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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Костова: Няма нарушения при обществените поръчки в МОСВ 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=54555 
 

 
 

Текст: „Няма констатирани  нарушения в обществените поръчки на Министерството на околната 
среда и водите“. Това заяви на пресконференция служебният министър Ирина Костова при 
представяне на екипа и приоритетите в работата си. 
Докладът на МОСВ до МС беше предаден в срок. Вътрешният одит, който обхваща периода от 1. 10. 
2016 г. до 31. 12. 2016 г. констатира, че са спазени законовите норми при възлагането на 
обществените поръчки. По одит на Сметната палата през 2016 г. са дадени препоръки, които се 
изпълняват. 
Министър Костова подчерта, че основен приоритет в работата й е предстоящото председателство на 
Съвета на ЕС. Вече се състоя срещата на т. нар. „Тройка“ – Естония, България и Австрия, които ще 
поемат председателството в периода 1 юли 2017 – 31 декември 2018 г. На нея е договорено основен 
приоритет през тези 18 месеца да бъдат еко-иновациите. 
Като втора задача по важност е изпълнението на Оперативна програма „Околна среда“(ОПОС). 
Министърът съобщи, че до 15 февруари 2017 г. Управляващият орган по ОПОС ще подаде към 
Сертифициращия орган в Министерство на финансите коригирания окончателен сертификат за 
направените разходи по ОПОС 2007-2013. Това е един от документите, с който ще бъде затворен 
първият програмен период. 
Работи се усилено по изпълнение на ОПОС 2014-2020. Четири проекта във водния сектор са в процес 
на оценка – Пловдив, Елхово, Чирпан и Тутракан. Очаква се най-скоро да бъде подписан договорът за 
безвъзмездна помощ на Пловдив. В напреднала фаза е и проектът на Елхово, а Чирпан и Тутракан  се 
очаква да бъдат подписани през второто тримесечие на 2017 г. 
Министърът очерта и основните задачи в секторите „Отпадъци“ и „Въздух“. В сферата на отпадъците 
основна цел е намаляване на количеството на депонираните битови отпадъци, затова през първото 
тримесечие на 2017 г. ще бъде обявена покана за представяне на проектни предложения за 
изграждане на анаеробни инсталации за третиране на биоразградими отпадъци. Ще бъдат 
изпратени покани към три Регионални сдружения за управление на отпадъците  – Русе, Благоевград 
и Бургас. През второто тримесечие ще бъде обявена и покана за изпълнение на трета фаза на 
проекта за интегрираната система за управление на отпадъците на Столичната община. 
МОСВ ще продължи да работи активно за подобряване на качеството на атмосферния въздух . На 
национално ниво стои проблемът с превишаване на нивата на фините прахови частици, а на 
регионално – превишаване на нормите на серен диоксид в Гълъбово. Ирина Костова подчерта, че 
МОСВ предприема действия за надграждане на съществуващата система за ранно предупреждение, 
разработена и въведена в експлоатация за прогнозиране на наднорменото замърсяване със серен 
диоксид на приземния атмосферен слой на територията на Старозагорска област. 
Ирина Костова представи и изпълнението на 38-те проекта по двете програми от Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство, управлявани от МОСВ. Те трябва да 
приключат до април 2017 г.  Сред тях има два рискови на Изпълнителната агенция по околна среда 
(ИАОС). Те са забавени заради  няколкократно обжалване на обявените процедури. В момента се 
търсят начини за изпълнението им и със собствен кадрови ресурс на ИАОС. Единият проект е на 
стойност 1, 2 млн. евро, а другият  – почти за 1 млн. евро. По тях общо разплатените средства 
са  близо 900 хил. лева. 
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Всички задачи могат да се реализират при наличието на експерти, подчерта в заключение 
министърът. „Колкото и добри да са разписаните мерки, те ще се изпълнят, ако има добър експертен 
състав. Затова в момента се извършва преглед на обезпечаването с кадри във всички структури – 
МОСВ, Басейновите дирекции, РИОСВ и общините“, каза Ирина Костова. 
 
