
 
 
 
 
 
 

 

WWW.BAR-BG.ORG 

 

 

 

 

МЕДИА МОНИТОРИНГ 

 21 юни 2013 г.  

 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 2  

 

Източник: trud.bg 
 

Заглавие: Избраха състава на парламентарните комисии, ГЕРБ без предложения 

Линк: 
 

 
 
Текст:  
 
Парламентът избра днес състава на различните комисии в Народното събрание. Всяка от тях ще 
се състои от 20 народни представители, от които 8 от ГЕРБ, 7 от Коалиция за Българя, 3 от ДПС и 2 
от „Атака". От ГЕРБ обаче не предложиха членове на нито една комисия. 
Комисията по външна политика бе оглавена от Янаки Стоилов от Коалиция за България. 
Заместник-председатели ще бъдат Румен Йончев от Коалиция за България, Четин Казак от ДПС и 
Венцислав Лаков от „Атака". 
Председател на комисията по регионална политика и местно самоуправление е Димчо 
Михалевски от Коалиция за България. Заместник-председатели са Борислав Гуцанов от Коалиция 
за България, Рамадан Аталай от ДПС, Павел Шопов от „Атака". От ГЕРБ не предложиха членове и 
на тази комисия. 
Председател на комисията по отбрана е Янко Янков от ДПС. Заместник-председатели са Борис 
Цветков от Коалиция за България, Четин Казак от ДПС, Илиян Тодоров от „Атака". 
Председател на комисията по здравеопазване е Нигяр Джафер от ДПС. Заместник-председатели 
са Емил Райнов от Коалиция за България, Тунчер Кърджалиев от ДПС, Димитър Димов от „Атака". 
Председател на комисията по труда и социалната политика е Корнелия Нинова от Коалиция за 
България. Заместник-председатели са Георги Гьоков от Коалиция за България, Дурхан Мустафа 
от ДПС, Маргарита Николова от „Атака". 
От ГЕРБ не предложиха членове на комисията. 
Председател на комисията по околната среда и водите е Петър Курумбашев от Коалиция за 
България. Заместник-председатели са Добрин Данев от Коалиция за България, Джевдет Чакъров 
от ДПС, Любомир Владимиров от „Атака". 
Председател на комисията по земеделието и храните е Светла Бъчварова от Коалиция за 
България. Заместник-председатели са Спас Панчев от Коалиция за България, Тунджай Наимов от 
ДПС, Калина Балабанова от „Атака". 
Председател на комисията по култура и медии е Стефан Данаилов от Коалиция за България. 
Заместник-председатели са Николай Петев от Коалиция за България, Хюсеин Хафъзов от ДПС, 
Миглена Александрова от „Атака". 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2074206
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Председател на комисията за взаимодействие с граждански организации и движения е Мая 
Манолова от Коалиция за България. Заместник-председатели са Йордан Младенов от Коалиция 
за България, Сергей Кичиков от ДПС, Адриан Асенов от „Атака". 
Председател на комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика 
е Волен Сидеров от „Атака". Заместник-председатели са Кирил Добрев от Коалиция за България, 
Мустафа Карадайъ от ДПС, Илиан Тодоров от „Атака". 
Председател на комисията за контрол на службите за сигурност, използването и прилагане на 
СРС и достъпа до данни по Закона за електронните съобщения, е Димитър Дъбов от Коалиция за 
България. Заместник-председатели са Камен Костадинов от ДПС, Десислав Чуколов от „Атака". 
Председател на комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове е 
Младен Червеняков от Коалиция за България. Заместник-председатели са Деница Златева от 
Коалиция за България, Хасан Хаджихасан от ДПС, Гален Монев от „Атака". 
 
Източник: greentech.bg 
 
Заглавие: Италия пак на съд заради лошо управление на отпадъците 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
По препоръка на комисаря по околната среда Янез Поточник Европейската комисия взе решение 
да прати Италия в Съда на ЕС заради продължителната липса на адекватно управление на 
отпадъците в региона Кампания повече от три години след предишното разглеждане на 
проблема. Съгласно законодателството на ЕС държавите-членки трябва да събират и 
обезвреждат отпадъците по начин, който не застрашава здравето на човека и околната среда. 
Комисията предлага дневна парична санкция от 256 819 евро за всеки ден след второто решение 
на съда, докато Италия не спази регулациите, и еднократна сума, изчислена въз основа на норма 
от 28 090 евро на ден, за периода от първото съдебно решение до деня на привеждане в 
съответствие с регулациите. 
В своето решение срещу Италия през март 2010 г. Съдът санкционира страната заради липсата на 
интегрирана и адекватна мрежа от инсталации за обезвреждане на отпадъци, което е изискване 
съгласно Рамковата директива за отпадъците. Комисията е в постоянен контакт с италианските 
власти в резултат на това решение, с цел да се гарантира, че Италия взема необходимите мерки 
за изпълнение на решението. Постигнат е известен напредък: Италия прие нов план за 
управление на отпадъците за Кампания през януари 2012 г., а през юни представи програма от 

