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 Източник: standartnews.com 
 
Заглавие: МС: Заради ГЕРБ можем да загубим парите по ОП "Околна среда" 

Линк: http://www.standartnews.com/balgariya-
politika/ms_zaradi_gerb_mozhem_da_zagubim_parite_po_op_okolna_sreda-213360.html   
 

 
Текст: България е сериознозастрашена от наказателна процедура относно реализацията на Оперативна програма 
"Околна среда" 2007-2013 г. (ОПОС) по вина на бившите управляващи от ГЕРБ. Това съобщи заместник министър-
председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова в началото на дискусия с представители на 
Националното сдружение на общините, във връзка с предстоящия програмен период 2014-2020 г, предадоха от 
пресцентъра на Министерски съвет.  Вицепремиерът обясни, че одит на Европейската сметна палата, проведен у нас 
в края на 2011 г., е констатирал груби нарушения при провеждането на обществените поръчки. Обект на одит са 
били договори и плащания с основни бенефициенти – общини, извършвани в периода на управлението на кабинета 
на ГЕРБ. "Констатациите са за смесване на критериите за избор на изпълнители с критериите за възлагане на 
договорите за обществени поръчки, т. е. за субективност при разработването на тръжните документации. Това е 
позволявало обществените поръчки да бъдат спечелени от определени изпълнители", изтъкна Златанова и изрази 
недоумението си от факта, че въпреки многократните сигнали от Европейската комисия към бившите управляващи, 
от страна на изпълнителната власт по това време нищо не е било предприето за промяна на модела. 
Зинаида Златанова представи и кратка хронология по казуса: 
Одитът на Европейската сметна палата е извършен в периода 26 септември - 6 октомври 2011 г. 
Шест месеца по-късно (6 март 2012 г.) критичните бележки са били изпратени на българската страна, която не е 
предприела нужните действия, които да убедят Kомисията, че препоръките й ще бъдат взети под внимание. 
На 9 октомври 2012 г. на българските власти е изпратен заключителният доклад на Европейската сметна палата. 
На 9 ноември 2012 г. Европейската комисия изпраща писмо с изискване за предприемане на последващи действия 
по заключенията на Европейската сметна палата и в частност – налагане на необходимите финансови корекции, 
които варират от 10% до 100% по съответните проекти.  Заместник министър-председателят бе категоричен, че 
бившите управляващи не са направили необходимото, за да предотвратят нарушенията, като по този начин те са 
толерирали нарушенията на интересите на Европейския съюз. Златанова припомни, че най-засегнати от 
евентуалната наказателна процедура ще са местните власти, които са основните бенефициенти по Оперативна 
програма "Околна среда". "Много съжалявам, че управляващите от ГЕРБ не са ви информирали през 2012 г., когато 
опасността от санкции вече е била налице", обърна се към кметовете Златанова. Тя бе категорична, че отговорните 
министри от кабинета на ГЕРБ не са предоставили "адекватни предварителни инструкции как да се прилагат 
правилата за обществени поръчки, които да покриват критериите на ЕК". Златанова бе категорична, че в началото на 
тази година ГЕРБ са крили надвисналия проблем със спирането на европейските средства по ОПОС с чисто 
предизборна цел. Вицепремиерът отбеляза, че информацията за нередностите е била крита от нея и от ресорния 
министър на околната среда и водите, след встъпването в длъжност на настоящото правителство.  Зинаида 
Златанова съобщи, че била уведомена за проблема с писмо от Европейската комисия, изпратено в края на месец 
октомври тази година, в което се посочва, че "страната ни не е осигурила съответствие със задължение по Регламент 
1083/2006". Полученото писмо е начало на процедура, която може да доведе до решение на Европейската комисия 
за налагане на финансови корекции по проекти, финансирани в настоящия период по Оперативна програма „Околна 
среда". Нещо повече – съгласно чл. 99, параграф 1 от Регламент 1083/2006 Европейската комисия не само може да 
наложи финансови корекции, но може да реши да анулира изцяло или частично европейското финансиране за 
цялата Оперативна програма „Околна среда".  Вицепремиерът съобщи, че след получаването на информацията за 
очакваната санкция, незабавно е разпоредила отговорните от българска страна органи да предприемат действия по 
уведомяване на Европейската комисия за промяна на практика и прилагане на одитен подход съгласно 
изискванията на Брюксел. На управляващите органи на оперативните програми ще бъдат изпратени указания за 
стриктно спазване на процедурите и налагане на финансови корекции на бенефициентите в размер, съответстващ 
на изискванията на Европейската комисия. Зинаида Златанова каза още, че очаква министрите на финансите и на 
околната среда и водите да разпоредят извършването на пълни проверки в техните ведомства, за да се установят 
всички обстоятелства, довели до настоящата ситуация. Вицепремиерът посочи, че ако се установи, че е налице 
разминаване на одитните доклади от българска страна и тези на ЕК в размер на над 10 000 евро по проект, то ще 
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бъде сезирана и Eвропейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Зинаида Златанова съобщи още, че предстои 
сезиране и на прокуратурата за всички констатирани нередности, извършвани в последните 3-4 години със 
средствата на Европейския съюз. 
 