 

Източник: investor.bg 
 

Заглавие: С 4 млн. лева е увеличен бюджетът за озеленяване на София  
Виенската община и Столичната община ангажират гражданите си с облагородяване на 
междублоковите пространства 
 

Линк: http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/s-4-mln-leva-e-uvelichen-biudjetyt-za-

ozeleniavane-na-sofiia-233994/ 

 
 

Текст: С  4 млн. лева е увеличен бюджетът на София за озеленяване през тази година. Това заяви 
Йоана Христова, заместник-кмет по направление „Зелена система, екология и земеползване“ на 
откриването на форума „Градове на бъдещето: Виена и София". 
Столична община планира да започне мащабно поетапно обновяване на "Западен парк", парк 
„Въртопо“ в „Младост“ и  „Парк Дружба“. Целта на градската управа е да поддържа зеления облик на 
столицата и да я нареди сред най-зелените градове на Европа. 
Според Христова междублоковите пространства са изключително важни за облика на София, а 
грижата за тях е както на Столична община, така и на всички хора, които живеят в града. 
„Стремим се към поддръжката на зелената система на столицата, която изпълнява урбанистични, 
екологични, естетически и рекреативни функции", посочи ландшафтният архитект Димитър Данчев, 
който е директор на „Зелена система“ в общината. Опитваме се да запазим и да компенсираме 
зелената растителност. Въпреки проблемите, свързани със строителството в столицата, има 
механизъм, с който де се намери баланс между частния и обществения интерес, за запазване на 
зелените пространства, обясни още той. 
От своя страна  Томас Райндл, първи председател на Виенския общински съвет, който също 
присъстваше на форума, заяви, че „Виена си е поставила за цел да стане образцов екологичен град и 
това е дългосрочна визия за развитието на австрийската столица. 
„Въпреки че Виена се увеличи със 70 хиляди  души през последните години, ще запазим 50-те 
процента зелена площ на града", увери той.  
Иновациите в околна среда за увеличаване на зелената площ между жилищата са сред целите, чрез 
които се запазва качеството на живот във Виена. Това заяви инж. Петра  Шанер от „Агенция Виена – 
умен град“. Според нея разстоянието между зелените пространства, които свързват зелените зони, 
не трябва да е повече от 250 метра. 
Като постижение за вътрешноградските зони, Шанер изброи озеленените фасади и покриви, 
площадките за игра и спорт. Тя акцентира върху екологичните проекти, с които се развива градско 
земеделие с плодови и зеленчукови  градини. Чрез тези инициативи се засилват и социалните 
контакти, допълни Шанер. 
Колегата ѝ Габриел-Ренато Гергинеску информира, че 15 милиона квадратни километра са новите 
зелени площи  и места за отдих, планирани за Виена през следващите години. За пример той посочи 
гората „Норберт Шеед“. 

http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/stolichnata-obshtina-obiavi-tyrg-za-blagoustroiavane-na-zeleni-ploshti-v-mladost-228141/
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/stolichnata-obshtina-obiavi-tyrg-za-blagoustroiavane-na-zeleni-ploshti-v-mladost-228141/
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„Предстои изграждане на зелена зона в 22 район „Донаущад“, където е планирано построяването на 
много нови жилища, но чак през 2019 г. проектът ще бъде представен за обществено обсъждане и 
едва след това ще  започне реализацията му“, разкри той. Гергинеску уточни, че в момента там има 
зеленчукови и плодови градини. 
Като добро съчетание  между  зелени пространства  и бизнес сгради той посочи парк „Хелмут Цилк“ и 
парк „Роберт Хохнер“. 
„За да се следи за изпълнението на проектите и развитието на града правим зелен мониторинг. Със 
самолети се правят снимки, с които се констатират проблемите и след това градим стратегиите“, 
обясни експертът. 
Ако има нещо, по което си приличат Виена и София, е, че градските им управи осигуряват семена за 
посев и растения за засаждане. Българската столица ангажира гражданите си чрез програмата 
„Зелена София“, където  те кандидатстват с проекти  за облагородяване на междублоковите 
прастранства, а получават и паркова мебел, обясни още Гергинеску. 
 
