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Източник: МОСВ 
 
Заглавие: Искра Михайлова: Две години не са предприемани мерки по констатациите на европейските 
одитиращи органи за нарушения при проекти по ОПОС 

 
Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2285  

 

 
 
Текст: Имаме два месеца, за да отстраним пропуските, в противен случай сме заплашени от спиране на 
пари, каза министърът на околната среда и водите   
От 2011 г. европейските одитиращи органи са изпращали многократно констатациите си за нарушения 
при реализирането на проекти по Оперативна програма „Околна среда” и българските власти – в лицето 
на одитиращия орган в Министерството на финансите, не са ги приемали и са подкрепяли действията на 
българската страна. Нарушенията са основно при обществените поръчки. Това заяви в предаването „Тази 
сутрин” на Би Ти Ви министърът на околната среда и водите Искра Михайлова. Тя посочи, че съгласно 
европейското законодателство България като държава-членка следва сама да налага финансови 
корекции по тези проекти, а не да чака действията на Европейската комисия. 
„Притеснява ни фактът, че от 2011 г. до началото на 2013 г. българските власти отказват да приемат 
констатациите на одиторите, да променят процедурите и Закона за обществените поръчки, което може 
да доведе до наказателна процедура срещу България, включително спиране на пари”, каза министър 
Михайлова. Тя подчерта, че проблемът идва от установената системна грешка, която не се отстранява. 
Последното писмо от Европейската сметна палата е за нарушения при обществени поръчки за надзор и 
консултантски услуги по проекти в общините Белослав, Перник и Хисаря. Санкциите за тях са за около 400 
000 лева. „Това е конкретният повод, но от него произлиза друг проблем – системен, с контрола върху 
изпълнението. Сега разполагаме с два месеца от получаване на българския вариант на сигнала на 
Европейската сметна палата, за да преразгледаме методиката и да се убедим, че тя е правилна. Очаквам 
предложения от одитиращия и от управляващия органи на програмата за промяна на системата”, каза 
министър Михайлова. 
Различията в отчетените от регионалните екоинспекции и от граждански организации стойности на 
замърсявания министърът на околната среда и водите обясни с разликата във времето на извършваните 
проверки. Тя призова гражданите да сезират незабавно МОСВ при съмнения за наднормени 
замърсявания, за да може те да бъдат регистрирани според нормативните изисквания и да доведат до 
предприемане на мерки. 
  

 Източник: МОСВ 
 
Заглавие: МОСВ публикува Проект на Правила за устройството и дейността на Обществен съвет към 

министъра на околната среда и водите 

 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2286    
 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2285
http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2286
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Текст: Очакват се писмени становища и препоръки до 19 ноември 2013 г.   

МОСВ публикува Проект на Правила за устройството и дейността на Обществен съвет към министъра на 

околната среда и водите, по който очакваме писмени становища на заинтересованите страни.   

Очакват се писмени становища и препоръки  до 19 ноември 2013 г., вторник , на e-mail: 

Ellyr@moew.government.bg   

Текстът на Проекта за Правила за устройството и дейността на Обществен съвет към МОСВ можете да 

видите тук. 

 

Източник: mediapool.bg 

Заглавие: Златанова шокира общините, че ще връщат европари за екология 

Цялата програма "Околна среда" заплашена от анулиране заради водни проекти на тройната 

коалиция 

Линк: http://www.mediapool.bg/zlatanova-shokira-obshtinite-che-shte-vrashtat-evropari-za-ekologiya-

news213428.html 

  

Текст: "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"". Тази шокираща новина съобщи вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова 

по време на дискусия за новия програмен период с представители на Националното сдружение на 

общините. 

"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, но пропусна да спомене, че става 

въпрос за скандални обществени поръчки от времето на тройната коалиция по времето на кабинета 

"Станишев". 

Става въпрос за водните проекта на Белослав, Перник и Хисаря, чиито договори са сключени през 2008 г., 

когато министър на околната среда и водите беше Джевдет Чакъров от квотата на ДПС. Проблемът е в 

наложените финансови корекции по трите проекта от страна на българския одитен орган и по-високите 

наказания, за които настоява Брюксел. 

mailto:Ellyr@moew.government.bg
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/_2013/Obstestven_savet/PRAVILA_OS_avet_18.10.doc
http://www.mediapool.bg/zlatanova-shokira-obshtinite-che-shte-vrashtat-evropari-za-ekologiya-news213428.html
http://www.mediapool.bg/zlatanova-shokira-obshtinite-che-shte-vrashtat-evropari-za-ekologiya-news213428.html
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Новината беше като хвърлена бомба, но докато не се запознаем с официалните документи не може да я 

коментираме, каза Гинка Чавдарова пред Mediapool. Кметове, чиито градове в момента са с разкопани 

улици заради изпълнявани водни проекти пък изпаднаха в шок и ужас какво ще правят, ако действително 

се стигне до ситуацията да връщат парите по програмата на Европейската комисия. "Не бива да се 

истеризира една нормалната кореспонденция с Европейската комисия", коментира кмет. 

