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Източник: dnevnik.bg 
 
Заглавие: Пречистването на отпадните води ще е приоритет на екоминистерството 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Водите ще са основен приоритет в оперативна програма "Околна среда" и през следващия програмен 
период. Това съобщи министърът на екологията Искра Михайлова след днешното заседание на 
правителството. Кабинетът прие проектоспоразумение за помощта от европейските структурни и 
инвестиционни фондове (ЕСИФ) за периода 2014-2020 година. 
Според нея, този път във водния сектор ще попадне и питейната вода, която в този период почти не 
присъстваше. Михайлова подчерта, че усилията на министерството ще са насочени към пречистването на 
отпадни води, канализациите 
Разпределението между води, отпадъци и биоразнообразие ще бъде 60-30-10, заяви министър Искра 
Михайлова. 
"Ние сме готови да увеличим размера на сектора отпадъци, ако успеем да договорим мерки, които да 
подобрят оползотворяването на отпадъците и прилагане на иновативни модерни технологии", каза 
Михайлова.  
Тя припомни, че една голяма сума от сега действащата Оперативна програма, определени за сектор 
"води", е била пренасочена в посока "Атмосферен въздух". "Тепърва предстоят преговорите по 
отношение на ОП "Околна среда". 
Източник: capital.bg 
 
Заглавие: Големите печеливши: учени, администрация и бизнес 
 
 Линк: 
 

 
 
 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2013/08/21/2126896_prechistvaneto_na_otpadnite_vodi_shte_e_prioritet_na/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/08/21/2126588_golemite_pechelivshi_ucheni_administraciia_i_biznes/
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Текст: 
 
Повече пари за "Конкурентоспособност" и административната "Добро управление", 1 млрд. лв за наука и 
образование и по-малко пари по всички останали програми. Това е първата сметка, която може да бъде 
направена от предварителното разпределение на европейските средства за периода 2014-2020 г., 
представено днес от Министерски съвет. То придружава втория вариант на Споразумението с 
Европейската комисия, което България тази седмица ще изпрати в Брюксел за съгласуване. 
Разпределението е неокончателно, тъй като предстои да бъде договаряно както с Европейската комисия, 
така и в работните групи за всяка една програма. Въпреки това, явно основната работа по балансирането 
между различните приоритети и министерства е приключила. 
 

Сравнение между периодите (млн. евро)* 

  
2014-2020

 

2007-2013

 

разлика

 