 

Източник: trud.bg 
 

Заглавие: МОСВ чака доклад за АМ „Струма“ 
 

Линк: https://trud.bg/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B2-%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B0-
%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%BC-
%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0/ 
 

 
 

Текст: „Експертите от МОСВ очакват доклада за Оценката за въздействието на околната среда (ОВОС) 
за лот 3.2 на магистрала „Струма“. Документът ще съдържа и различните варианти за трасето и ще 
бъде оценен в рамките на 30 дни след внасянето му в екоминистерството“, съобщи ресорният 
министър Ирина Костова. 
Костова коментира темата за трасето Крупник – Кресна по време на представянето на екипа 
си.  Отсечката е единствената, за която все още няма проект. 
Проблемът е на дневен ред от години, след като нито едно правителство не успя да се разбере с 
представителите на няколко екологични организации, които искат изваждане на движението от 
пролома. 
През миналата година се стигна до консенсус за така наречения източен вариант, който предвижда 
едната посока на движение – от Кресна към Симитли, да минава по настоящия път, който ще бъде 
ремонтиран. Другото платно – от Симитли към Кресна, ще бъде през Кресненското плато. 
Предишното ръководство на МОСВ реши да се обсъждат и другите три варианта – движение на две 
нива през пролома, изцяло изкарване на трафика и строеж на 15,4-километров тунел. 
Костова не даде повече подробности, тъй като докладът все още не й е предаден. 
Тя представи хората, които ще й помагат във ведомството – нейни заместници ще са досегашната 
шефка на ПУДООС Ренета Колева и Красимир Живков от екипа на предишната министърка Ивелина 
Василева. 
  

 
Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Орязаха и МОСВ! Има опасност от спиране на два проекта по Норвежката програма 
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Линк: http://www.blitz.bg/politika/oryazakha-i-mosv-ima-opasnost-ot-spirane-na-dva-proekta-po-
norvezhkata-programa_news488137.html   
  

 
 

Текст: Има голяма опасност два проекта по Норвежката програма да бъдат прекратени. Това заяви 
на пресконференция служебният министър на околната среда и водите Ирина Костова, предаде 
Канал3.  
"България получава финансиране на проекти по финансов механизъм на европейското 
икономическо пространство с основни донори Норвегия, Исландия, Лихтенщайн или Норвежката 
програма. Там има 38 проекта по две програми BG 0.2 и BG 0.3. Тези проекти са сключени в средата 
на 2015 година и трябва да бъдат финализирани на 20 април 2017 година”, поясни Костова.  
По думите й след направен анализ е установено, че два проекта от тях са рискови-проектите за 
надграждане на геоинформационни системи за управление на водите и проектът за подобряване на 
информационната система за национална система за мониторинг на биологичното разнообразие. "И 
на двата проекта възложител и бенефициент е Изпълнителна агенция "Околна среда" (ИАОС)", 
посочи екоминистърът. 
Ирина Костова допълни, че се подпомагат работните групи по тези проекти. 
"Идентифицираме мерките и как да направим така, че договорите да продължат. Има голяма 
опасност тези два договора да бъдат прекратени от нашите донори. В момента сме в много 
интензивни връзки с експертите от норвежка страна. Включително и в момента в Брюксел се водят 
такива разговори", каза Ирина Костова. 
Тя посочи, че взаимната идея на донора и МОСВ е тези проекти да не бъдат прекратени и да се 
продължат. "Ако бъдат прекратени това ще доведе до финансови загуби, но ще бъде нарушен 
добрият имидж на МОСВ в очите на нашите партньори", алармира още служебният министър. 
От своя страна заместник-министър Мариела Начева поясни, че по двата проекта са направени 
относително минимални плащания, договорите по тях са подписани от ИА "Околна среда" през 
април 2015 и юли 2015 година. 
"Част от дейностите по договорите не са вървели по график и по програма. Причина за това е 
законодателството в областта на обществените поръчки. Установихме в крайна фаза доста сериозно 
забавяне и много голям риск от постигане на целите по тези проекти. Преценихме, че страната ни е 
нужно да изпълни основни задължения, свързани с докладване до ЕК по директивите за природните 
местообитания и за птиците", уточни Начева. 
Тя увери, че се полагат максимални усилия да се подпомогне ИА "Околна среда" и да се защити 
държавата от нарушаване на доверие към страната ни от страна на всички партньори и финансиращи 
органи. 
"Проектите са взаимосвързани с цел постигане на крайните индикатори по програмата за 
европейското икономическо пространство, които са общо 38 проекта. Ако се провалят тези два 
проекта, ще бъде компрометиран целият резултат като постигане на индикатори на всички проекти 
по програмата. Ще бъде компрометирана възможността на България да изпълнява проекти по 
европейското икономическо пространство", посочи още зам.-министърът. 
Татяна Султанова, от ресорна дирекция в МОСВ обясни, че проектът по BG 0.3 е на стойност 1,2 млн. 
евро, а стойността на другия проект по BG 0.2 е на стойност почти 1 милион евро. По единия проект 
са усвоени 180 000 лева, а по другия проект са изплатени 350 000 евро. 
"Проектите са от изключителна голяма важност, не само заради това, че ще загубим финансиране и 
ще загубим доверието към нас по различни проекти, но няма да изпълним изискванията, свързани с 
България в членството в ЕС и в редица международни организации. Изключително важно е да 
затвърдим имиджа, реномето и доброто си име към всички тях и затова полагаме максимални 

