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Източник: standartnews.com  
 
Заглавие: Възстановяват парите по "Околна среда" до 2 седмици 
 

Линк: http://www.standartnews.com/biznes-
ikonomika/vazstanovyavat_parite_po_okolna_sreda_do_2_sedmitsi_-260025.html                 
   

   

Текст: София. До 2 седмици ще бъдат възстановени парите по спрените оперативни програми (ОП) от 
Европейския съюз. Това обяви на брифинг в Министерски съвет вицепремиерът по управление на 
средствата от ЕС Илияна Цанова. 
 
„Направихме пълен анализ на ситуацията, която заварихме. ЕК приключи своите проверки миналата 
седмица. ЕК одобрява подобрените системи за управление и контрол на ОП „Околна среда". 
Възстановяванията на плащанията ще се сключат до 2 седмици", обясни Цанова. 
 
„Очакваме 700 млн. лева от ЕК по ОП „Околна среда" до края на годината. Държавният бюджет до 
момента е разплатил около 450 млн. лева по двете оперативни програми. Около 1 млрд.600 млн. лева са 
сумите, които в момента са под риск. Година и половина не може да се избере сертифициращ орган. 
Очакваме в 7-днбевен срок Комисията за защита на конкуренцията да се произнесе и тогава ще вземем 
решение какъв ще е план „Б", каза още Цанова. 
 
 
 
 

Източник: rodopi24.blogspot.com 
 

Заглавие: Момчилград изхвърли 1500 тона по-малко боклук, спестените пари отиват за облагородяване 

на града 

 

Линк: http://rodopi24.blogspot.com/2014/10/1500_29.html 
 

  

Текст: Депонираните битови отпадъци намаляха от 4 500 на 3 000 тона, близо година след въвеждането 
на разделно събиране в Момчилград, съобщи зам.-кметът инж. Мехмед Фахри. Мярката е с цел да се 
спре рязкото увеличение на отчисленията, които плащат общините за депониран отпадък. 
Припомняме, че преди три години държавата въведе икономически инструменти за намаляване на 
отпадъците за депониране, каквито са европейските изисквания. Целта на въведените отчисления е да се 
намалят количествата отпадъци, които постъпват за депониране, да се увеличат количествата на 
рециклираните и оползотворените отпадъци, да се ускори изграждането на регионални депа и да се 
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акумулират средства в общините за изграждане на съоръжения за рециклиране и оползотворяване на 
отпадъците. 
Равносметката от изминалата една година на разделно събиране в Момчилград показва, че количеството 
на депонирани битови отпадъци, извозвано за депото в Кърджали, е спаднало на 3 000 тона, или близо с 
30% спрямо предходната година. Ако тенденцията продължи и през следващите години това ще 
рефлектира и върху данък "смет". Намеренията на местната власт са до 2020 година количеството на 
депониран отпадък да се смъкне до 1 500 тона годишно. 
„Изключително сме доволни, че гражданите приветстват идеята ни и се включват активно в кампанията 
ни. Със заделените средства от сухите отпадъци вече сме инвестирали в модернизиране на жилища, 
чиито живущи участват в разделното събиране", посочи зам.-кметът по икономически дейности и 
управление на общинската собственост. В рамките на близо една година, откакто е въведено разделно 
събиране изцяло, са освежени три входа в най-многолюдния квартал „Единадесет", от където стартира 
кампанията на община Момчилград. Благоустрояват се междублокови пространства. Вече са поставени 
чисто нови пощенски кутии, подновени и ремонтирани са пейки в останалите части на града. 
Освен във входовете и блоковете, регистрирани по Закона за етажна собственост, специализирани кофи 
за съхранение на сухия отпадък са поставени и във всички държавни институции, учебни и детски 
заведения в общинския център. Момчилградчани, присъединили се към кампанията, са убедени, че 
идеята за въвеждане на разделно събиране е от полза и за самите тях. „Все пак сме свидетели и сме 
наясно, че е необходимо немалко време за разработването на целия процес", подчертават те. 
В старите контейнери в Момчилград се изхвърля единствено мокрия отпадък, към който спадат 
хранителни и растителни отпадъци. 
 
 
 
 

Източник: smolyandnes.com 
 
Заглавие: Експерти на РИОСВ проведоха работна среща с представители на общини по прилагане на 

процедурата по екологична оценка за ОУП 

Линк: http://www.smolyandnes.com/eksperti-na-riosv-provedoha-rabotna-sreshta-s-predstaviteli-na-
obshtini-po-prilagane-na-protsedurata-po-ekologichna-otsenka-za-oup                         

             

  

Текст: Експерти на РИОСВ – Смолян проведоха работна среща с представители на общините от 
териториалния обхват на инспекцията във връзка с прилагане на процедурата по екологична оценка за 
Общите устройствени планове (ОУП). Срещата бе по инициатива на директора на РИОСВ – Смолян Ема 
Енева. „Имаше доста въпроси и неясноти от страна на няколко общини, относно процедурата по 
съгласуване на ОУП и затова организирахме тази среща. Мисля, че големият интерес към темата, сам по 
себе си говори, че тя е съвсем навременна. Радвам се, че изяснихме повечето от поставените въпроси и 
общините ще предлагат процедурите с много по-голяма увереност и знания”, коментира директорът на 
РИОСВ – Смолян Ема Енева. По време на срещата бяха обсъдени подробните стъпки по прилагане на 
процедурата, като участниците имаха възможност да си изяснят указанията в детайли 
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Източник: pernikdnes.com 
 
Заглавие: Крадци на метали обраха Природо-математическата гимназия в Перник 
 

Линк: http://www.pernikdnes.com/news/10518         
            

  

Текст: Извършена е кражба на части от климатик от помощна сграда на пернишкото училище ПГОТ ''Иван 
Рилски'', съобщава МВР . 
В периода от 21.10 до 28.10.2014 г., неизвестни лица са разбили катинар на складово помещение, 
находящо се в двора на ПГОТ ''Иван Рилски'' в град Перник и са извършили кражба на вътрешно 
климатично тяло и две медни тръби. 
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