Източник: standartnews.com 
 
Заглавие: ЕС с жалба срещу България за нарушено биоразнообразие 

 
Линк: http://www.standartnews.com/balgariya-

politika/es_s_zhalba_sreshtu_balgariya_za_narusheno_bioraznoobrazie-213351.html 

  

Текст: Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова заяви, че наказателната процедура срещу България 
е в последна фаза и всеки момент може да бъде образувано дело. Това заяви тя пред журналисти в Каварна където 
присъства на откриването на рентгенов апарат, дарен от AES Geo energy, след което разгледа вятърния парк на 
компанията, който е край Каварна  "Наказателната процедура срещу България е в последна фаза и всеки момент 
може да бъде образувано дело. Колежът на комисариатите реши, че ще внесе делото в съда. Това досега не е 
правено и на нас се падна честта да видим какво правим оттук нататък. Аз разчитам, че колегите от ЕК ще оценят 
усилията ни и направеното дотук и ще преразгледат и ревизират част от обвинителния си текст срещу България, 
което до голяма степен ще доведе до отмяна на част от обвиненията. Мисля, че ще имаме положителен резултат. 
Ние можем да влезем в съда и да бъдем съдени, но ако докажем разумна воля и ясен план как действаме, няма да 
бъдем осъдени. Най-общо припомням, че страната ни е обвинена в неспазване на европейската директива по 
опазване на биоразнообразието, като се визира строителството на ВЕИ, вилни селища и други в защитени зони, 
както са разрешените и построени ветропаркове в зона "Калиакра. В момента с моя заповед е забранено всякакво 
строителство, като подготвяме План за управление на защитена зона "Калиакра". Това са стъпки, които е можело да 
бъдат направени преди 4 години. Повече от 3 години България преговаря с ЕС, обещава и не изпълнява обещанията 
си. Още през юни като се срещнах с комисар Поточник първата ни среща започна с думите му: "Аз Ви нямам 
доверие". Трудно е да преговаряш от такава позиция. Затова в началото на следващата година трябва да се 
изработи План за управление на защитена зона Калиакра, който е извън националната рамка по НАТУРА 2000". Тя 
добави, че с нейна заповед в момента всички инвестиции са спрени. "Спряно е строителството на ветропарк "Смин", 
както и на комплексна инвестиция за изграждане на вилно селище и овощна градина в района на Българево. Ще 
има сериозна проверка от РИОСВ - Варна. Конкурсите приключват. РИОСВ - Варна, ще има ново ръководство и ще 
има проверка. Проверка се извършва от министерство и на това правомерно ли е изваден терен от Яйлата, където 
също имаме спряно строителство на частен инвеститор от обхвата на резервата" - каза още Михайлова. 
Тя заяви, че е крайно време да се уеднаквят мненията на всички природозащитни организации и всички 
заинтересова по цялото Черноморско крайбрежие относно защитените зони, като посочи, че това може да стане със 
създаването на два основопалагащи документа . за общините това са Общите устройствени планове /ОУП/ и 
Плановете за управление на защитени зони, които ще регламентират какво е забранени и какво е разрешено. 
"Защитените зони по НАТУРА 2000 не са резервати.Това са зони, в които трябва да се развива природосъобразна 
дейност. По повод създадената нова зона "Било" мога да заявя, че към днешна дата всички приемат защитените 
зони именно като резервати,в които е забранено да се прави каквото и да било и затова, според мен, има негативно 
отношение от общините към новите зони, каквато е и "Било". Аз съм убедена, че може да се намери пресечната 
точка и ефективните инвестиции, които да бранят околната среда" - каза министър Михайлова. По отношение на 
ОУП на общините тя заяви, че те не зависят единствено от местните власти, а и от правителството и министерствата, 
като посочи, че на част от Черноморските общини, в това число и на община Шабла Общия устройствен план 
престоява вече 5 години точно в МОСВ, защото не могат да получат еко оценка или оценка за съответствие. "Това 
според мен е недопустимо и вече проведохме специална среща с общините, а след това индивидуални такива в 
тази връзка. Вече сме в режим, в който се документира всяко решение и изискване към общините и аз се надявам, 
че след не повече от 6 месеца ще имаме ясна представа в какъв времеви график общините ще получават оценка на 
своите ОУП, за да могат да ги процедират" - заяви екоминистърът.  Тя добави, че се планира целия ресурс от 
Оперативната програма през следващия програмен период, който е за биоразнообразие, да бъде посветен на 
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НАТУРА 2000 и изработването на Система за управление на тези зони и планове за управление на зоните в НАТУРА 
2000.  "Сега действат забраните, които са отпреди и защитават хабитати, местообитания и птици, но проблемът е, че 
не е дефинирано какво може да се прави на територията на тези зони. От тук идва неразбирането, защото със 
забрана ние не можем да забраним всякакъв вид инвестиционен интерес и развитието на 35 на сто от територията 
на страната. Защитавайки природата, трябва да гарантираме развитието на страната и тези зони" - допълни 
Михайлова.  Тя откри заедно с кмета на Каварна и представител на американската компания новата придобивка - 
модерен рентгенов апарат, дарен на Медицинския център в Каварна от AES Geo energy, след което посети на място 
изградения от фирмата ветроенергиен парк "Св. Никола". 

