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Източник: klassa.bg 
 

Заглавие: Проведе се обществена дискусия за включването на Община Тетевен в преходна зона на 
потенциален биосферен парк 
 

Линк: 
http://www.klassa.bg/News/Read/article/270676_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
%D0%B5+%D1%81%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%
BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0+%
D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87 
 

 
 

Текст: В салона на Община Тетевен се проведе обществена дискусия във връзка с покана от 
Министерство на околната среда и водите и Българска Фондация „Биоразнообразие”, относно 
включване на част или цялата територия на община Тетевен в преходна зона на потенциален 
биосферен парк, обявен по програма на ЮНЕСКО. Основните теми, които се обсъдиха  бяха - Ползи и 
рискове от присъединяване на община Тетевен или отделни нейни територии към преходна зона на 
биосферен парк „Човекът и биосферата“ и участието на Общината – нейните ангажименти, 
отговорности и възможности. 
Участие в срещата взеха кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, председателят на 
Общински съвет Тетевен – Мария Стойчева, директор на дирекция "Специализирана администрация" 
Валентина Цанова, главният архитект на Общината инж. Бисер Бечев, Борислав Бечев - държавен 
експерт в отдел „Защитени територии”, дирекция „Национална служба за защита на природата” към 
МОСВ, Петко Цветков от Фондация „Биоразнообразие”, Генчо Илиев изпълнителен директор на 
Национален парк „Централен Балкан”, експерти от общинска администрация, кметове на кметства, 
граждани, представители на местния бизнес, общински съветници. Дискутираха се множество 
въпроси, като се взеха под внимание както положителните, така и възможните отрицателни страни. 
До единодушно решение не се стигна и поради това, председателят на Общинския съвет се ангажира 
да организира среща с общинските съветници, за да бъде обсъдена отново тази възможност. 
Биосферният парк не е категория в българския Закон за защитените територии. Държавата и нейните 
граждани решават дали да обявят такъв парк и внасят своята номинация до ЮНЕСКО, които 
разглеждат кандидатурата и решават дали отговаря на изискванията и може да бъде обявена за 
биосферен парк. На въпроса кой управлява дадения биосферен парк, може да се отговори така: 
ЮНЕСКО не налага никаква промяна върху собствеността. Всеки биосферен парк разработва 
собствена система за управление. Управлението трябва да бъде отворено, гъвкаво и адаптивно, 
което позволява на местната общност да реагира на външни политически, икономически и социални 
въздействия с евентуално негативно влияние върху екологичната и културна стойност на 
територията. Ето защо е необходимо да се създаде Управителен съвет или комитет, който да планира 
и координира различните дейности с участието на всички заинтересовани страни.  
 
 
Източник: forthenature.org 
 

Заглавие: Кой ще понесе отговорност за заведеното от ЕК дело срещу България заради „Рила 
буфер“? Въпреки настояването на природозащитниците, институциите пренебрегнаха 
правилата на ЕС  
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Линк: http://forthenature.org/news/3665 
 

 
 

