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Източник: moew.government.bg 
 
Заглавие: Министър Искра Михайлова: "Най-амбициозната ми цел е политиката по околна среда и води 
да намери място във всички сектори" 
 

 
Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&cid=4    
 

 
 

Текст: Разходите за издръжка на министерството ще бъдат съкратени, за да се финансират политики, за 

които в последните години не е отделян бюджет  

 Най-амбициозната ми цел е да направя така, че политиката по околна среда и води и изменение 
на климата да се превърне в хоризонтална политика и да намери място във всички сектори – 
земеделие, енергетика, човешкото здраве. Това заяви министърът на околната среда и водите 
Искра Михайлова в предаването „На шестия ден” по радио К2. По думите й, това означава тя да 
присъства както в програмните документи, така и в конкретните мерки по тях. 

 Като пример министър Михайлова посочи одобрените на последното заседание на правителството 

промени в Закона за местните данъци и такси. Те предвиждат забрана за общините от 1 януари 2015 г. да 

изчисляват такса смет върху данъчната оценка на имота. „По този начин таксата няма да бъде 

допълнителен имотен данък, а ще се възприеме световната практика „замърсителят плаща”, поясни 

Искра Михайлова. Тя припомни, че въвеждането на този принцип е искано многократно, но не е 

приемано. „Сега това става със закон, внесен от Министерството на финансите, което показва, че 

политиката по околна среда придобива хоризонтален характер”, коментира министърът на околната 

среда. 

 Големият проблем пред ведомството й е хроничното недофинансиране на основни дейности през 

последните години, каза още тя. Искра Михайлова даде пример с изготвянето на планове за управление 

на речните басейни и на риска от наводнения, които не са бюджетирани, а в същото време наличието им 

е едно от предварителните условия, които Европейската комисия поставя за подготовката на 

Споразумението за партньорство. Не са предвиждани пари дори за консумативите на подвижните 

лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда, която носи отговорност за измерванията на 

http://www.moew.government.bg/?show=news&cid=4
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качеството на въздух, вода, емисии от горивните инсталации.„Правителството на ГЕРБ реши, че малките 

населени места не са приоритет и те бяха оставени без канализация и питейна вода. Трябва спешно да 

коригираме тези изкривявания”, заяви министър Михайлова. 

 Тя посочи, че недостигът на средства е факт, но има и инструменти, с които да бъде компенсиран. Искра 

Михайлова съобщи, че оптимизира структурата на министерството и съкращава администрацията, което 

ще доведе до намаляване с 8-9 процента на разходите за издръжка. С тези средства ще бъде дадена 

възможност да се финансират политики, които не са били бюджетирани. „Не е нормално в 21-ви век да 

има селища на воден режим и без канализация”, заяви министърът на околната среда. Според нея 

средствата по оперативна програма „Околна среда” няма да стигнат за всичко и затова тя ще иска 

подкрепа от бюджета за финансиране на екологичната инфраструктура. 

 Министър Михайлова заяви, че позицията на България по отношение на проучванията за шистов газ 

остава непроменена след въведения от миналото Народно събрание мораториум. „Все пак въпросът стои 

пред целия Европейски съюз, където практиката е различна в държавите-членки. Обсъждан е 

многократно на различни форуми, сега се очаква решение на Европейската комисия”, посочи 

екоминистърът. Тя припомни изказване на комисаря по околна среда, който е призовал държавите-

членки да разгледат въпроса обвързано с повишаване на тяхната конкурентоспособност, елемент от 

която е диверсификацията на енергийните източници. 

 Пълният текст на интервюто може да видите тук. 

 

 
Източник: 24chasa.bg 
 
Заглавие:  Кражба на кабели остави част от София без ток 
 

Линк:  http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2337421  
 

 
 

Текст:  При опит за кражба на кабели в подстанция "Хаджи Димитър" е възникнал пожар. Вследствие на 
него без ток са оставени някои част от столицата. Засегнати са клиенти на ЧЕЗ в Общините Нови Искър, 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2221
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2337421
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Искър, Слатина, Подуяне, Сердика и Кремиковци, съобщиха от пресцентъра на компанията за "24 часа 
онлайн". 