Източник: standartnews.com 

Заглавие: Уволнен шеф продавал ВиК на скрап 

Линк: http://www.standartnews.com/regionalni/uvolnen_shef_prodaval_vik_na_skrab-213373.html     

 

Текст:  Прокуратурата проверява сделки във ВиК Разград, сключвани на тъмно от бившия вече управител на водното 
дружество Красимир Стоянов. Това съобщи БСП депутатът Татяна Буруджиева, по време на обиколка из 
избирателния си регион.  Разследването е по сигнали, според които Стоянов продавал за скрап тръби и метални 
инсталации на водната компания, без да са спазени процедурите по тяхното бракуване. Железата били извозвани 
до изкупвателни пунктове в съседни на Разград градове, за да остане скрит алъш-вериша. По същия начин на тъмно 
и без фактури са били изтъргувани и тежки машини от автомобилния парк на водното. Самосвал продаден по такъв 
начин бил открит и върнат на стария собственик, каза Буруджиева.  Жегата във ВиК Разград започнала в края на 
лятото, когато абонати се оплакали, че сметките им за вода през юни, юли и август са силно завишени спрямо 
предишното лято. Има съмнения, че върху клиентските партиди на домакинствата са начислявани суми, които да 
покрият загуби на дружеството, настъпили по други причини, каза Буруджиева.  През октомври тази година 
регионалният министър Десислава Терзиева уволни кадъра на ГЕРБ във водното дружество. На негово място бе 
назначен 43-годишният Евгени Ганев, който досега е преподавал химия в ПГ по биотехнологии "Мария Кюри" в 
Разград. 

Източник: standartnews.com 

Заглавие:  Задържат отчисленията за отпадъци за общини без сметища 

Линк: http://www.standartnews.com/balgariya-

politika/zadarzhat_otchisleniyata_za_otpadatsi_za_obshtini_bez_smetishta-213391.html 

 

Текст:  Общините, които по независещи от тях причини въпреки усилията си не са изградили регионални депа за 
отпадъци, няма да имат двойно увеличение на размера на отчисленията за всеки тон депонирани отпадъци. Това 
обяви министърът на околната среда и водите Искра Михайлова в отговор на питане на журналисти по време на 
посещението си в Каварна. Тя заяви, че е поела ангажимент пред Националното сдружение на общините в 
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Република България (НСОРБ) и до 20 ноември ще бъде факт наредбата, с която се определя размерът на 
отчисленията, за да могат местните власти да подготвят план-сметките си за чистота, които трябва да бъдат приети 
на сесии тази година.  "С общините стигнахме до решение до края на 2016 г. ръстът в отчисленията за тон 
депонирани отпадъци да бъде плавен, като през периода 2014-2016 г. ще се инвестира в управлението на 
отпадъците, в т.ч. за разделно сметосъбиране, сепариране, компостиране и други, за да се постигне крайната цел - 
намаляване на количествата отпадъци. От 2017 г. отчисленията драстично ще се увеличат", каза министър 
Михайлова. Тя потвърди, че сумата за отчисление за тон депониран отпадък ще е около 25 лв., като допълни, че в 
момента на експертно ниво специалисти от МОСВ и НСОРБ правят график за развитието на отчисленията до 2020 г.  
"Жестоки ще бъдат наказанията за общини, които участват в сдружения и имат ново депо, но поради отдалеченост 
на новото депо депонират смет на старо сметище или закрито депо", каза още министър Михайлова, като отказа да 
даде примери. 
 