"Ние сме в скандална ситуация. Надявам се да не се стига до спиране на средства и налагане на 100% 

финансови корекции по някои от проектите", каза министърът на околната среда Искра Михайлова пред 

Mediapool. 

Допуснати са нарушения, но те не са чак толкова съществени, след като не фигурират в официалния 

одитен доклад на Европейската сметна палата за 2011 г., каза пред БНР Илияна Иванова, член на 

Европейската сметна палата, която преди това беше евродепутат от ГЕРБ. 

Нагласените обществени поръчки на тройната коалиция 

Одит на Европейската сметна палата, проведен у нас в края на 2011 г., е констатирал груби нарушения 

при провеждането на обществените поръчки. Обект на проверката са били договори и плащания с 

основни бенефициенти – общини, извършвани в периода на управлението на кабинета на ГЕРБ, каза 

Златанова. 

"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. 

Тя 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. 

Обществените поръчки, за които говори Златанова, са проведени през 2008 г., като по времето на ГЕРБ на 

трите общини бяха наложени финансови корекции в размер до 25%. Кметът на Белослав Емил Дичев 

дори беше арестуван и подведен под наказателна отговорност, след като беше хванат да взима подкуп 

през 2010 г. 

Одитът на Брюксел 

Одитът на Европейската сметна палата по трите водни проекта е извършен в периода 26 септември - 6 

октомври 2011 г. 

Шест месеца по-късно (6 март 2012 г.) са били изпратени критични бележки на българската страна, която 

не е предприела нужните действия, които да убедят ЕК, че препоръките й ще бъдат взети под внимание, 

каза Златанова. 

На 9 октомври 2012 г. на българските власти е изпратен заключителният доклад на Европейската сметна 

палата. 

На 9 ноември 2012 г. ЕК пише 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, каза Златанова. 

"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", се казва в съобщението разпространено от правителствената 

информационна служба. 

Според Златанова 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". Според нея от началото на тази година ГЕРБ са крили надвисналия проблем със 

http://www.mediapool.bg/sadat-ostavi-v-aresta-i-otstrani-ot-dlazhnost-kmeta-na-beloslav-news173986.html
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спирането на европейските средства по ОПОС с чисто предизборна цел. 

Нарушенията крити от вицепремиера 

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. 

За одитния доклад знаех, но не сме били информирани за целия процес около него и теклата в 

продължение на две години кореспонденция, каза министърът на околната среда Искра Михайлова пред 

Mediapool. Тя не отговори дали вина за това има управляващият оперативната програма Малина Крумова 

и дали ще я смени от поста. 

"Не смятам, че съм крила информация и съм уведомила министър Михайлова за случая, като съм 

предложила и план за действие", каза Малина Крумова пред Mediapool. Според нея кореспонденцията е 

отнела две години, защото такава е процедурата. 

Министър Михайлова също уточни, че в момента тече двумесечен срок за даване на отговор на 

Европейската сметна палата относно искането им за налагане на по-големи финансови корекции. Според 

Михайлова грешката е в аргументацията от българска страна, която очевидно не се възприема от 

Брюксел. 

Златанова разпоредила по-високи санкции 

Вицепремиерът се е разпоредила да се промени практиката и при налагането на финансови корекции да 

се възприеме одитния подход съгласно изискванията на Брюксел. Това означава още по-тежки санкции за 

общините при нагласени търгове. 

"Аз съм възложила веднага да се изпрати информация до Европейската комисия, че одитният подход към 

налагане на финансови корекции ще бъде променен, че финансовите корекции, които се изискват от 

Брюксел, ще бъдат наложени в размерите, в които Брюксел вече две години настоява да бъдат наложени, 

и че от тук нататък управляващите органи ще получат указания как точно да изпълняват указанията на 

Брюксел, защото очевидно или някой се прави, че не разбира толкова години, или което е още по-

страшно, уважаеми колеги, наистина не е разбирал какво прави и накрая вероятно ще трябва да връщаме 

пари", каза Златанова пред кметовете. 