Текст: Кой ще понесе отговорност за заведеното дело срещу България в Съда на Европейския съюз 
заради неосигуряване на защитени зони за дивите птици в Рила? Този въпрос задава Коалицията от 
неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България", след като 
Европейската комисия обяви в края на миналата седмица решението си да се обърне към съда. 
Освен че причинява щети за природата, нехайството на институциите може да струва скъпо и на 
данъкоплатците. 
Още през март тази година Коалицията предупреди, че България демонстрира за пореден път 
нежеланието си да спазва законодателството на ЕС, отлагайки отново включването на „Рила-буфер” в 
Натура 2000. На последното си заседание през тази пролет Националният съвет за биологично 
разнообразие (НСБР) с 11 гласа „за”, 4 гласа „въздържал се” и 8 гласа „против” за пореден път 
отложи включването на „Рила – буфер” в екологичната мрежа Натура 2000.  
Представителите на научните институции се възпротивиха на това решение, но изненадващо 
Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ и останалите държавни администрации в съвета 
– Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите – подкрепиха 
отлагането. В този контекст е странна реакцията на МОСВ на новината за делото, заведено от 
Европейската комисия, след като с отлагането на решението за „Рила-буфер“ представителите на 
институциите създадоха впечатление, че работят за интересите на облагодетелствалите се от 
заменки и на хората, унищожаващи вековните гори в Рила -
http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4570  
В рамките на НСБР държавата, в лицето на МОСВ явно показа, че пренебрегва изискванията на 
европейското и национално законодателство, научните аргументи и доказаната от многогодишни 
изследвания и анализи висока консервационна стойност на зоната. С това си действие, МОСВ и 
другите държавни институции демонстрираха, че не желаят да се съобразят с последното 
предупреждение, отправено през есента на 2014 г. от Европейската комисия, България да изпълни 
задължението си да включи въпросната територия в Натура 2000, тъй като тя е част от Орнитологично 
важно място (ОВМ) „Рила”.  
Комисията също припомни в петък, че е отправила предупреждение преди почти две години, 
свързано с нуждата от разширяване на обхвата на защитените зони, но България не е изпълнила това 
задължение.  
След обявяването на решението да бъде заведено дело, от Министерството на околната среда 
разпространиха съобщение до медиите, в което посочват, че „определянето на териториите като 
защитени зони от мрежата Натура 2000 се основава единствено на научни данни“. Възниква обаче 
въпросът защо държавните представители в НСБР не са се съобразили с научните данни, 
предоставени им от Българското дружество за защита на птиците, показващи ясно необходимостта 
от определянето на тази зона. Припомняме, че данните бяха подложени на пет независими 
проверки, две от които международни, през последните 10 години и нищо не налагаше отлагането 
на решението с още две години.  
Обявяването на цялото ОВМ „Рила” като защитена зона за птици ще увеличи националното покритие 
на Натура 2000 едва с 0,19%, но в същото време ще осигури ефективна защита и управление на 
значителна част от националните популации на множество горски видове птици. Натура 2000 зоната 
би гарантирала опазването и устойчивото ползване на старите гори в Рила планина, не само заради 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4570
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птиците, но и заради нуждите на хората от питейна вода, чист въздух, предотвратяване на 
наводненията и складиране на излишъците от въглероден диоксид.  
Допълнителна информация  
Според Европейското законодателство държавите членки са задължени да обявят достатъчно по 
брой и площ защитени зони за птици, като други мерки, различни от обявяването не се приемат за 
достатъчни. Също така на етапа на определяне на териториите и границите им не могат да се 
използват икономически или други аргументи освен научните. Използват се единствено научно 
обосновани орнитологични критерии, като критериите на БърдЛайф Интернешънъл за определяне 
на Орнитологично важно място /ОВМ/ са приети като такива от Европейският съд. По делото 
„Калиакра” съдът ясно отсъди, че държавите членки са задължени да класифицират всички 
територии, които след прилагане на критериите са определени като най-подходящи и постанови, че 
България е виновна за неспазването на това изискване, като в продължение на 7 години е отлагала 
обявяването на цялото ОВМ като защитена зона от Натура 2000. Съдът нееднократно е постановил в 
различни случаи, че за територии важни за птиците, които са предложени за включване в Натура 
2000, но не са обявени като такива, действа чл. 4.4 на Директивата за птиците, който изисква де не се 
допуска никакво замърсяване, увреждане на местообитанията или безпокойство на птиците. Този 
член ще продължи да действа за „Рила-буфер”, докато не бъде включен в Натура 2000 и всяко негово 
нарушение ще води до наказателни действия.  
ОВМ „Рила”, обхваща значителна част от територията на Рила планина, като включва Националния 
парк „Рила”, Природния парк „Рилски манастир” и територия около двата парка, която няма 
законова защита. ОВМ „Рила” обхваща както високите алпийски части на планината, така и много 
стари иглолистни и широколистни гори и ливади, обитавани от 130 вида гнездящи птици.  
ОВМ „Рила” бе предложено за включване в Натура 2000 още преди 10 години (през 2006 г.), но при 
обявяването на екологичната мрежа за птиците още през 2007 г., то бе едно от местата, които не бяха 
изцяло обявени за защитени зони. Затова бе включено в наказателната процедура срещу България за 
недостатъчност на мрежата за опазване на птиците, стартирала още през 2008 г. Тогава за Натура 
зона бе обявен само националният парк. През 2010 г. в резултат на активни преговори между 
Европейската Комисия, българското правителство, неправителствени и научни организации и при 
задълбочен анализ на научните аргументи, бяха разширени в достатъчна степен териториите на 4 от 
шестте защитени зони, обект на процедурата. По отношение на ОВМ „Рила” обаче в Натура 2000 бе 
включен само ПП «Рилски манастир», а незащитената по закон територия, наречена «Рила-буфер» бе 
отложена за разглеждане на по-късен етап. В резултат 15% от територията на ОВМ „Рила” остана 
извън Натура 2000 – основно стари иглолистни, широколистни и смесени гори, но също така и ливади 
и пасища в по-ниските частта на планината. По този начин най-засегнати се горските видове птици , 
за които Рила е и най-важна за опазването им в целия Европейски съюз След 4 години на изчакване 
Европейската комисия отправи последното си предупреждение към Българи за неспазване на 
европейските закони, тъй като продължава обосновано да счита, че обявяването на цялата територия 
на ОВМ „Рила” е научно обосновано и без територията на „Рила-буфер” не са изпълнение 
задълженията на страната ни относно достатъчността на мрежата. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Община Стара Загора глоби фирма за строителни отпадъци в зелени площи 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1596535 
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Текст: Община Стара Загора наложи глоба от 5000 лв. на фирма, изхвърляла строителни отпадъци в 
зелени площи край река Бедечка. 
Установен е извършителят на замърсяването, на което общината реагира по сигнал на сдружение 
„Запазете Бедечка". По разпореждане на кмета Живко Тодоров компетентните лица извършиха 
проверка на място. В резултат на предприетите незабавни мерки е установена фирмата, изхвърлила 
строителни отпадъци в зелените площи. Инспекторите са съставили акт за административно 
нарушение на собственика на фирмата, на когото ще бъде наложена максималната предвидена в 
общинската наредба санкция от 5 000 лв. 
Със средствата от глобата Община Стара Загора ще извърши почистване на замърсяванията в района 
на Бедечка. 
  