 

Източник: btvnews.bg 

Заглавие: Михайлова „коригира” риска на Златанова за спиране на парите по „Околна среда”  

Не ставало въпрос за наказателна процедура, а за наказателни действия 
 
Линк: http://btvnews.bg/article/bulgaria/politika/mihailova-zkorigira-riska-na-zlatanova-za-spirane-na-parite-po-
zokolna-sreda.html  
 

 
Текст:  Силното притеснение, което разпространи в понеделник вицепремиерът Зинаида Златанова от съществуващ 
риск да спрат парите по Оперативна програма „Околна среда” заради груби нарушение по времето на ГЕРБ, е на път 
да се отложи за бъдещето. Вчера тя съобщи, че след одит през 2011 година Европейската сметна палата е 
установила проблеми при процедурата по финансови корекции, особено когато се отнася за обществени поръчки. 
Обяви, че ни чака наказателна процедура.  Изказването й се превърна в поредния пример за лоша комуникация в 
кабинета „Орешарски”, след като ден по-късно екоминистърът Искра Михайлова „нанесе корекция” на думите на 
Златанова. 
„В тази част за наказателна процедура не може да се говори точно. Тя (Златанова – бел. ред.) е имала предвид 
наказателни действия. Засега знаем, че имаме време в рамките на два месеца от получаването на българския 
вариант на сигнала на Европейската сметна палата да изложим становището на страната. Ако то отново е в 
противоречие на препоръките на ЕС, ще бъдем поканени на изслушване. След това ЕС си запазва правото да налага 
санкции. Вероятност за санкции, при положение, че има системен проблем, има”, каза Михайлова в „Тази сутрин”.   
Според нея проблемът е в това, че между 2011 и началото на 2013 година българските власти отказват да приемат 
констатациите на Европейската сметна палата и отказват да променят методологията, по която се работи по 
обществените поръчки. „Отказват да приемат, че имаме проблем на системата, а това е повод за отношение от 
страна на ЕК”, каза тя. 
Бившият министър, който пряко бе засегнат по темата, като отговарящ за еврофондовете в конкретно посочения 
период, Томислав Дончев обяви, че случилото се вчера е „пушилка”, която може да е с няколко цели – или да 
прикрие нещо друго, или предшества „бъдеща неудача” на настоящите управляващи.  След като в понеделник 
Златанова каза, че санкцията от Брюксел вероятно ще е в размер на 1 милиард евро, което е стойността на цялата 
програма, Михайлова днес направи още една поправка – става въпрос за 400 000 евро.  И макар че конкретният 
казус е с три проекта, по които трябва да бъде нанесена финансова корекция, от него произлизал системен проблем 
на контрола по провеждането на поръчките, който е „притеснителен”. Михайлова допълни, че очаква предложения 
какво да се промени и как да се отговори на претенциите на ЕС. 
 

Източник: dariknews.bg 

http://btvnews.bg/article/bulgaria/politika/mihailova-zkorigira-riska-na-zlatanova-za-spirane-na-parite-po-zokolna-sreda.html
http://btvnews.bg/article/bulgaria/politika/mihailova-zkorigira-riska-na-zlatanova-za-spirane-na-parite-po-zokolna-sreda.html
http://btvnews.bg/article/bulgaria/evropeiskite-pari-po-op-okolna-sreda-pred-spirane.html
http://btvnews.bg/article/bulgaria/evropeiskite-pari-po-op-okolna-sreda-pred-spirane.html
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Заглавие: Разследват кой продаде тръби на „Водоснабдяване Дунав” на скрап 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1172318    

 