http://www.greentech.bg/?p=42479
http://www.greentech.bg/?p=42479
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мерки, предназначени за управление на отпадъците в региона до 2016 г., когато се очаква да 
заработят нови съоръжения за третиране на отпадъците. 
От лятото на 2011 г. местните органи насочват големи количества отпадъци към съоръженията в 
други региони, с което се постига временно решение на проблемите, които са типична 
характеристика на региона в продължение на няколко години. Не са изключени и нови кризи с 
отпадъците, тъй като систематичните проблеми в региона все още не са адекватно третирани. 
Въпреки че признава някои от подобренията в области като например разделното събиране на 
отпадъците, Комисията смята, че са налице неприемливи закъснения в строителството на 
повечето от планираните инсталации за третиране на органични отпадъци, за изгаряне и депа за 
отпадъци. Вече има риск много от планираните инсталации да не бъдат готови до края на 2016 г. 
Има и опасения за несигурната съдба на 6 милиона тона балирани отпадъци, складирани на 
различни места в Кампания, в очакване на инсинератора, който все още не е построен. 
Недоволство е налице и заради ниската степен на разделно събиране в провинция Неапол. Едва 
20% от отпадъците там се събират разделно. 
 
Източник: focus-news.net 
 
Заглавие: Драгомир Стойнев: България до момента е получила общо 850 млн. евро по 
Международен фонд „Козлодуй” 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев присъства на церемонията по 
подписване на споразумение за безвъзмездна помощ за изграждане на първия етап на 
Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци от 
ядрения прозорец на Международен фонд „Козлодуй” (МФК) и на споразумение за 
безвъзмездна помощ за обновяване и модернизация на производството и преноса на енергия в 
топлофикационната система на София от неядрения прозорец на МФК, предаде репортер на 
Агенция „Фокус”. Споразуменията бяха подписани от Винс Новак, директор Ядрена безопасност 
Европейската банка за възстановяване и развитие. Министър Стойнев обясни, че България до 
момента е получила по фонда общо 850 млн. евро. Предвижда се строителството на първия етап 
на хранилището за ниско- и средноактивни отпадъци да приключи до края на 2015 година. 
Бенефициентът по проекта от неядрения прозорец на фонда е „Топлофикация София”, която 
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получава 21.5 млн. евро от фонда. Предвижда се проектът да завърши до 2017 година. Стоян 
Цветанов, изпълнителен директор на „Топлофикация София” ЕАД, благодари на Европейската 
комисия, на ЕБВР, на трите последни правителства, които са дали подкрепата си за 
осъществяването на проекта. Очаква се следващия месец да започне първата процедура за 
изграждане на ко-генериращ цикъл във ВОЦ „Овча купел”. Дилян Петров, изпълнителен 
директор на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”, благодари на всички екипи, 
които са работили по проекта за хранилище, и обясни, че в рамките на месец ще бъде обявен 
търг за строителство на хранилището, за да може до 2015 година то да влезе в оперативна 
експлоатация. 
 
Източник: plevenlive.bg 
 
Заглавие: 12 560 лeва глоби след инспекции на РИОСВ – Плевен 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
12 560 лeва са санкциите, които са постановили през миналия месец проверяващите от 
Регионалната инспекция на околната среда и водите /РИОСВ/ – Плевен. 66 предписания, 12 акта 
и 35 наказателни постановления са съставили експертите. 190 са извършените през месец май 
проверки. Данните са от месечните отчети, публикувани от Министерство на околната среда и 
водите.    
С 2 000 лева е глобено дружество, защото шефовете му не осигурили достъп в техен обект. Общо 
4 000 лв. санкция пък отнесли 2 физически лица, които извършвали дейности с отпадъци, но 
нямали документ, разрешаващ им това. За непровеждане на собствени периодични измервания 
на концентрациите на вредни вещества в отпадъчни газове, изпускани в атмосферния въздух с 
500 лв. е глобено акционерно дружество. Собственикът на обект в село Обнова ще „олекне“ с 
1 400 лева заради превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в 
разрешителното за заустване на отпадъчни води. 1 000 лева глоба и за физическо лице за 
продажба на алкидна боя със съдържание на летливи органични съединения, неотговарящо на 
нормата за максимално допустимо съдържание. 26 души са санкционирани, защото не са 
представили обобщена информация за изкупените, обработените и реализираните количества 
билки през миналата година. Глобата за всеки един е по 100 лв. Инспекцията е издала и три 
заповеди за прилагане на принудителни административни мерки. 
 