Екипите на ЧЕЗ захранват абонатите по алтернативна схема.  

В момента на място в подстанцията пожарникари и екипи на ЧЕЗ работят по овладяване на пожара и 
аварията. 

От пресцентъра на компанията обясниха още, че електрозахранването ще бъде пускано по етапно на 
всички абонати, които са без ток към момента. 

Само през юли и август тази година компанията инвестира над 1 млн. лева за покриване на щетите от 
посегателствата над електроенергийни съоръжения в София. От началото на годината ЧЕЗ подмени 
увредени от кражба кабели за над 4 млн. лв.  

 
 
Източник: 24chasa.bg 

Заглавие: Кражба на жици взриви университета Бъркли 

Линк: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2331744  
 

  
 

Текст:  Взрив вся паника в университета Бъркли, Калифорния, съобщи АП. Наложила се евакуация на 
студентите и преподавателите от кампуса. Няколко души били леко ранени. По всяка вероятност сривът в 
електрическата система е настъпил заради кражба на жици. Вероятно вандали са изкопали кабелите, за 
да извадят медните им части, предаде Си Ен Ен. 

Експлозията гръмнала в електрическа подстанция в една от сградите на университета. Възникнал пожар и 
било обявено извънредно положение. Студентите били предупредени по високоговорители веднага да 
напуснат района. Пожарникари и полицаи работят по овладяване на ситуацията. 

 
 
 
 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2331744
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2022613
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Източник: manager.bg 
 
Заглавие: Арестуваха шефовете на "Напоителни системи" за сделка с метали 

 
Линк: http://www.manager.bg/news/arestuvaha-shefovete-na-napoitelni-sistemi-za-sdelka-s-
metali   
 

 

Текст:  Софийска районна прокуратура повдигна обвинения на изпълнителния директор на „Напоителни 

системи" ЕАД - Стайко Ганчев и на членовете на борда на директорите - Георги Харизанов и Радослав 

Чеглайски, съобщиха от обвинението. Тримата са задържани за 72 часа.  

Обвиненията, които са им наложени са за извършено престъпление по чл. 220 ал.2 вр ал.1 вр чл.20 от НК, 

който визира съзнателно сключване на неизгодна сделка. За извършител, обвинителите  посочват 

директорът Ганчев, а Харизанов и Чеглайски са привлечени като съучастници. 

Досъдебното производство, по което е последвал арестът и повдигането на обвинение е било образувано 

на 30 сепгември тази година. До момента са разпитани седем свидетели, назначена е и комплексна 

технико-икономическа експертиза. 

Според събраните до момента от разследващите факти и доказателства, тримата шефове на дружеството 

са взели решение за извършване на опис, инвентаризация и бракуване на 100 000 тона скрап от черни и 

цветни метали - части от съоръжения, използвани за напояване на земеделски земи на територията на 

цялата страна. Решението е взето на заседание на Съвета на директорите на "Напоителни системи" ЕАД, 

проведено на 2 ноември, 2011 г. 

 Съгласно това решение бракуваните метали е трябвало да бъдат продадени на Софийската стокова борса 

до 31 декември 2012 г. на най- високата цена на тон, предложена на сесията на борсата. 

 Ден след заседанието, на 3 ноември 2011 г., изпълнителният директор на „Напоителни системи" ЕАД 

Стайко Ганчев съзнателно е сключил неизгодна сделка - договор за поръчка с борсов посредник от ССБ, от 

която е произлязла значителна вреда за предприятието „Напоителни системи" ЕАД и деянието 

представлява особено тежък случай, посочват от прокуратурата. 

http://www.manager.bg/news/arestuvaha-shefovete-na-napoitelni-sistemi-za-sdelka-s-metali
http://www.manager.bg/news/arestuvaha-shefovete-na-napoitelni-sistemi-za-sdelka-s-metali
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 От борсовия посредник били сключени две сделки - едната за продажба на 500 тона скрап от черни 

метали на цена 200 лева за тон, а другата - за продажба на 1 500 тона скрап на цена 270 лева за тон. 

