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Източник: МОСВ 
 
Заглавие: Министър Светлана Жекова представи състоянието на Оперативна програма „Околна среда“  
Тя участва в работна среща в Министерски съвет с бенефициенти, представители на общините, 
работодателски и стопански организации 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2717                         

  

Текст: Министърът на околната среда и водите Светлана Жекова участва в работна среща, на която беше 
представен механизъм за справедливо налагане на финансови корекции при нарушения по оперативните 
програми. 
На срещата, инициирана от вицепремиера Илияна Цанова присъстваха всички заинтересовани страни – 
управляващи и контролни органи, бенефициенти, представители на общините, работодателски и 
стопански организации. В срещата взеха участие още изпълнителният директор на НСОРБ Гинка 
Чавдарова, кметът на Габрово Таня Христова и заместник-кметът на София Дончо Барбалов.  
Министър Жекова представи състоянието на Оперативна програма „Околна среда“ и приетата финансова 
корекция. Тя подчерта, че благодарение на действията на политическо ниво е възстановен диалогът с ЕК 
и бенефициентите, а процесът на верификация е максимално ускорен.  
„Със средства от Държавния бюджет от август досега са разплатени приблизително 300 млн. лв. по 
верифицирани искания за плащане, с което е възстановена работата по проектите на бенефициентите. 
Подготвят се сертификати с искания за плащане към ЕК, първият от които вече е представен за проверка 
на националните одитен и сертифициращ органи“, поясни министър Жекова. Целта е с този сертификат 
да се докаже подобрената система за управление и контрол на програмата и това да даде основание на 
ЕК за възстановяване на плащанията до края на месец октомври. 
 

 

 

Източник: dariknews.bg 

Заглавие: 102 проверки са извършили експертите на РИОСВ-Враца през месец септември 

 
Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1335190     

 

  

Текст: През месец септември 2014 г. експертите на РИОСВ-Враца са извършили 102 проверки на 95 
обекта в областта, от които 83 са планови и 19 извънредни. Дадени 11 са предписания за констатирани 
пропуски и нарушения на екологичното законодателство. 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2717
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1335190
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15 от извънредните проверки са за изпълнение на издадени предписания, две по жалби и сигнали, 1 за 
издаване на Решение по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците и една проверка във връзка с 
констатирано нерегламентирано депониране на битови отпадъци в населено място от община Мездра. 
Седем от дадените предписания са от отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”, като 
шест са за почистване на замърсени терени с битови отпадъци и шлам  и едно  предписание е за 
представяне на необходимите документи във връзка със заплащане на продуктовите такси.  Експертите 
от отдела са констатирали изпълнението на 5 предписания, дадени в предходни периоди. Установено е, 
че две от дадените предписания не са изпълнени в срок, за което предстои съставяне на актове за 
административни нарушения. 
През месец септември от Автоматичната измервателна станция „ЖП гара - Враца“ не са отчетени 
превишения на замърсяване от изследваните показатели (серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, 
азотни оксиди, въглероден оксид, озон). Отчетено е едно превишение на средно дневна норма (СДН) на 
замърсяване. 
 
 
 

Източник: news.dir.bg 

Заглавие: Нов специализиран автомобил за събиране на твърди битови отпадъци в Трявна 
 

Линк: http://news.dir.bg/news.php?id=17519040  
   

  

Текст: След проведена обществена поръчка и в изпълнение на сключен договор между Община Трявна 
и фирма „Екоджен“ ООД – гр. Бургас, бе доставен специализиран автомобил за събиране на твърди 
битови отпадъци, марка DAF, модел FA LF 220, с монтирана 16 куб.м. сметосъбираща надстройка. Това 
съобщават от администрация на кмета Драгомир Николов. 
Оборудването е ново, напълно окомплектовано, неупотребявано, в точно съответствие с договореностите 
между страните. Автомобилът е дизел – 6 цилиндъра, със степен на пресоване и компресиране  6:1 
и  технически параметри, съгласно технически приложения на изпълнителя. 
 
 
 
 

Източник: e-79.com 

Заглавие: Двама петричани в ареста за кражба от пункт за изкупуване на черни и цветни метали 
 

Линк: http://www.e-79.com/news-78410.html      
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Текст: Служителите на реда разобличиха крадци на месингова картина с изобразена Света Богородица и 
около 8 бр. шлайф машини, съобщиха от пресцентъра на полицията в Благоевград.  Кражбата е 
извършена на 20 юни 2014 г. от пункт за изкупуване на черни и цветни метали в промишлената зона на 
гр.Петрич. Разобличени са петричаните А.Д. (25г.) и Ф.М.(21г.).  Стойността на нанесената щета е около 1 
600 лева.  
За случая е уведомена Районна прокуратура - Петрич. 
 

 

 
 


