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Източник: МОСВ 

Заглавие: МОСВ е в процес на изпълнение на препоръките, описани в одитния доклад на Сметната 
палата  
След 2000-та година площта на националните паркове не е променяна 

 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2696    

  

Текст: В проекта на доклад на Сметната палата за извършен одит на изпълнението на „Управлението на 
националните паркове“ за периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2012 г., предоставен на 
Министерството на околната среда и водите на 28 март 2014 г., са отправени конкретни препоръки към 
ведомството. На база на тях, експертите на МОСВ незабавно предприемат действия за подобряване 
работата на Националните паркове „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“.  Към момента, голяма част от 
препоръките вече са изпълнени и целите на управление на националните паркове са постигнати. Не са 
констатирани загуби на биологично разнообразие и влошаване на състоянието на екосистемите. 
Дейностите в Дирекциите се организират, съгласно плановете за управление на националните паркове, 
които са приети през 2001 г. за НП „Рила“ и НП „Централен Балкан“ и 2005 г. за НП „Пирин“. Действащите 
планове са в сила до приемането на нови от Министерски съвет. 
Към средата на месец септември 2014 г., налице са следните предприети мерки за подобряване работата 
на Дирекции „Национални паркове“ към МОСВ: 
 
1.    Във връзка с усложнената финансова ситуация и намалените бюджетни средства за управление на 
националните паркове, Дирекциите на трите национални парка изпълняват проекти по Приоритетна ос 3 
на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Средствата, осигурени от програмата значително 
надвишават тези, осигурявани от бюджета на МОСВ през 2010 г. и в тази връзка може да се обобщи, че 
всички дейности на Дирекциите на националните паркове към момента, са финансово обезпечени. При 
изпълнението на проектите се реализират дейности, свързани с: 
•    Актуализация на плановете за управление; 
•    Разработване на противопожарни планове; 
•    Реализирането на мерки за поддържане и възстановяване на биологичното разнообразие и 
екосистемите; 
•    Изграждане/реконструкция  на туристическа инфраструктура-маршрути, обекти, съоръжения; 
•    Развитие на охранителна инфраструктура; 
•    Маркиране границите на националните паркове и резерватите в тях; 
•    Подобряване на материалната база на дирекциите; 
•    Доставка на техническо оборудване; 
•    Повишаване на административния капацитет на дирекциите. 
 
2.    Заради съществуващите бюджетни лимити, МОСВ към настоящия момент няма възможност за 
увеличение охраната на националните паркове. За да подобри работата й в националните паркове и 
резерватите, Дирекция „Национална служба за защита на природата“ при МОСВ, изпълнява проект 
„Транспортно – техническо обезпечаване изпълнението на дейности в защитени територии - 
изключителна държавна собственост“, отново по Приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна 
среда 2007-2013г.”. Целта му е осигуряване на транспортни средства и оборудване, с които да се повиши 
ефективността на охраната. 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2696
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3.    През 2014 година, с промяна на Устройствения правилник на МОСВ, на Дирекция „Национална 
служба за защита на природата“ е възложено осъществяването на общо методическо ръководство, 
координация и контрол върху дейността на Дирекциите на националните паркове. 
Що се отнася до данните в доклада, които отчитат намаляване площта на Национален парк „Рила“, 
припомняме, че в изпълнение на разпоредбите в Закона за защитените територии, през 1999 г. трите 
народни парка - „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“ се прекатегоризират в „национални паркове“, 
които са изключителна държавна собственост. Същата година, с решение на Народното събрание, част от 
Национален парк „Рила“ се прекатегоризира в „Природен парк „Рилски манастир“ и собствеността на 
земите, с площ от 27 370.7 ха., е възстановена на Рилската света обител. Съгласно същото решение на НС, 
с плана за управление на Природен парк „Рилски манастир“, са  въведени  режими за опазване и 
ползване, валидни за националните паркове. В тази връзка, изказаните в доклада опасения, 
че  намаляването на площта на НП „Рила“, реализирано през 2000 г., води до нарастване на риска за 
неефективно съхранение на биологичното разнообразие в страната,  е необосновано. 
След 2000-та г. площта на нито един от трите национални парка не е променяна. 
 