 
Източник: citybuild.bg 
 

Заглавие: Нов цех за студена обработка на метали откриха във Враца 
Церемонията се състоя в неделя в двора на фирмата „Кранамакс“ ООД в Западна 
индустриална зона 
 
Линк: http://www.citybuild.bg/news/studena-obrabotka-metali-otkriha/32525  
 

 
 

Текст: Новата сграда ще функционира като цех за студена обработка на метали. Застроената площ е 
в размер на 690,49 кв.м., а застроеният обем е 8 145 кв.м, от които 2500 са заети от две съседни 
халета с височина 8 метра, обслужвани от 5 портални крана. В халетата са построени нови офиси на 
два етажа: на първия е административният отдел, а на втория - техническият. Строителството е 
изпълнено от фирма „Инекс Трейд“. 
"Кранамакс" ООД възниква благодарение на опита на един италиански предприемач в сферата на 
металообработването в частта му изработка на метални конструкции и механична обработка, в това 
число заготовка и заваряване на алуминиеви и стоманени яхти с дължина до 50 метра. Преместил се 
в България преди много години и с помощта на двамата си съдружници, той подбира персонал от 
високо специализирани работници и подходящо обучен екип, поема техническото изпълнение на 
чертежите и административното ръководство на фирмата. 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Бургас: Пожар е горял в Регионалното депо за отпадъци "Братово - Запад" 

http://www.citybuild.bg/news/studena-obrabotka-metali-otkriha/32525
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Линк: http://www.focus-news.net/news/0000/00/00/2277902/ 
 

 
 

Текст: Горели са отпадъци в Регионалното депо "Братово - Запад", съобщи за Радио „Фокус” - 
Бургас оперативният дежурен в Общината. Пожарът е обхванал малка част от отпадъците в 
сметището, като огънят е бил загасен своевременно. Няма пострадали, не са нанесени и тежки 
материални щети. Няма постъпили други сигнали за пожари, аварии или инциденти, свързани с 
нарушаване на обществения ред. Общо 23 пътнотранспортни произшествия са възникнали през 
изминалото денонощие на територията на града, допълни дежурният по КАТ в ОДМВР - Бургас. При 
катастрофите има една пострадала жена. Тя е с контузия на рамото, прегледана е и освободена за 
домашно лечение. При пътните инциденти има нанесени и леки материални щети.  
 