ОП "Региони в растеж" 1 170 1 361 -191 

ОП "Околна среда" 1 271 1 466 -195 

ОП "Конкурентоспособност" 1 037 988 49 

ОП "Развитие на чов. ресурси" 707 1 032 -325 

ОП "Транспорт и транспортна 
инфр." 
Connecting Europe 

1 207 
350 

1 625 -418 

ОП "Наука и образование" 508 -   

ОП "Добро управление" 356 202 154 

Общо фондове 
+ Connecting Europe 

6 256 
350 

6 674   

Програма за развитие на селските 
райони 

2 078 2 508 -430 

 
Според изнесените днес от вицепремиера Зинаида Златанова числа, за следващия период България ще 
разполага с по-малко средства по почти всички програми. "Разбирам желанието на всички да получат по-
голям дял от финансирането, но бюджетът на ЕС бе намален за първи път", припомни Златанова. Най-
голямо е понижението при "Транспорт" - цели 418 млн. евро по-малко. Това може да бъде донякъде 
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компенсирано от 350 млн. евро, които България ще може да ползва по Connecting Europe - нов фонд, 
определен само за важни свързващи проекти в целия ЕС. Следват "Човешки ресурси" с 325 млн. евро по-
малко, които обаче също се компенсират донякъде от новата програма "Наука и образование за 
интелигентен растеж", която в крайна сметка е получила половин милиард евро бюджет, въпреки 
съмненията до преди месец дали тази програма изобщо ще съществува. Също намалени с по 195 и 191 
млн. евро са "Околна среда" и "Региони в растеж". Всички стойности са без националното 
съфинансиране, което България ще трябва да допълни към всяка програма. 
Двете програми, които са пораснали спрямо миналия период, са директната програма за бизнеса 
"Конкурентоспособност" и изненадващо - програмата, която подпомага администрацията "Добро 
управление" (която обединява ОП "Административен капацитет" и "Техническа помощ"). Последната е с 
цели 154 млн. евро отгоре, като основна част от парите са за "подобряване на достъпа до 
информационни и комуникационни технологии и тяхното използване и качество".  
Още с договарянето на общия бюджет в началото на тази година беше ясно, че той ще бъде свит в 
сравнение с миналия период, тъй като ЕС като цяло сви бюджета си, заради настояването на нетни платци 
като Великобритания и Германия. Общата сума на българския бюджет за периода беше ясна още тогава, 
за България оставаше да прецени как да разпредели по-малкото средства. 
Основен проблем доскоро бе новата програма "Наука и образование", тъй като Европейската комисия 
нееднократно е изразявала притеснения относно капацитета на Министерство на образованието да бъде 
управляващ орган. "Ние започнахме от голо поле", заяви Златанова и после добави, "трябва да се 
обосновем добре, че имаме капацитет да управляваме една такава програма". На пресконференцията, на 
която присъстваха почти всички министри, управляващи еврофондове, образователният министър Анелия 
Клисарова съобщи, че в понеделник назначава нов зам.-министър, който ще управлява европарите. Явно 
това ще бъде назначение, с което МОН ще се опита да убеди останалите министри и Брюксел в 
капацитета си.  
Жп проектите, водите и големите градове с предимство 
Транспортният министър Данаил Папазов, чийто бюджет е най-силно орязан, каза, че възнамерява да 
запази съотношението в програмата "50 на 50" между пътните и железопътните проекти. Въпреки това, 
тъй като Connecting Europe е насочен предимно към жп, очевидно е, че този сектор ще има приоритет. 
Папазов съобщи, че се предвижда да завърши проектирането на втора фаза на Пловдив-Бургас, готов е 
проектът Русе-Варна, почти е готов Карнобат-Синдел, в момента се изготвя Видин-Мерковец и се работи 
по модернизирането на два участъка - София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември. "За мен е много по-
важно да бъдем готови в края на тази година с всички проекти, за да започнем следващата да договаряме 
кои са приоритетите. И веднага след това да имаме готови проекти, които да започнат да се изпълняват. 
За всички останали проекти ще търсим други видове финансиране", заяви министърът на транспорта.  
В сектора на околната среда, разпределението между води, отпадъци и биоразнообразие ще бъде 60-30-
10, заяви министър Искра Михайлова. Според нея, този път във водния сектор ще попадне и питейната 
вода, която в този период почти не присъстваше. "Ние сме готови да увеличим размера на сектора 
отпадъци, ако успеем да договорим мерки, които да подобрят оползотворяването на отпадъците и 
прилагане на иновативни модерни технологии", каза Михайлова.  
Най-голямата битка продължава да предстои по "Региони в растеж", където следващият месец се очаква 
да има публично представяне на програмата. Там все още не е уточнено колко големи градове ще могат 
да се възползват от парите по ос 1, която обединява над 60% от финансирането. В първоначалния вариант 
бяха 67, общините искаха да са повече, а ЕК - по-малко. До намаляване вероятно все пак ще се стигне, 
макар министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева да не го призна директно. "Не мога да 
дам окончателен отговор колко ще бъдат градовете по ос 1. Ако ме питате имаме ли проекторешения - 
имаме. Но още ги обсъждаме със заинтересуваните страни", каза тя. Всички останали общини ще се 
състезават по другите по-малки оси, както и по програмата за развитие на селските райони. Там обаче 

http://www.capital.bg/browse.php?rubrid=15864&ds=1
http://www.capital.bg/biznes/vunshni_analizi/2013/05/29/2070767_kakvo_predvijda_programata_regioni_v_rastej_2014_-/
http://www.capital.bg/biznes/vunshni_analizi/2013/05/29/2070767_kakvo_predvijda_programata_regioni_v_rastej_2014_-/
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намалението е драстично - 430 млн. евро, а освен това желанието на транспортното министерство вътре 
да се включат парите за широколентов интернет засега заема около 100 млн. евро от тези средства, 
въпреки недоволството на общините. 
Нищо не е договорено, докато всичко не е договорено 
Споразумението, което днес беше одобрено от МС, е всъщност договорът който България ще подпише с 
Европейската комисия за следващия период. Очаква се ЕК да даде коментари по втория вариант до 
октомври. Окончателното одобрение обаче ще зависи първо от това кога ще бъдат завършени 
регламентите по всички нови програми и второ - от преговорите с Брюксел. Регламентите се очаква да 
започнат да излизат през октомври-ноември. Всички числа преди подписване на договора се водят 
неокончателни и затова подлежат на промени. 
 
