писмото си ЕК дава и конкретни бележки към ресорните министри, които управляват европейски 
фондове, без да ги назовава. 
Препоръките 
Образование 
Комисията обръща внимание за частично изпълнение на ангажиментите, свързани с високата степен на 
образование и очаква нов закон за училищното и предучилищното образование, подплатен със стратегия 
и законова рамка, включваща и ниските училищни нива. 
Институционален капацитет 
Самооценката трябва да се отнася до релевантна документация за стратегическа политика в сферата на 
съдебната реформа, електронното правителство и електронното правораздаване. Комисията приема 
самооценката на българските власти, с изключение на критериите по засилване на прозрачността, които 
не са изпълнени, и обръща внимание за тяхното нежелание да приемат национална стратегия чрез нов 
закон до юли 2015 г. 
Планът за действие със срок края на 2016 г. трябва да бъде оптимизиран както следва: ефективно 
приобщаване към правилата на ЕС, а именно засилване на взаимодействието между различните 
структури, осигуряване на индикатори за грешки в съдебната процедура и борба с корупцията, засилване 
на контрола, приемане на бърза съдебна процедура и налагане на санкции сгрешена такава 
(включително на Съда за защита на конкуренцията и на Висшия административен съд). 
Местно общинско развитие 
Комисията приветства усвояването на фондовете в местното развитие, провеждано на общинско ниво. 
Остава обаче неясно на каква база се определят районите със специфични характеристики, 
кандидатстващи за субсидии. Трябва да се уточнят: времевата рамка, сроковете, в които общините 
кандидати ще са готови за усвояване на фондовете, министерството, което ще отговаря за 
координирането на структурата, въз основа на общоприети правила ли ще се развива стратегията 
(еднократно субсидиране) или става дума за мултисубсидиране и пр. 
Разпределянето на структурите с планиран мениджмънт е неясно, което може да доведе до дублиране в 
отговорността в централизираното координиране с това от страна на ЕС; създаването на ново 
координационно ниво може да подобри реализацията. Разпределението на интегрираните териториални 
инвестиции трябва да бъде отговорност на съответното министерство или на правителството, а не на 
съвместни комитети. 
Успехът на координацията в Северозападния район изисква силна политическа и техническа подкрепа, 
както и конкретни мерки и детайлен план за оптимизация, което е споменато в Партньорското 
споразумение. От българските власти се изисква да конкретизират времевата рамка за усвояването на 
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интегрираните териториални инвестиции за Северозападен район. Без това Комисията няма да е 
способна да подкрепи с инвестиции региона съгласно настоящото Партньорско споразумение. 
Устойчиво градско развитие 
При дискутирането на темата в неформален диалог, България не предлага в Партньорското споразумение 
каквото и да е тематично диференциране, отнасящо се до нуждите на Ниво 1 за градове, предложени за 
устойчиво градско развитие. Комисията е на мнение, че големите градове традиционно са изправени 
пред предизвикателства, различни от тези на средните и малките градове. Подкрепата на ЕС изисква 
конкретика, в съответствие с конкретните нужди. 
Широкоспектърната интервенция в 67 града, без необходимата диференциация, не отговаря на нуждите 
на териториалната концентрация на ресурсите и няма да намали негативното влияние на 
обезлюдяването. По-малките градове са предимно по периферията, в селски и планински региони, което 
повдига въпроса дали са подходящи за инвестиции за сметка на такива в устойчиво градско развитие. Не 
е сигурно, че плановете за градско реновиране и развитие са подходящи, тъй като изискват 
идентификация по три типа развитие на зоните в градовете от Ниво 4 - една социална зона, една 
публична и една с потенциал за икономическо развитие. 
Необходимо е факторът околна среда да бъде включен в устойчивото градско развитие чрез посочени 
инвестиции в зелена инфраструктура като услуги тип "екосистема" - пречистване на водата и мрежова 
дистрибуция и регенерацията на индустриални терени. 
Роми 
Партньорското споразумение трябва да предложи конкретни подходи за справяне с комплексните 
ромски проблеми (заетост, образование, здравеопазване, жилища) в България и координационен 
механизъм за стратегията за интеграция на ромите. 
Основната тема в стратегията за ромите все още не е достатъчно ясно адресирана, а именно 
необходимостта от подобряване на ефективния достъп до пълноценно образование за деца в 
неравностойно положение, конкретно роми, чрез интегрирано обучение и десегрегация. 
Липсва национална мониторингова система за ефективността на ромската интеграция, няма 
териториален таргет, разработен въз основа на социално-икономически индикатори с цел 
идентифициране на нуждите на ромското население, проблемните региони и ромските гета. Общинските 
планове за реализирането на национална стратегия търпят развитие, но субсидирането им още не е 
осигурено. 
Все още липсва специфично обяснение на проблемите с професионалното образование и практика. 
Въпреки ясното позоваване на Стратегията за обучение през целия живот, трябва да има препратка за 
обучението на възрастните и необходимостта от подкрепа от Европейски структурни инвестиционни 
фондове. 
Инвестициите на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони трябва да бъдат в синхрон 
с българската карта за образователна инфраструктура и с цялостното определяне на приоритетите на 
помощта за селските райони. 
Заетост 
Ако България има намерение да задели пари за Инициатива за младежка заетост за подрегионите в 
Югозападна област, както посочва в плановете за Развитие на човешките ресурси, анализите трябва да 
съдържат мотивировка за необходимостта от използване на гъвкавостта на Инициативата за младежка 
заетост, за да се харчат за тази цел нейни ресурси извън определените в номенклатурата за 