Текст:  Има сигнал до прокуратурата за разхищения във водоснабдителното дружество в Разград, извършени по 
време на управлението на освободения преди около месец управител – алармира депутатът от БСП Татяна 
Буруджиева.  
По думите й през последните месеци Красимир Стоянов продал самосвал без документи, както и неустановено 
количество тръби на скрап във фирми извън Разград. След това разходите били разхвърляни върху сметките на 
абонатите на дружеството. 
Обвинението на депутатката обаче бе частично опровергано от говорителя на Окръжна прокуратура – Разград 
Милена Пенчикова. Тя потвърди само, че сигнал за продадени МПС-та и тръби без документи има, но той е подаден 
от настоящия управител Евгени Ганев. Той поискал проверка на свои служители, извършили продажбите без негово 
знание.  
 

Източник: news.ibox.bg 

Заглавие: Столичното „топло” ще грее софиянци с енергия от отпадъци 
 
Линк: http://news.ibox.bg/news/id_198401497     

 

Текст: Задълженията на „Топлофикация - София" към „Булгаргаз" според договора от настоящата 2013 година са в 
размер на 33 млн. лева. Точно толкова дължи от своя страна Националната електрическа компания (НЕК) на 
топлинното дружество.  Изпълнителният директор на „Топлофикация - София" Стоян Цветанов се притеснява, че в 
утрешния ден може да бъде „взета и неговата глава" заради задълженията на дружеството към „Булгаргаз", 
подобно на „главата" на бившия вече изпълнителен директор на доставчика Димитър Гогов. 
Припомняме, в петък изненадващо се разпространи информацията, че Гогов вече не е начело на „Булгаргаз", а на 
неговия стол ще седне бившият регионален директор на Националната агенция по приходите (НАП) във Видин 
Шишман Чаушев.  „Всичко, което се случва в „Топлофикация - София", реципрочно се отразява и на „Булгаргаз". По 
същата логика утре може да бъде взета моята глава", призна Стоян Цветанов. Той все още не е разговарял с Чаушев, 
но се надява и с него да намира решения за осигуряването на нормален отоплителен сезон за софиянци.  
Последните транзакции от „Топлофикация - София" към „Булгаргаз" се изразяват в превод от 4,5 млн. лева. „Всички 
пари, които идват от нашите клиенти, отиват в „Булгаргаз"", се зарече още шефът на „Топлофикация - София".  С 11% 
ще бъде намалено използването на природен газ за отоплението на софиянци, което ще „замрази" цените на 
топлинните услуги в София през следващите години. „Виновник" за това е нова инсталация, която ще използва 
твърдо гориво RDF, получено при преработката на битовите отпадъци на столичани.  На специална 
пресконференция от „Топлофикация - София" обявиха старта на изграждането на тази нова инсталация, която ще 
бъде разположена на площадката на ТЕЦ „София".  30 на сто от всички клиенти на топлинното дружество ще се 
възползват от енергията, произведена именно чрез използването на горивото RDF. 
През летните месеци пък цялото количество топла вода, необходима за нуждите на софиянци, ще бъде снабдявано 
от новата инсталация, а в отоплителният сезон ще се работи комбинирано с използването на природен газ. Имайки 
предвид сегашните цени на природния газ, финансовите икономии на дружеството ще са около 60 млн. лева 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1172318
http://news.ibox.bg/news/id_198401497
http://news.ibox.bg/news/id_1535540400
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годишно. Ползите от новата инсталация обаче ще се усетят през 2015 година.  „Преди по-малко от три години, горе 
долу по същото време, представихме нашата визия за управлението на „Топлофикация - София". Ако днес се 
върнете и прочете обещанията ни, ще видите, че всичко сме изпълнили", се похвали изпълнителният директор на 
дружеството Стоян Цветанов. Той обърна внимание на това, че ТЕЦ „София" се е превърнало от едно застаряло 
съоръжение в една модерна част от „Топлофикация - София".  „До края на настоящата година ще бъде пусната една 
от двете нови турбини на ТЕЦ „София", като другата ще заработи още през следващата 2014 година", обеща Стоян 
Цветанов. Двете турбини са стрували на топлинното дружество близо 45 млн. лева, но все пак целта на компанията е 
чрез нови съоръжения да се намалят технологичните загуби. „Новите мощности в съчетание с RDF инсталацията ще 
превърнат дружеството в най-модерния топлоизточник на Балканския полуостров", изтъкна още Стоян Цветанов.  
Председателят на Столичния общински съвет Елен Герджиков също не пропусна да обещае, че цените на 
топлинните услуги за софиянци ще останат без промяна в близкото бъдеще. Производството на въпросното RDF 
гориво също не е случайно, тъй като това е възможно, благодарение на завода за третиране на битовите отпадъци 
на столицата.  Зам.-кметът на Столична община Мария Бояджийска, която отговаря именно за екологичните 
въпроси, напомни, че една от гордостите на общината е именно съвременната система за третиране на всички 
видове отпадъци на територията на община. 
Факт са вече депото, пречиствателната станция, както и двете инсталации за преработка на биоразградими зелени 
отпадъци, които бяха изградени с европейски средства от Оперативна програма „Околна среда" 2007 - 2013 година.  
Втората фаза на тази съвременна система за преработка на отпадъци ще започне именно с изграждането на 
инсталация за механично биологично третиране на отпадъци. За една година, благодарение на тази инсталация, ще 
бъде получавано 180 000 тона твърдо гориво RDF, което ще бъде използвано за отопление на софиянци. 
 