Цените на които са били извършени продажбите са значително по-ниски от средната пазарна цена на 

метали от същия вид и качество, като дори разходите по демонтажа били за сметка на увреденото 

дружество. 

 От сключването на неизгодната сделка за „Напоителни системи" ЕАД са произлезли значителни вреди, 

категорични са от прокуратурата. Случаят, по техните думи, е особено тежък предвид необходимостта от 

парични средства за дружеството и тежкото му финансово състояние. 

 Извършеното престъпление е довело до нарушаване на нормалното функциониране на дружеството за 

изпълнение на целите и задачите, свързани с подпомагане на дейността на МЗХ по провеждането на 

държавната политика на страната в областта на селското стопанство, уточняват още от прокуратурата. 

  

Източник: ruseinfo.net 
 
Заглавие: Близо 70 000 тона отпадъци се депонират в Русе на година 
 

Линк: http://www.ruseinfo.net/news_118670.html  
 

 
 

Текст:  Близо 70 000 тона отпадъци се депонират в Русе на година. Това заяви днес зам. - кметът на 

Община Русе Свилен Иванов. Между 2.8 и 2.5 млн. лева биха се плащали на държавата, ако не се вземат 

мерки сега в областта на битовите отпадъци, тяхното сепариране и оползотворяване. 

 

"Топлофикация Русе" АД има намерение да изгради инсталация за изгаряне не само на РДФ, а и на други 

остатъци, които не могат да се оползотворят. Накрая на депото биха се депонирали само строителни 

материали, които не могат да се ползват по друг начин. Става дума за 2- 5 % или до 95 % оползотворяване 

на отпадъците. Разчетите на държавата са до 2020 година да има поне 65 % оползотворяване. По този 

http://www.ruseinfo.net/news_118670.html
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начин в Русе при реализиране на това предложение ще се доближи до големите европейски градове, 

които постигат и 100 % оползотворяване на създаваните отпадъци. 

 

Догодина инсталацията трябва да е готова, защото през 2016 година не се знае колко ще са отчисленията 

към Министерството на околната среда и водите. Освен това не се знае колко дълго трябва да работи 

завода, за да се признаят отчисленията. По наредба последното изискване е за 1 година. 

Източник: globusnews.net 
 
Заглавие: Стартира изграждането на депото за отпадъци в Малко Търново 
 

Линк: http://globusnews.net/2013/85204   
 

 
 

Текст: Първа копка в присъствието на кмета Илиян Янчев бе направена за изграждане на  Регионално 
депо за отпадъци – Малко Търново. То ще се намира в местността “Мечкобиево”. Обектът се изпълнява 
по проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново”, 
финансиран по Оперативна програма „Околна среда“.  По време на официалната церемония кметът на 
Малко Търново изказа благодарности към народните представители от ГЕРБ-Бургас за целенасочените им 
усилия този проект да бъде реализиран. Събитието уважиха бургаските депутати от партията Иван Вълков 
и Ивелина Василева. 

По предварително разработената схема от Министерство на околната среда и водите Община Малко 
Търново трябваше да депонира отпадъка си в сметището в с. Равадиново, тъй като на територията на 
община Малко Търново няма депо, което да отговаря на изискванията или такова, което може да бъде 
приведено във вид отговарящ на изискванията. 

 “Отчитайки факта, че в този случай разходите, които трябваше да бъдат заплащани от населението на 
общината щяха да се увеличат неколкократно ръководството на общината реагира адекватно, 
защитавайки интересите на гражданите си, в следствие на което получи правото да има самостоятелно 
депо за битови отпадъци само за населените места на общината”, съобщиха от общинския пресцентър 
във връзка с проекта.  Така община Малко Търново подготви проектно предложение «Изграждане на 
регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново” и кандидатства пред 
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.». 

http://globusnews.net/2013/85204