административно делене области. 
Здравеопазване 
По-лошият здравен статус и неравностойния достъп до здравни услуги на ромите трябва да бъдат 
споменати и свързани с териториалния дисбаланс в здравеопазването. 
Рамката на споразумението не е изпълнена и не включва мониторингова система. Планът за действие 
трябва да включва: времева рамка и бюджетни изисквания, механизъм за реализиране, мониторинг и 
документиране на Националната здравна стратегия, нуждите на болничната инфраструктура по 
приоритети, както и основни действия, които трябва да бъдат предприети. 
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Приоритетите на здравеопазването за 2014 -2020 трябва да отговарят на Здравната стратегия и да бъдат 
синхронизирани със съдържанието на Оперативна програма за Развитието на човешките ресурси, 
развиващите се региони и добрите практики на управление. 
Устойчив растеж, ресурсна ефективност, ниски въглеродни емисии и промени в климата 
Партньорското споразумение не споменава много спешен приоритет за България произтичащ от 
Директивата за хабитатите финалната стъпка към прилагането на мрежата Натура 2000, а именно 
определяне на целите за съхранение и установяване на мерки за всички места със значение за общността 
и тяхното определяне като специални райони за съхранение. 
Въпреки твърденията на българските власти, партньорското споразумение все още трябва да адресира 
изискване за опазване на видовете, включително и включените в Директива за опазване на птиците, 
възстановяване и запазване на блатата, както и как се вместват тези цели в Европейската стратегия за 
биоразнообразието. 
В секцията за опазване на биоразнообразието, програмата LIFE трябва да бъде спомената, както и 
допълването на Европейските структурни инвестиционни фондове с LIFE и т. нар. "Норвежки финансов 
механизъм". 
Вода 
Партньорското споразумение споменава Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и 
канализацията, но трябва да се ангажира с прилагането й на практика, с отчитане на участието на 
Световната банка и Съвместна помощ за подкрепа на проекти в европейските региони - JASPERS. 
Партньорското споразумение трябва да определи приоритетите в оперативна програма Околна среда за 
населени места с население над 10 000 души. 
Използването на финансови инструменти за компонента водоснабдяване в Стратегия за развитие и 
управление на водоснабдяването и канализацията не е обяснено. 
Инвестициите от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони вв водната 
инфраструктура би трябвало да бъдат съгласувани с реформата в сектор водоснабдяване, която се 
провежда с националната стратегия и регионалните планове за сектора. За населените места с под 2 000 
души е необходимо допълнително финансиране, за да се осигури устойчивост и добавена стойност на 
помощта. 
Иска се обяснение защо мерките за намаляване на негативното влияние на лошото напояване в селското 
стопанство, които се финансират от праграмата за развитие на селските райони, се ограничава само до 
селските райони. 
Отпадъци 
Партньорското споразумение трябва да съдържа силна ангажираност за ограничаване на сметищата за 
боклук, който може да бъде рециклиран. Сметищата остават много (73% от отпадъците се изхвърлят в 
сметища), за сметка на рециклирането (27%). Дали от 1 януари 2015 година ще има готовност на 
инфраструктурата за разделно събиране на боклука е несигурно, което прави съмнително и постигането 
на целта за рециклиране на боклука. 
Нужна е допълнителна информация за възможната разлика между различните райони по отношение на 
справянето с изхвърлянето на боклука, което също може да дава разлика между решаването на този 
проблем в селските и градските райони. 
Качество на въздуха 
Тъй като замърсяването на въздуха е голям проблем в България, трябва да се посочи, че 
съфинансираните проекти с европейски структурни фондове ще имат за цел да подобрят чистотата на 
въздуха или поне да не се допусне влошаване на въздуха. 
Енергийна ефективност 
Подприоритет Заетост и мобилност на работната сила трябва да се позове на необходимостта за развитие 
на обучението на високо и средно квалифицирани работници за енергийната ефективност, както и на 
нискоквалифицирани работници за осъществяването на качествени реновационни проекти. 
Под "Ресурси и енергийна ефективност да се добави препратка към Стратегически енергийни технологии 
и План за намаляване на енергийната зависимост. 
Климатични промени и управление на риска 
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България трябва да посочи намеренията си за изготвяне на национална стратегия за адаптиране към 
климатичните промени. Тази стратегия трябва ясно да определи и координира отговорностите на 
различните правителствени органи. 
България предлага да остави мерките, свързани със свлачищата към оперативна програма Развиващи се 
региони, вместо да ги слее с останалите мерки за предотвратяване на рискове с финансиране по 
програма "Околна среда". Като се има предвид, че мониторингът на резултатите и проследяването на 
общите индикатори са сред ключовите стратегически промени, предложени от Кохезионната политика за 
следващия програмен период, Европейската комисия поддържа позицията си, че оставането на всички 
действия за предотвратяване на рискове към оперативна програма "Околна среда" е логичният избор от 
гледна точка на управление и изпълнение. 
Таблицата за частичните и главни резултати трябва да бъде в съответствие с приоритетното финансиране. 
Морски проблеми 
Да се добави следното: "Подкрепата за устойчива експлоатация на морето и крайбрежните зони чрез 
прилагане на Рамковата директива за морска стратегия, обединяваща управлението на крайбрежната 
зона и планиране на морската площ, включващо свързаните дейности като част от цялостна Национална 
морска стратегия, също в приоритет "Свързаност и зелена икономика за устойчив растеж. Подприоритет: 
Околна среда и защита на природните ресурси и културното и историческо наследство. 