 
Източник: webcafe.bg 
 

Заглавие: Рим - вечният град, в който боклукът прелива 
 

Линк: http://www.webcafe.bg/id_960408605 
 

 
 

Текст: Малко са нещата, по-лоши от отблъскващата миризма на преливащ контейнер за боклук в 
горещ летен ден. Постоянната смрад на гниещо сирене от кутии с пица, изцапани памперси и други 
неща, които не подлежат на рециклиране и практически се "варят" под горещото лятно слънце, е 
станала толкова обичайна в Рим, че повечето жители и все повече туристи са се научили просто да 
запушват нос и да отминават, внимавайки да не стъпят върху безбройните хлебарки или да не 
уплашат плъховете, които се хранят от боклука. 
Справянето с кризата с боклука на града уж трябваше да е приоритет за новия кмет на Рим 
Вирджиния Раджи, когато тя бе избрана през юни. 
Вече повече от месец след встъпването в длъжност обаче, новата кметица се бори с вълна от 
корупция, още по-висока от планините с боклук. Онова, което утежнява положението, е фактът, че 
Паола Мураро, която наскоро беше назначена от Раджи, за да се справи с кризата с боклука, може да 
се окаже една от причините за възникването й. 
Преди няколко седмици се появи видео, което показва как хлапета в едно от предградията на Рим 
броят плъховете, изскачащи от контейнерите (25 за 5 минути). То бързо набра популярност в 
социалните мрежи и Раджи обеща, че ще преодолее проблема до 20 август. Би било обаче истинско 
чудо, ако успее поне да се доближи до изпълнението на това обещание. 
Организирани престъпни групи контролират италианската система за почистване на боклука AMA от 
толкова отдавна, че е невъзможно чистотата на града да се поддържа без тях. В началото на 
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седмицата Раджи обясни, че AMA има дългове около 600 млн. евро, включително 200 млн. евро 
задължения към доставчици и 35 млн. евро към банки, които са им отпускали заеми. 
Компанията има около 7500 служители, не всички от които са обучени и квалифицирани чистачи. 
Това означава, че не са в състояние да боравят с типа събиран от тях боклук, който включва 
медицински отпадъци и други токсични боклуци. 
Раджи обеща занапред градът да поеме управлението на събирането на боклука, дори и това да 
означава тя лично да контролира тази дейност, докато Рим не стане приемливо чист. 
Назначена да се погрижи за боклука Мураро, е била консултант на AMA в продължение на повече от 
12 години. Тя обаче твърди, че се е занимавала само със събирането на отпадъците, а не и с бизнес 
частта, в която се случва корупцията. 
Разследването на т.нар. Mafia Capitale, което разкри схемата с връзки между политици и престъпни 
групи в Рим. То показа, че престъпни синдикати оперират с пари за града и ги пренасочват според 
своите желания. Това остави италианската столица без кмет за повече от осем месеца миналата 
година. Разследването разкри още, че престъпленията обхващат не само системата за почистване на 
боклука в града, но и са компании, които се занимават с почти всичко, свързано с гниене, дори с 
поддръжката на градските гробища. 
Когато престъпниците от Mafia Capitale подписвали договорите за тези задължения, малко от тях го 
правели след спечелена обществена поръчка, както изискват регулациите на града. 
Те обаче поддържали Рим много чист като начин да прикриват вътрешната корупция, коментира 
Джузепе Касчини, водещ прокурор в делото срещу Mafia Capitale. Той твърди, че фалшиви компании 
за управление са подписвали договорите за законните чистачи, които поддържали града чист. 
След прочистването на корумпираните компании за управление, изглежда никой не може да свърши 
толкова добре работата по събирането на боклука, както са го правили мафиотите. 
Чистачите протестираха срещу новите законни договори, бунтуваха се срещу по-строгите работни 
условия, по-дългото работно време и системата за отчитане на времето на явяване на работа, която 
цели да гарантира, че работят на редовни смени. 
Те протестираха и срещу факта, че вече трябва законно да отделят и рециклират боклук, който 
изглежда досега се е изхвърлял на едно място от години в центрове за отпадъци, които също биват 
разследвани за престъпления - заради начина, по който се отървават от особено токсични отпадъци. 
Няколко сметища, създадени, за да осигуряват първокласни възможности за рециклиране, така и 
никога не са спечелили конкурсите за боклука на Рим и са били измествани от тези, ползващи по-
стари методи. 
А междувременно парите са се харчели за нови камиони, контейнери и мениджъри. 
С времето и трупащата се миризма, Раджи може да се наложи да бръкне по-дълбоко в хазната на 
града, за да наеме допълнителни работници, които да почистят навреме Рим, или да рискува да се 
изправи пред провал, който може да й струва поста. Мураро, на която е възложено ръководството на 
огромната кампания за почистване, предстои да бъде разпитана от прокурорите по делото Ecomafia 
("екологична мафия") в Рим, които тази седмица ще проверяват каква е нейната роля във 
възникването на сегашните проблеми. 
Междувременно боклукът продължава да се трупа, правейки вечния град с всеки изминал ден все 
по-подобен на чистилище. 
 