Източник: moew.government.bg 
 
Заглавие: Над 1800 проверки са извършени от експертите на регионалните инспекции по околна среда 
и водите през юли 
 
 Линк: 

 
 
 
Текст: 
 
За месец юли от експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са 
извършени 1815 проверки на 1703 обекта. За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 768 
предписания. Съставени са 66 акта, от които 7 са за констатирани неизпълнения на дадени предписания. 
Издадени са 75 наказателни постановления, включително и по съставени актове от предходни месеци, на 
обща стойност 257 220 лв. За констатирано увреждане или замърсяване на околната среда над 
допустимите норми и/или при неспазване на емисионните норми и ограничения са наложени 26 
санкции. Постъпилите суми по наложени санкции, в т.ч. и за предходни месеци са 284 072 лв. 
За превишение на нормите за допустими емисии, установени при оценка на резултатите от годишния 
доклад за проведени собствени непрекъснати измервания, РИОСВ-Велико Търново е наложила 
еднократна санкция от 484 294 лв. на „ТЕЦ Свилоза” АД. РИОСВ-Бургас е наложила текуща месечна 
санкция в размер на 100 000 лв. на „Кроношпан България“ ЕООД, гр. Бургас за разпространение на 
неприятни миризми от дейността на дружеството.  
През юли за заустване на отпадъчни води, които не отговарят на индивидуалните емисионни 
ограничения, определени в разрешителните, са наложени санкции от екоинспекциите в Бургас, Монтана, 
Хасково и Шумен, съответно на: ПСОВ „Елените“ – 75 282 лв., „Бургаски захарен завод“ ЕАД гр. Камено – 1 
721 лв.;  „ГИПС” АД, с. Кошава – 1 034 лв.; „ Мусан” ООД, гр.Джебел - 705 лв.; „ЕнерСис” АД, гр.Търговище 
- 7 118 лв. и ЕТ “Николай Неделчев” - цех за замразяване, съхранение и консервиране на плодове и 
зеленчуци, с.Кочово, община Велики Преслав - 2 407 лв. 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/05/31/2072235_kolkoto_poveche_tolkova_poveche/
http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2120
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За неизвършена класификация на отпадъците, РИОСВ-Благоевград е санкционирала с по 10 000 лв. 
„Южен плод – 2006“ ЕООД, с. Коларово, община Петрич и „Стефани Дива Афимити“ ООД , с. Склаве, 
община Сандански. 
За непредприемане на мерки за предотвратяване на изхвърляне на отпадъци на неразрешени места и 
организиране на почистването им, са наложени глоби на кметовете на: гр. Карлово – 5 000 лв. (РИОСВ-
Пловдив),  кметски наместник на с. Главаци, община Криводол – 2 000 лв. (РИОСВ-Враца) и кмета на 
Община Върбица - 3 000 лв. (РИОСВ-Шумен). 
От РИОСВ-Пловдив са наложени две имуществени санкции, всяка по 30 000 лв., на община Родопи за 
неизвършени четири поредни месечни отчисления за депонираните отпадъци, а от РИОСВ-Шумен е 
наложена имуществена санкция, в размер на 1 000 лв., на община Шумен за неизвършено почистване на 
замърсени земни площи на „Старо депо за неопасни твърди битови отпадъци”. 
За извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали без разрешение по Закона за 
управление на отпадъците, РИОСВ-Велико Търново е санкционирала с 30 000 лв. „Заложна къща - 
Плевен”  ЕООД, а за депониране на производствени отпадъци на неразрешени места, с 1 400 лв., е 
санкциониран „Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица.  
За нерегламентирано изхвърляне на неопасни отпадъци РИОСВ-Плевен е наложила имуществена 
санкция, в размер на 2 000 лв. на ВиК „Стенето” ЕООД, гр. Троян. 
Подробна информация е публикувана на интернет страницата на МОСВ, ниво „Контролна дейност”. 
 