 Източник: burgasinfo.com 
Заглавие: Общинските съветници от БСП предлагат намаляване на таксата битови отпадъци за 2014 г. 

Линк: http://www.burgasinfo.com/news/view/2/42931/    

 

Текст:  Общинските съветници от групата на БСП в местния парламент са внесли в петък (8.11.2013 год.) докладна 
записка, с която предлагат да се гласува изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги, в частта и относно таксата битови отпадъци, заплащана за нежилищни имоти - офиси, 
магазини, заведения за хранене. В предложението си червените съветници правят анализ на сегашния размер на 
таксата битови отпадъци, заплащана за този вид имоти, който е между 10 и 10.5 промили от отчетната или 
данъчната стойност на имота и е като размер най - висок за страната. Социалистите поемат инициативата за 
намаляне на таксата, поради това, че въпреки множеството оплаквания на собственици на имоти, на представители 
на малкия и среден бизнес, общинската администрация през миналата година не поиска изменение на размера и 
така се запазиха размерите от 2012 год., които са най - високи за страната. 
Съветниците от БСП сравняват в докладната си заплащаната от бургазлии такса за нежилищни помещения, с тази в 
Пловдив и Варна, където и в двата града таксата е до два пъти по ниска. За Пловдив - 5.3 промила на хиляда, за 
Варна – 3.9 промила на хиляда. 
Според Евгений Мосинов, водач на групата съветници на БСП в общинския съвет „Сегашният размер на таксата е 
изкуствено задържан от кмета и неговата администрация вече трета година. Той е несправедливо висок и създава 
предпоставки за натрупване на временни излищъци, което противоречи на законовите принципи за определяне на 
размера на таксата битови отпадъци. Само за 2014 преизпълнението в таксата за битови отпадъци е близо 6 
милиона лева при предварително заявена план - сметка на разходите по чистота общо около 18 милиона лева. Това 
показва, че има резерв, който може да се ползва като се намали най - високата такса за нежилищни помещения. 
Предложението ни е до 20 процента по ниска такса за тези помещения за 2014 год. Този размер няма да застраши 
дейностите по почистване, но ще облекчи собствениците и наемателите на подобни обекти. Подобен подход 
е  честен спрямо бургазлии. Запазването на високия размер от 10 промила започва да граници с управленска 
наглост, в резултат на  която гражданите заплащат прескъпо мръсотията, в която живеят.” 

 
 

http://www.burgasinfo.com/news/view/2/42931/
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Източник: econ.bg 

Заглавие: 15 млрд. евро помощ от Брюксел - за какво ще ги ползваме? 

 Ръководителите на европейските оперативни програми отчетоха пълно усвояване на средствата за тази 
година 
 
Линк: http://econ.bg/15-млрд-евро-помощ-от-Брюксел-за-какво-ще-ги-ползваме-_l.a_i.509682.html  