Необходимо е добавянето на следния параграф за Националната и морска стратегия: "България поема 
ангажимента да изготви Национална морска стратегия за Черно море, която да осигури по-голяма 
съгласуваност по морските теми, да подобри координацията между политиката в отделните райони, 
свързани с морето (сини сектори), да консолидира фондовите ресурси и да приведе развитието им в 
съответствие с изискванията на директивата за времевата рамка на стратегията на ЕС и морската политика 
на ЕС 
Устойчив растеж: транспортни връзки 
В таблица "Обосновка, тематични цели и основни резултати", да се промени "Подобрена свързаност чрез 
TEN-T мрежа и първокласни, второкласни и третокласни пътища" на "Подобрена свързаност между TEN-T 
и второстепенна мрежа". 
Становището, че основните услуги на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони ще 
бъдат осигурени за определени населени места с потенциал да предоставят основните необходими 
услуги за околността и селата далеч от по-големи центрове, трябва да посочва как това би допринесло за 
оживяването на селската икономика и спиране на обезлюдяването на селските райони. 
Анализът за нуждите на селските райони трябва да вземе предвид уроците, научени от отпуснатите през 
2007-2013 година 800 млн. евро помощ от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 
като помощ за публичната инфраструктура, водоснабдяване и канализация и по-специално пътищата. 
Стратегически приоритети за финансиране от европейски структурни инвестиционни фондове 
Някои от стратегическите приоритети за Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони се 
повтарят или не са на техните собствени места и трябва да бъдат преразгледани съобразно: подпомагане 
на малки ферми и развитие на селскостопански сектори, добавяйки стойност, къси вериги на доставки и 
др. 
Партньорското споразумение трябва да определи как Европейският структурен и инвестиционен фонд 
може да допринесе за ефективността по изпълнението на антикорупционни доклади в сферата на 
съдебните и административните реформи. 
Партньорското споразумение трябва да определи Европейския изследователски обсег като основен 
приоритет за отворен трудов пазар. Инструментите на Европейския структурен и инвестиционен фонд 
могат да подпомагат програми за развитието на човешки ресурси като докторанти и кандидати на 
науките, което подобрява връзките между високото ниво на образование и бизнеса. 
Партньорското споразумение трябва да обърне внимание на взаимодействието между Европейското 
структурно и инвестиционно субсидиране, осигуряването на подслон, миграцията и вътрешната 
сигурност, както и върху биодиверсифицирането. 
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Добавъчната ставка, установена от България (5,3% от БВП) е по-ниска от неформалното Партньорско 
споразумение (5,8%). Все пак ставката е адекватна, особено ако се сравни с цялата сума от Европейския 
изследователски инвестиционен фонд и историческите нива на брутния фиксиран капитал. 
Проектите по конвергенционна програма 2014 (удължена до 2017) предполагат значително по-ниски 
нива на инвестиране отколкото по Партньорското споразумение за периода 2016-2017, което се обяснява 
с по-слабо усвояване на Европейските структурни фондове и стартирането на нов програмен цикъл. 
Нивата от 2016 остават непроменени за периода 2017-2029, което не изглежда добра база за 
прогнозиране на тенденциите в дългосрочна перспектива. Българските власти трябва да осигурят, в 
съответствие със споразумението, сбито изложение на плановете за действие за сферите, в които е 
налице недостатъчност или в тяхната цялост съобразно специфични критерии. 
Комисията обръща внимание на България за евентуалните значителни рискове, резултат от късно 
приемане и реализация. Превенцията на рисковете не е налице, ако България не е изготвила документ за 
националните и регионалните рискове, който документ съдържа необходимите елементи, като описание 
на процес, методология и рискови критерии за формулиране на приоритетите. 
Реализирането на реформата във водния сектор трябва да е съгласно изпълнението на споразумението - 
приет план за действие, водна стратегия, отговорности, срокове, ценообразуване. Необходима е 
допълнителна информация и за процесите, течащи в рамките на Националната програма за превенция в 
сектор сметопочистване - предприети мерки, включително детайли относно това как българското 
правителство планира да гарантира поемането на отговорност за общините, както и че реализацията ще 
бъде подобрена, включително борбата срещу измамни схеми. 
Статистика 
Обяснението за валидизацията на статистическите данни не е релевантно. Партньорското споразумение 
изисква контрол върху кофинансирането на заплати, обучение и събирането на данни. Липсва достатъчно 
информация за това как фондовете могат да бъдат използвани за повишаване на отговорността на 
властите за мениджирането на субсидиите от Европейския изследователски и инвестиционен фонд, 
включително предприетите мерки срещу злоупотреби. 
Българските власти трябва да изяснят как различните институции за обучение и стратегии ще оперират и 
се допълват една друга, особено в светлината на предложението за създаване на Академия за 
проектомениджмънт. Действията трябва да включват засилване на прозрачността и честни правила, 
третиращи мениджмънта и контрола на еврофондовете, в това число и отговорността на властите за 
разходването им. 
Стратегия на ЕС за Дунавския регион 
Партньорското споразумение включва приоритетни сфери за съвместно действие, една от които е 
стратегията за развитие на Дунавския регион. Необходимо е провеждане на щателно проучване по 
ключов въпрос като рисковете за околната среда. При реализирането на съвместната програма в 
Партньорското споразумение трябва да залегне въпроса за развитието на зелената инфраструктура, 
водопречистването, брегова защита и предпазване от наводнения, съхраняване и възстановяване на 
природата. 
 