 

Източник: МОСВ 

Заглавие: Доклад за екологична оценка на Национален план за управление на отпадъците за периода 
2014-2020 г. 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=124    

 

  

Текст: Съгласно изискванията на чл.20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична 
оценка на планове и програми (НУРИЕОПП), изготвеният Доклад за екологична оценка на Национален 
план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. се представя за обществени консултации. 
Крайна дата за съгласуване: 17.10.2014 г. 
  
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-
mail:svetla@moew.governement.bg;tjeleva@moew.governement.bg;  kkovachka@moew.governement.bg; 
dbaleva@moew.government.bg; 
  
Пълният текст на Доклада за Екологична оценка може да видите тук. 
  
Приложенията към Доклада може да видите тук. 
  
Нетехническото резюме на доклада може да видите тук. 
  
Проектът на ревизиран Национален план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. може да 
видите тук. 
 
 

 

http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=124
mailto:svetla@moew.governement.bg;tjeleva@moew.governement.bg
mailto:kkovachka@moew.governement.bg
mailto:dbaleva@moew.government.bg
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2014/Septemvri/EO_NPUO.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2014/Septemvri/EO_NPUO.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2014/Septemvri/obyava-1.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2014/Septemvri/EO_NPUO_NTR.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2014/Septemvri/Proekt_NPUO_17.09.doc
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Източник: eufunds.bg 

Заглавие: ПУБЛИКУВАНА Е ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2015 Г. ПО ОП „ОКОЛНА СРЕДА" 

2014-2020 Г. 

 
Линк: http://www.eufunds.bg/bg/pubs/7182  
                         

  

Текст: Във връзка с изискванията на чл. 7, от Преходните и заключителни разпоредби от ПМС № 
107/2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, 
съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния 
фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г. е 
публикувана за предварително обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма по ОП 
„Околна среда" 2014-2020.  Документът е качен в меню „Програмиране 2014 - 2020".   
Коментари/предложения/допълнения по проекта на Индикативна Годишна работна програма по ОП 
„Околна среда" 2014-2020 могат да бъдат представени в срок до 15 октомври 2014 г. (сряда), на 
електронен адрес: programming@moew.government.bg  
ИГРП на ОП "Околна среда" 2014-2020 г. може да изтеглите от тук  

 

 

Източник: standartnews.com 

Заглавие: МС прие загубата на над 152 млн. лв по ОП "Околна среда" 

Линк: http://www.standartnews.com/balgariya-
politika/ms_prie_zagubata_na_nad_152_mln_lv_po_op_okolna_sreda-254200.html  
   

  

Текст: София. Министерският съвет прие протоколно решение във връзка със спрените плащания по 
оперативната програма „Околна среда 2007-2013" и допълнителните мерки, изискани от Европейската 
комисия (ЕК) за подобряване на системите за управление и контрол. 
Правителството приема предложената от службите на ЕК финансова корекция в размер на 152 916 261 
лева. Грешката представлява 9,5% от стойността на договорите с изпълнители, включени в популацията от 
239 договора, която беше обект на проверка. 
Корекцията е определена въз основа на резултатите от работата на Управляващия орган, 
Сертифициращия орган и службите на Комисията. Тя следва да бъде изплащана през 2014 г. и 
следващите години. 
Европейската комисия замрази плащанията по ОПОС в края на 2013 г., заради установени нарушения при 
обществени поръчки проведени в периода 2010-2013 г 