 
Текст: България може да разчита на 15 млрд. евроот Европейските фондове по оперативни програми в следващия 
7-годишен програмен период на ЕС. Това съобщи при откриване на конференцията "Новия програмен период 2014-
2020 г." Мария Димитрова, директор на Централния координационен център на програмата към Министерски 
съвет. Патронът на събитието – вицепремиерът по еврофондовете Зинаида Златанова не присъства поради 
неотложни ангажименти. 
В края на 2013 г. страната няма да изгуби пари по програми от досегашния програмен период, но все още рискови 
за усвояване са 2014 и 2015 г., каза Димитрова. За сметка на това пък България ще е първата страна в ЕС, която 
ще финализира споразумението си за партньорство с ЕК през новия програмен период. До дни Брюксел трябва да 
ни изпрати окончателно становище по изпратеното още през август проектоспоразумение от правителството. Много 
скоро ще бъдат стартирани и официалните преговори с ЕК, на които ще бъдат договорени финансовите рамки на 
единайсет оперативни програми. 
ЕК ще одобри оперативните програми най-рано през лятото 
До края на тази година обаче Брюксел няма да може да одобри оперативните програми. Това ще стане най-рано 
през лятото на следващата година, прогнозира представителят на Европейската комисия в София Кирил Киряков. 
Причината е, че още не са одобрени единните европейски регламенти, които да се прилагат от всички страни 
членки. Най-вероятно до края на година Европарламентът и Съветът на ЕС ще успеят да го направят, за да стартира 
новият програмен период, посочи Киряков. Едва след това ще започне дълга формална процедура по преговори с 
България по всички елементи на споразумението за партньорство и след това по всяка една от предложените 
оперативни програми, за което ще отидат минимум 6 месеца. Все пак всичко това зависело от процеса на 
подготовка на България и изпълнението на предварителните условия, които са заложени в програмните документи 
на ЕС. 
До 2020 г. по линия на европейските фондове страната ще кандидатства за финансиране по проекти по ОП 
"Транспорт и  транспортна инфраструктура", ОП "Околна среда", ОП "Региони в растеж", ОП "Иновации и 
конкурентноспособност", ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", ОП "Развитие на човешките ресурси", 
ОП "Добро управление", както и двете индивидуални програми - "Програма за развитие на селските райони" и 
"Програмата за морско дело и рибарство. Ръководителите на всяка от оперативните програми представиха 
приоритетните оси за европейско и държавно финансиране и очакваните резултати, които трябва да бъдат 
постигнати за следващите 7 години. 
Повече мерки за младите и бедните 
С предложените от правителството мерки за борба с безработицата и повишаване на трудовата заетост 
и квалификация, както и интеграцията на малцинствата, до 2020 г. делът на трудоспособните българи от 20 до 64 
години трябва да достигне 74% при 66% в момента. Това обяви министърът на труда и социалната политика Хасан 
Адемов. 
Другата цел е за 7 години хората в социално изключване да намалеят с 260 000 души. В момента делът на 
населението, което е в риск да изпадне в социална изолация и живее на прага на бедността и под него е 49%, сочат 
последните социологически проучвания. Това означава, че половината от българите, особено в малките населени 
места живеят в нищета. 
Подобряване на достъпа до заетост и на условията на работните места, намаляване на бедността и насърчаване на 
социалното включване и здравеопазването, модернизация на социалните и учебни институции и насърчаване на 
социалната икономика, са сред основните приоритети в Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". 
По нея в досегашния програмен период няма да изгубим нито едно евро, увери Наталия Ефремова, директор на 
Главна дирекция "Европейски фондове и международни програми и проекти" в министерството на труда и 
социалната политика. В рамките на тази година са сключени договори за финансиране на 3600 одобрени проекта, а 
през оставащите месеци половина ще бъдат подписани и останалите 400 проекта. 