 
Източник: dimitrovgrad.bgvesti.net 

Заглавие: Серийни кражби на кабели от трафопостове в Смолян 
 

Линк: http://www.dimitrovgrad.bgvesti.net/news/398066/Seriyni-krazhbi-na-kabeli-ot-trafopostove-v-
Smolyan 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 8  

  

 
 

Текст: За поредица от кражби в трафопостове е сигнализирал ръководителят на КЕЦ-Смолян при 
„ЕВН eлектроразпределение“ ЕАД Пловдив на 1 август. Крадците са направили четири удара на 
различни улици в Смолян и са успели да задигнат общо над 350 метра меден кабел. Набезите са 
започнали в началото на юли до 1 август, а след получаване на сигналите оперативна група от ОДМВР 
– Смолян и РУ – Смолян е и извършила огледи на местопроизшествията и са образувани досъдебни 
производства. Работата по случаите продължава. 
 
 
Източник: varna24.bg 
 

Заглавие: Хванаха мъж да краде интернет кабели от покрив на кооперация 
 

Линк: https://www.varna24.bg/novini/varna/Hvanaha-muzh-da-krade-internet-kabeli-ot-pokriv-na-
kooperaciya-660247  
 

 
 

Текст: Лицето М. Я., на 35 г., от Варна е задържан на 01.08. т.г., около 13:30 ч., непосредствено след 
извършване на кражба на интернет кабели от покрива на кооперация на ул. "Кап. Райчо Николов" 
във Варна.  
Лицето е задържано за срок до 24 ч. , образувано е бързо полицейско производство, след отпадане 
на основанието за задържане е освободен. 
 
 
Източник: news.dir.bg 
 

Заглавие: Белезници за трима крадци на медни кабели в Кюстендил 
 

Линк: http://news.dir.bg/news.php?id=23513722  
 

 
 

Текст: Трима мъже са задържани вчера от кюстендилски полицаи за извършена кражба на различни 
по вид медни кабели от складова база за течни горива в града. Кражбата е заявена вчера в 

https://www.varna24.bg/novini/varna/Hvanaha-muzh-da-krade-internet-kabeli-ot-pokriv-na-kooperaciya-660247
https://www.varna24.bg/novini/varna/Hvanaha-muzh-da-krade-internet-kabeli-ot-pokriv-na-kooperaciya-660247
http://news.dir.bg/news.php?id=23513722
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полицията. При предприетите издирвателни действия, извършителите са установени - Д.Л.,37 г., Е.С., 
21 г., и С.Н.,21 г. Тримата мъже ще останат в ареста на РУ Кюстендил 24 часа. Срещу тях е започнато 
досъдебно производство, уведомен е дежурен прокурор. 
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