http://www.blitz.bg/politika/oryazakha-i-mosv-ima-opasnost-ot-spirane-na-dva-proekta-po-norvezhkata-programa_news488137.html
http://www.blitz.bg/politika/oryazakha-i-mosv-ima-opasnost-ot-spirane-na-dva-proekta-po-norvezhkata-programa_news488137.html
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усилия, предвид продължителното и повтарящо се облажване на част от процедурите по проектите, 
да ги изпълним в максимален обхват така, че да постигнем заложените цели", подчерта Татяна 
Султанова. 
Тя обясни, че с тези два проекта се цели България да има актуализирана информационна система 
към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, даваща възможност за 
събиране на данни в областта на биоразнообразието и опазването на природата така, че да позволи 
да се направи експертен и подробен анализ за състоянието на биоразнообразието ни. 
Това ще послужи за в бъдеще за създаване на политиките ни за защитени растителни и животински 
видове, както и да се проучат пътищата за навлизане на инвазивни чужди видове е страната ни. 
Султанова обясни, че повечето от дейностите по двата проекта са били предвидени да се възложат 
на външни изпълнители и обжалването е продължило дълъг период, което е довело до забавянето 
на проектите. 
"В момента се търсят алтернативни начини за завършване на проектите, като допустимо 
съкращаване на основни дейности. Най-добрата възможност е да изпълним тези проекти, за което 
полагаме максимални усилия", каза още Султанова. 
 

 
Източник: bgsever.info 
 

Заглавие: Спипаха двама в момент на кражба на метали от мелницата в Крета 
 

Линк: 
http://www.bgsever.info/news/2017/02/14/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%
B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-
%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8/ 
 

 
 

Текст: На 13 февруари 2017 година при обход на село Крета полицейски служители установяват в 
района на мелницата 20-годишен от град Гулянци и 24-годишен от село Иваново, област Шумен, в 
момент на извършване на кражба на част от метална покривна конструкция, транспортирайки 
откраднатото с конска каруца. Извършен е оглед на местопроизшествието. Иззета е конструкцията. 
Образувано е бързо производство за извършено престъпление по чл. 194, ал. 1 във връзка с чл. 20, 
ал. 1 от НК. Уведомен дежурен прокурор при РП – Никопол. Работа продължава разследващ 
полицай. 
 
 

Източник: bulnews.bg 
 

Заглавие: Апаш отмъкна 25 метра кабели 
 

Линк: http://www.bulnews.bg/article/285762 
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Текст: На 12 февруари около 17 часа в землището на видинското село Воднянци била извършена 
кражба на кабели. Неизвестен бандит изкопал и задигнал 25 метра проводник - фирмена 
собственост. Стойността на щетата е в процес на установяване. По случая работи полицията в 
Белоградчик, образувано е досъдебно производство. 