http://econ.bg/15-млрд-евро-помощ-от-Брюксел-за-какво-ще-ги-ползваме-_l.a_i.509682.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8_l.a_i.509485_at.1.html
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И в следващия програмен период бенефициенти по програма "Развитие на човешките ресурси" ще са бизнес, 
неправителстевни организации, публични институции, социални партньори, общини, обучителни и образователни 
центрове и доставчици на здравни и социални услуги без обаче да са включени детски градини, училища и 
университети, които ще кандидатстват по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". 
Кандидатстваме за помощ от ЕС  без проект в бюрото по труда 
"Схемите за кандидатстване в следващия програмен период също ще бъдат облекчени с намаляване на броя на 
сегашната  тромава система от 166 схеми", информира Ефремова. 
Това ще даде възможност за по-широк кръг участници и по-лесно кандидатстване – по електронен път и не 
задължително с изготвен проект, а с подаване на заявки в бюрата по труда. Ще се разчита на опростен мениджмънд 
и опростено отчитане на разходите. 
В същото време до 2020 г. трябва да се достигне по-висока и качествена заетост с по-ниска младежка безработица. 
Ще бъдат изведени децата и старците от социалните домове. Процесът на деинституциализация е започнат, но е 
много труден, призна Ефремова и обяви, че България е първенец в ЕС в реализацията на тази политика. У нас е в 
напреднала фаза изграждането на новите центрове със средства от ЕС, в които условията са много близки до 
семейния начин на живот на малчуганите. Това предстои да бъде направено и за безпомощните възрастни хора. 
Предвиждат се социални програми за индивидуална работа с хората в социална изолация, при които ще се търси 
таланта на всеки, за да се върне към обществото и да допринася за него. Всичко това ще стане със средства от 
Европейския социален фонд. 
Столичното метро остава приоритет за еврофинансиране 
Оперативна програма "Транспорт" бе най-успешната от всички в първия програмен период и няма да изгубим  по 
нея и лев. Това пък обяви  отговорникът по тази програма Петър Киров, зам.-министър на транспорта, съобщенията 
и информационните технологии. Като основни приоритети за финансиране в новия програмен период той 
посочи доизграждането на пътната и ж.п. инфраструктура по основната разширена трансгранична мрежа, 
доизграждането на Софийското метро, иновациите за внедряване на системи по управление на трафика и 
безопасността на движението, изграждане на интермодални терминали, надграждане на информационните 
системи в корабоплаването и организацията на въздушния транспорт. 
Бенефициентите са добре познатите стари – Национална компания "Железопътен транспорт и инфраструктура" и 
Изпълнителна агенция "Пътна инфраструктура", столичният "Метрополитен", Изпълнителни агенции "Морска 
администрация" и Агенцията за "Измерване и проучване на река Дунав", РВД и др. Железницата вече няма да е на 
второ място като приоритет, а ще излезе на първо, както е заложено в политиката на ЕС - да се ползва с предимство 
като екологично чист и икономичен транспорт. И понеже  
Европа се насочва към реиндустриализация, няма как да развиваме промишленост безсъвременна транспортна 
система, осигуряваща икономии, намаляване на въглеродните емисии и максимална защита на човешкия живот. 
Запитан докъде все пак ще се разпростре столичното метро, полу на шега Киров отговори, че с опита ни в тунелното 
строителство, нищо чудно един ден то да стигне и до Перник. 
Екоприоритети за финансиране - води, отпадъци и биоразнообразие 
И докато за построяването на магистрали у нас се дадоха толкова европейски и бюджетни средства, то подземната 
инфраструктура – особено ВиК системите останаха на заден план в първия програмен период, тъй като са невидими 
и обществото не може да осъзнае голямата нужда от тях. Така пък откри презентацията си за новата ОП "Околна 
среда" Малина Крумова, Директор на Дирекция "Кохезионна политика за околна среда" в министерството на 
околната среда и водите и ръководител на програмата. Отново приоритетни за финансиране и през следващите 7 
години ще е управлението на водите, отпадъци, биоразнообразието и "Натура 2000", като вече внимание ще бъде 
обърнато и върху политиките по околна среда по изменение на климата. Държавата ще продължи да изгражда и 
модернизира ВиК-инсталациите за пречистване на градските отпадъчни води и питейна вода. Ще бъде създаден и 
център за предотвратяване и минимизиране на щетите от бедствия и аварии, причинени от наводнения. 
Евросредства за рециклиране на боклук  
Построяването на депа за съхранение на отпадъци вече няма да е приоритет. Усилията и финансирането от ЕС ще са 
насочени към предотвратяване  на замърсяването на околната среда от вредното въздействие на отпадъците чрез 
насърчаване на дейностите за преработка, рециклиране, разделно събиране и прекратяване на вредните методи за 
депониране на открити бунища. Европарите ще се насочват към подобряване на инсталациите за отпадъци на 
национално и регионално ниво. Бенефициентите по проекти за третиране на отпадъците ще са с по-широк обхват, 
за да бъдат икономически устойчиви и да се самоиздържат.  Третият вариант на стратегията за опазване на 
биоразнообразието и управление на териториите от програма "Натура 2000" е качена на сайта на МОСВ за 
обществено допитване, каза Крумова и призова повече хора да я прочетат и да дадат препоръки. Тя обърна 
внимание върху връзката между икономическо развитие и опазването на природата, които ще са водещи във 
всички програми през следващия програмен период. Кандидатите по проекти от "Натура 2000" ще са от всички 
възможни структури, ангажирани активно по опазването на видовете. 
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