 
 

http://www.eufunds.bg/bg/pubs/7182
mailto:programming@moew.government.bg
http://www.eufunds.bg/document/7538
http://www.standartnews.com/balgariya-politika/ms_prie_zagubata_na_nad_152_mln_lv_po_op_okolna_sreda-254200.html
http://www.standartnews.com/balgariya-politika/ms_prie_zagubata_na_nad_152_mln_lv_po_op_okolna_sreda-254200.html
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Източник: velikotarnovo.utre.bg 

Заглавие: Търновци масово не изхвърлят отпадъците си разделно 

 
Линк: http://www.velikotarnovo.utre.bg/2014/09/17/259384-
turnovtsi_masovo_ne_izhvurlyat_otpadutsite_si_razdelno  
                                                                                                                                       

  

Текст: Голяма част от жителите на старата столица не знаят защо боклука трябва да се събира 
разделно 
Проблемът за разделното събиране на боклуци в старата столица не е от вчера. Масово жителите на 
Велико Търново не използват по предзназначение цветни контейнери. Приложената снимка е от улица 
"Ангел Кънчев“ и реално представя обстановката в почти целия град. След наша проверка става ясно, че 
жителите на старата столица не знаят целта на разделното събиране на боклука. Повечето 
великотърновци си признават, че не осъзнават нуждата от разделно събиране на отпадъците. Не са 
наясно с процеса на рециклиране. Други път заявиха, че ако бъдат изградени повече центрове за 
рециклиране ще започнат да използват „специалните“ контейнери по предзназначение.  Ето и няколко 
факта, които ще ви запознаят с необходимостта от разделно събиране на боклука. 
Хартията може да се рециклира 8 пъти.  Днес над 90% от суровината за производството на хартия е 
дървесината. Чрез рециклиране се намалява изсичането на горите. 
Стъклото може да се използва повторно или да се рециклира. Повторното използване води до пестене на 
енергия и ресурси. Рециклирането на стъклени отпадъци намалява замърсяването на въздуха с около 
20%, спрямо производството от суровини.  Любопитен факт – 1 рециклирана стъклена бутилка спестява 
електричество, нужно на телевизирова ви да работа 1,5 часа. 
Изгарянето на 10 000 тона пластмасови отпадъци създава 1 работно място, депонирането на същото 
количество на сметище създава 6 работни места; рециклирането на същите 10 000 тона създава 36 
работни места. На сметището пластмасата се разпада 400 години. 
В наши дни стоманата и алуминият са едни от най-разпространените материали за опаковки. И двата 
метала се рециклират лесно и се отделят лесно от другите отпадъци. Чрез тяхното рециклиране се 
намалява с голяма степен замърсяването на въздуха 
 
 
 

Източник: harmanli.bgvesti.net 

Заглавие: Ромите отново тръгнаха на лов за старо желязо 

 
Линк: http://harmanli.bgvesti.net/news/167164/Romite-otnovo-tagaha-na-lov-za-staro-zhelyazo  
                         

  

Текст: В последните дни позабравените провиквания на мургави каруцари „Старо желязо купувам!“ 
отново огласиха улиците на Първомай. Старите търговци на метал първи научиха и веднага реагираха на 
отмяната на забраната физически лица да предават метали без доказан произход, а ако все пак успеят, 
срещу това да не получават нищо. 