http://www.plevenlive.bg/12-560-leva-globi-sled-inspekcii-na-riosv-pleven-959.html
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Източник: topnovini.bg 
 
Заглавие: Поповската полиция хвана крадец на метали 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
33-годишен мъж от поповското с. Гагово е бил задържан от полицията за кражба от частен дом в 
селото, предаде пресцентърът на Областна дирекция на МВР – Търговище. 
След разследване станало ясно, че между 7 и 14 юни М.Х. успял да открадне две сателитни 
чинии, седем плоскости от неръждаема стомана и други вещи от черни и цветни метали от 
частен дом, собственост на 67-годишна жена. В последствие мъжът предал плячката си за 
вторични суровини. 
М.Х. бил задържан от поповската полицията, а по случая се извършва проверка. Мъжът е 
известен на органите на реда с редица кражби. 
 
Източник: vagabont.sliven.net 
 
Заглавие: Петима душа са задържани за кражба на метали 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
Полицейски служители от РУП-Сливен са задържали петима за кражба на метали. На 18 юни 
полицаите спират за проверка каруца, в която се превозват железа. При извършената проверка 
се установява, че са откраднати от свинекомплекс до кв."Дебелата кория". Задържаните са три 
момчета на 16 години и мъж на 37 години всички от Сливен. Нанесената щета е за около 500 лв. 
по случая е образувано досъдебно производство. 

http://topnovini.bg/node/54783
http://vagabont.sliven.net/index.php?id=113053
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Източник: topnovini.bg 
 
Заглавие: Съдът отмени увеличението на таксата за битови отпадъци в Разград 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
Административният съд в Разград отмени решението на Общинския съвет за размера на таксата 
за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на граждани и предприятия в общината, 
съобщават от съдебната институция. 
Делото бе образувано по жалба на граждани и фирми от общината. Те оспорваха решението от 
27 декември миналата година, с което такса смет в Разград бе увеличена на 2.9 промила за 
жилищни имоти и 6.5 за нежилищни имоти. Отменени са и таксите за населените места Гецово, 
Мортагоново, Дряновец, Пороище и Стражец. 
В мотивите си съдът намира, че решението на Общинския съвет е прието в нарушение на 
материалния закон и административно - производствените правила. 
Според съдиите няма пречка таксата битови отпадъци на лица, които притежават имоти в етажна 
собственост и за които обективно не може да се определи количеството отпадък,  размерът на 
таксата да се определя по реда на чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ - в левове на ползвател, а за собственици 
на имоти, които не са в етажна собственост, таксата да се определя според количеството 
отпадъци, тъй като това е обективно възможно. 
Основният принцип при определяне на такса битови отпадъци е да се плаща за реално 
предоставената услуга, т.е. задълженото лице да плаща такса битови отпадъци за услугите, 
предоставени върху количеството битови отпадъци, което е генерирало, а не според 
имуществото, което притежава, посочват в мотивите си магистратите. Неспазването на този 
принцип и определянето на размера на таксата за битови отпадъци пропорционално на 
данъчната оценка на недвижимия имот на практика превръща таксата за битови отпадъци в 
имотен налог, което противоречи на същността на таксата като възнаграждение за реално 
предоставена услуга, считат още магистратите. 
Административният съд в Разград отменя за втора поредна година таксата за битови отпадъци в 
Разград. В средата на декември миналата година състав на Върховен административен съд 
потвърди решението на разградските магистрати и прие, че размерът на таксата следва да се 
изчислява на база генерирани отпадъци, а не пропорционално на данъчната оценка на имота. 
Процесът срещу решението на Общинския съвет бе заведен от фирмата на бившия общински 

http://topnovini.bg/node/54809
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съветник Божинел Христов, като към жалбата тогава се присъедини и Георги Милков. Експертиза 
доказа, че няма пречка в общината да се спазва първата възможност, предвидена в закона - 
таксата за имотите, които не са в етажна собственост, да се определи според отпадъка. Съдът 
прие, че тази част от решението на ОбС-Разград, в която е посочена системата за изчисление на 
таксата, следва да бъде отменена. Това автоматично обезсили и решението от 2011 година, с 
което тя бе вдигната от 2 на 2.7 промила. 
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок. 
 
 