 
 
Източник: plevenzapleven.bg 

Заглавие: Таен склад за цветни метали откриха в дома на 54-годишен 
 
Линк: http://plevenzapleven.bg/blog/2014/06/09/%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BD-

%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-

%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-

%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B2-%D0%B4-32017/                                                                       

http://plevenzapleven.bg/blog/2014/06/09/%d1%82%d0%b0%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%b2-%d0%b4-32017/
http://plevenzapleven.bg/blog/2014/06/09/%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B2-%D0%B4-32017/
http://plevenzapleven.bg/blog/2014/06/09/%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B2-%D0%B4-32017/
http://plevenzapleven.bg/blog/2014/06/09/%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B2-%D0%B4-32017/
http://plevenzapleven.bg/blog/2014/06/09/%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B2-%D0%B4-32017/
http://www.capital.bg/specialni_izdaniia/regionalen_biznes/2014/06/08/2316797_depoto_za_otpaduci_na_stara_zagora_triabva_da_e_gotovo/
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Текст: На 6 юни около 16.40 часа в дворно място в село Ракита при проверка на лек автомобил «Опел 
Зафира», управляван от 54-годишен от Червен бряг, са открити 101 планки – различни по вид и размери, 
две скоби със сърцевидна форма и медна тръба, огъната под формата на скоба. 
При последващо претърсване в приземен етаж на стопанска постройка на същия адрес са намерени 65 
медни тръби – с различна дължина и диаметър, 90.5 метра кабел с диаметър 25 мм. и черна изолация, 24 
парчета кабел с дължина от 80 см. до 120 см. и диаметър 4 см. и други планки с различна форма и 
големина. Вещите и автомобилът са иззети. 54-годишният е задържан за 24 часа. Образувано е 
досъдебно производство по чл.195, ал.1, т.4 във връзса с чл.194 , ал.1 от НК. Работата продължава 
разследващ полицай. Това информират от Пресцентър на МВР Плевен. 
 