Източник: vesti.bg 
 
Заглавие: Миков уволни Йорданова, закрива НЦИОМ 
 
 Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Председателят на Народното събрание Михаил Миков е уволнил дисциплинарно директора на 
Националния център за изследване на общественото мнение (НЦИОМ) Лидия Йорданова. Освободени са 
и още деветима служители, останали са само четирима. 
Миков изпълнява намерението си да закрие държавния социологически център, защото според него 
"има толкова много други социологически агенции". 
Последното национално представително изследване на НЦИОМ в средата на юли показа, че 58% от 
анкетираните подкрепят протестите срещу правителството на Пламен Орешарски, за разлика от 
други агенции, които няколко пъти измериха тази подкрепа като 40%. 
Тогава Йорданова каза, че е спекулация да се говори, че протестът се подкрепя само от красивите и 
образованите на централния площад в София и той изключва други хора. По думите й, данните от 
национално представителното проучване на обществено-политическите нагласи, проведено в 

http://www.vesti.bg/bulgaria/obshtestvo/nciom-58-ot-bylgarite-za-protestite-sreshtu-kabineta-5931991
http://www.vesti.bg/bulgaria/obshtestvo/mikov-uvolni-iordanova-zakriva-nciom-5991941
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периода 3 - 10 юли разсейват заблудата, че в големите и малките градове извън София, няма 
подкрепа за протестите против кабинета на Орешарски. 
На 16 юли т.г. Лидия Йорданова в интервю за Би Ти Ви каза, че 65% от българите не одобряват 
работата на парламента, което се случва за първи път. Тя съобщи също, че с изключение на 
президента Росен Плевнелиев всички политици имат по-високо неодобрение, а рекордьор е водачът на 
"Атака" Волен Сидеров с 86%, следван плътно от лидера на ДПС Лютви Местан със 75 % , Сергей 
Станишев с 65% и бившия премиер Бойко Борисов, който събира неодобрението на 58% от 
анкетираните. 
През юли водещият в ТВ7 Н. Бареков пък настоятелно поиска незабавно уволнение на Йорданова, като 
я обвини, че с проучванията си подкрепяла кандидата на ГЕРБ за кмет на Варна, който по-късно 
спечели местните избори там. 
Според в. "Преса" при вътрешен одит било установено, че Йорданова е изплатила 211 879 лв. на 
анкетьори. 
Като анкетьори директорката е сключвала граждански договор с  роднини на служители от НЦИОМ. Така, 
според проверяващите, цитирани от "Преса", "хората на Йорданова получавали по две заплати за една и 
съща работа - веднъж по трудов договор и веднъж по граждански договор с външни изпълнители". 
Всички данни от проверката вече са предадени на прокуратурата. 
Вместо НЦИОМ в щата на Народното събрание вече ще има Агенция за оценка на законите. Тя няма да 
измерва популярността и политическите рейтинги на партии и политици, нито предизборните нагласи, 
което е ненужно според Михаил Миков. 
Още преди две години депутати от БСП поискаха оставката на Лидия Йорданова, защото определила 
избирателите им  като "маргинална обществена прослойка". 
Депутатът Георги Божинов писа писмо до председателя на 41-то Народното събрание Цецка Цачева и 
настояваше да бъде преразгледано служебното положение на Йорданова. Божинов беше възмутен, че в 
интервю за национален ежедневник директорът на НЦИОМ е заявила, че "БСП и ДПС имат профил, който 
в по голяма степен се състои от маргинални обществени прослойки в сравнение с десните избиратели и 
управляващите в частност". 
"Смятам, че това изявление обижда широки слоеве на българския народ и недопустимо ангажира 
структура на парламента", посочи депутатът от БСП. 
Тогава и  колегата му Румен Петков, бивш вътрешен министър, също изрази възмущение от изказването 
на Йорданова. Според него тя трябва незабавно да напусне поста директор на НЦИОМ, "защото не й е 
работа да дава характеристики за избирателите на една или на друга политическа сила". 
 