http://www.velikotarnovo.utre.bg/2014/09/17/259384-turnovtsi_masovo_ne_izhvurlyat_otpadutsite_si_razdelno
http://www.velikotarnovo.utre.bg/2014/09/17/259384-turnovtsi_masovo_ne_izhvurlyat_otpadutsite_si_razdelno
http://harmanli.bgvesti.net/news/167164/Romite-otnovo-tagaha-na-lov-za-staro-zhelyazo
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Влезлият в сила на 14 юли 2014 г. Закон за управление на отпадъците беше обявен от Конституционния 
съд за противозаконен в частта си “безвъзмездно за всяка от страните”. Става дума за един от членовете, 
в които е записано, че „предаването на битови отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) от физически 
лица се извършва на площадките чрез кампании за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, 
организирани от кметовете на общини, безвъзмездно за всяка от страните“. Т.е. общината организира 
събирането на определена дата, гражданите се освобождават от ненужните метални предмети и не 
получават друго, освен благодарност, че са си изпълнили задължението по закон. Сега вече, на основание 
решението на КС е възможно възмездно предаване на отпадъци от черни и цветни метали от физически 
лица. За целта има регистрирани площадки, на които разплащането се извършва по безкасов път. За 
община Първомай те са две - едната в Дебър, а другата на ул. „Алекандър Стмболийски“ 21. 
Ромите отново се развъртяха да търсят метал, като изкупват стри печки, хладилници, бойлери и всичко, 
което съдържа метал. Притеснителен е фактът, че по стара традиция е възможно наред с това към 
площадките да тръгнат и нови релси, жици и важни метални уреди. Докато законодателят в Българи 
реши как да предаваме старо желязо и това да не е повод да се крадат (например) бронзовите букви и 
приклади на автоматите от паметниците, можем да очистим таваните и мазетата си и срещу това да 
получим няколко левчета. 

 
 

Източник: tribali.info 

Заглавие: Хванаха бандити, тарашили къща 

 
Линк: http://www. http://www.tribali.info/bg/hvanaha-banditi-tarashili-
kashta/#.VBqM1U0cTDctribali.info/bg/hvanaha-banditi-tarashili-kashta/#.VBqM1U0cTDc  
                         

  

Текст: На 13 септември в полицейския участък в Хайредин е получен сигнал от жител на Враца за кражба. 
Мъжът се оплакал в полицията, че за времето от 30 август до момента на подаване на жалбата апаши е 
проникнал през незаключена таванска врата в негов наследствен дом в селото, от където е задигнал 
нафтова печка, настолен шмиргел, 20 метра удължител и медна лозарска пръскачка. След проведено 
разследване е установено, че извършители на деянието са М.М. от Хайредин и В.М. от Манастирище. 
Вещите, обект на кражба, са предадени на пункт за изкупуване на метали.  
 
 
 

Източник: vidin-online.com 

Заглавие: Две преписки за кражби приключи РУ-Кула 

 
Линк: http://www.vidin-online.com/kriminalni-novini/dve-prepiski-za-krazhbi-prikliuchi-ru-kula  
                         

  

Текст: На 12.09.2014 г. в РУ-Кула е приключила работата по досъдебно производство, образувано срещу 
неизвестен извършител и водено срещу Б.Ц. /21г./ от с.Раковица, за това, че в началото на месец март 
2014 г. в местността "Гламата" в землището на с. Раковица, чрез използване на лопата и брадва, е отнел 

http://www.tribali.info/bg/hvanaha-banditi-tarashili-kashta/#.VBqM1U0cTDc
http://www.tribali.info/bg/hvanaha-banditi-tarashili-kashta/#.VBqM1U0cTDc
http://www.vidin-online.com/kriminalni-novini/dve-prepiski-za-krazhbi-prikliuchi-ru-kula
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82,7 метра ел. кабел, на обща стойност 523,49 лв., собственост на "Чез Разпределение България". 
Материалите са изпратени на прокуратурата с мнение за предаване на съд на обвиняемия. 
На 16.09.2014 г. в РУ-Кула е приключила работата по преписка образувана по молба от Т.Г. /74г./, живуща 
в с.Големаново, общ.Кула, че за времето от 01.08. до 08.08.2014 г. неизвестен извършител, чрез сваляне 
на стъкло на прозорец е проникнал в дома й и е извършил кражба на четири медни котли с различна 
вместимост, два медни тигана, медна тава, меден леген и 50 метра гумиран кабел. От проведените 
оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че извършител на деянието е Б.М. /39г./ от 
гр.Белоградчик. Преписката е изпратена на РП-Кула, с мнение за образуване на досъдебно производство 
срещу извършителя. 
 