 

Източник: viaranews.com 

Заглавие: Заключиха Фъстъко, ошушкал метали за 1500 лв. от селскостопанско училище 

 

Линк:       

http://viaranews.com/2014/06/09/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%85%D

0%B0-%D1%84%D1%8A%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BE-

%D0%BE%D1%88%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB-

%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-1500/                                                         

  

Текст: Кюстендилски криминалисти заключиха Георги Каменов, известен с прякора си Фъстъко, и неговия 
приятел Александър Асенов заради кражба на техника от Професионалната гимназия по селско 
стопанство „Св. Климент Охридски“. 40-годишният Фъстъко и 24-годишният му приятел Александър са 
откраднали арматурни пръти, теглич, рамене за теглич за трактор и други метални предмети. Част от 
откраднатото предали на пункт за изкупуване на метали, а друга запазили в домовете си. Всички вещи са 
открити и иззети от служителите на реда. По случая е започнато досъдебно производство в РУП-
Кюстендил срещу двамата мъже, които са известни на полицията като извършители на кражби и са 
осъждани. Нанесената щета на учебното заведение е за около 1500 лв. 

 
 

Източник: posredniknews.com 

Заглавие: 5 дни крадци от Буковлък измъквали метали от база на полицията 

Линк:   http://www.posredniknews.com/site/obshtestvo/politziya/49074-razbiha-prestapna-grupa-

otkradnala-tzvetni-metali-ot-baza-na-odmvr-pleven                                                                   

http://plevenzapleven.bg/blog/2014/06/09/%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%86-32104/
http://viaranews.com/2014/06/09/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%84%D1%8A%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D1%88%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-1500/
http://viaranews.com/2014/06/09/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%84%D1%8A%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D1%88%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-1500/
http://viaranews.com/2014/06/09/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%84%D1%8A%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D1%88%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-1500/
http://viaranews.com/2014/06/09/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%84%D1%8A%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D1%88%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-1500/
http://www.posredniknews.com/site/obshtestvo/politziya/49074-razbiha-prestapna-grupa-otkradnala-tzvetni-metali-ot-baza-na-odmvr-pleven
http://www.posredniknews.com/site/obshtestvo/politziya/49074-razbiha-prestapna-grupa-otkradnala-tzvetni-metali-ot-baza-na-odmvr-pleven
http://www.posredniknews.com/site/obshtestvo/politziya/49074-razbiha-prestapna-grupa-otkradnala-tzvetni-metali-ot-baza-na-odmvr-pleven
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Текст: Заловиха престъпна група, отговорна за кражбата на голямо количество медни кабели, 
информират от пресцентъра на ОД на МВР - Плевен. Те са задържани на 7 юни, когато в промеждутъка от 
10.00 до 12.00 часа на територията на Първо РУП - Плевен е проведена специализирана операция по 
линия "противодействие на битовата престъпност, нерегламентираната търговия с черни и цветни 
метали и друго имущество в малките и отдалечените населени места". На третокласен път между 
селата Буковлък и Върбица е извършена проверка на конска каруца и е установено, че се транспортират 
17 листа ламарина - 100 Х 200 см, 4 ламарини - 100 Х 0,50 см и ротор, който е откраднат от тилова база, 
собственост на ОД на МВР - Плевен, помощно стопанство в село Буковлък. В каруцата са пътували 27-
годишен, 24-годишен, 47-годишен и 29-годишен, като всички мъже са от село Буковлък.  
Задържаните направили пълни самопризнания по случая, както и за престъпления, извършени в периода 
от 3 до 6 юни, когато, в различни форми на съучастие, извършителите незаконно са прониквали на 
територията на обекта и чрез направа на изкопи са изваждали високоволтов меден електрически 
проводник - общо около 135 кг. В групата са участвали и други техни съселяни - двама на 21 години, 22-
годишен, 25-годишен, 27-годишен, 30-годишен, 31-годишен, 37-годишен и 47-годишен. В процеса на 
разследването е установено, че мъжете са товарили задигнатото на конски каруци и така са го 
транспортирали. Трима от хванатите с откраднатите вещи са задържани за 24 часа, а предметите, обект 
на кражба, са оставени на съхранение в подразделение на МВР - Плевен. За престъпление по чл.195 от 
НК е уведомена прокуратурата, а работа по случая продължава разследващ полицай. 

 