Тя допълни, 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 бъде сезирана и Eвропейската служба за борба с 

измамите (ОЛАФ). Предстои сезиране и на прокуратурата за всички констатирани нередности, 

извършвани в последните 3-4 години със средствата на Европейския съюз, каза Златанова. 

Санкциите за нагласени търгове 

При установяване на нередности по европейски проекти първата стъпка е България сама да наложи т.нар. 

финансова корекция. В зависимост от провинението тя може да бъде и изцяло връщане на парите, като 

до момента такава санкция не е налагана. При този случай страната ни не губи средствата. Службата 

отговорна за налагане на санкциите е изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС", която е на 

подчинение на финансовото министерство. 

При системно повтарящи се допускани нарушения ЕК може да спре европейското финансиране до 

отстраняването им, както и да наложи парична санкция. 

Източник: standartnews.com 

Заглавие: Грък краде метални платна от АМ „Струма” 

Линк: http://www.standartnews.com/krimi/grak_krade_metalni_platna_ot_am_struma-213527.html      

http://www.standartnews.com/krimi/grak_krade_metalni_platna_ot_am_struma-213527.html
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Текст:  45-годишен крадлив грък бе арестуван от полицейски служители на РУП – Петрич. С.Д. е вкаран 
зад решетките до 24 часа.  Гръцкият гражданин в периода от 7 до 11 ноември противозаконно задигнал 
метални заготовки за строителни обекти на Автомагистрала „Струма". Нанесената щета е щета е на 
стойност около 2000 лева. Гъркът признал, че е предал откраднаатите вещи в пункт за изкупуване на 
метални отпадъци, който се намира в Петрич. Оправдал се, че имал да получава пари от собственика на 
металните заготовки, затова ги откраднал. По случая срещу него е образувано досъдебно производство. 

Източник: dir.bg 

Заглавие:  Мобилен пункт събира опасни отпадъци 

Линк: http://sofia.dir.bg/news.php?id=15497027   

 

Текст:  Мобилен събирателен пункт за опасни отпадъци ще бъде разположен на 15 ноември (петък), от 

8.30 ч. до 14.30 ч. на бул. "Шипченски проход" 67 в столицата. Това съобщиха от организацията, която 

заедно със Столична общинасъбира разделно опасните отпадъци в София. 

Основните групи опасни отпадъци, които домакинствата могат да предават в пункта, са живак и 

живакосъдържащи уреди, каквито са термометри, лакове и бояджийски материали; домакински 

препарати и химикали; мастила и замърсени опаковки; фармацевтични продукти и лекарства с изтекъл 

срок на годност. 

Опасни отпадъци от домакинствата могат да се приемат за обезвреждане от компанията по всяко време 

след предварителна заявка на телефон 0700 11 750.  

Източник: dobrichmedia.com 

Заглавие: Правят първа копка на претоварната станция в Тервел 

Линк: http://www.dobrichmedia.com/news/dobrudzha_3/praviat-parva-kopka-na-pretovarnata-stantciia-v-
tervel_4522.html  
 

 
 

http://sofia.dir.bg/news.php?id=15497027
http://www.dobrichmedia.com/news/dobrudzha_3/praviat-parva-kopka-na-pretovarnata-stantciia-v-tervel_4522.html
http://www.dobrichmedia.com/news/dobrudzha_3/praviat-parva-kopka-na-pretovarnata-stantciia-v-tervel_4522.html
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Текст:  Първа копка на претоварна станция за отпадъци край Тервел ще бъде направена утре. 

Съоръжението  е един от четирите обекта, които ще бъдат построени в рамките на проекта “Изграждане 

на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“, финансиран от Оперативна 

програма “Околна среда“. Стойността на целия проект е 38 877 375 лв., а бенефициент по него са осемте 

общини от Добричка област – Добрич, Добричка, Балчик, Каварна, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и 

Тервел, както и шуменската Никола Козлево.  

Общата сума на безвъзмездната финансова помощ е 36 933 506 лв., от които 85% в размер на 31 393 480 

лв. са от Европейския фонд за регионално развитие и 5 540 026 лв. национално съфинансиране 

от  бюджета на Република България. Собстветното участие на деветте общини възлиза на 1 943 868 лв.  

Претоварна станция ще бъде изградена и в местността “Момчил” край Балчик. Първата копка в 

крайморския град бе направена в края на октомври. Тя ще обслужва общините Балчик, Каварна и Шабла. 

Годишно в нея ще постъпват около 12 351 тона отпадъци, което се равнява на 41 170 куб.м.  

В обхвата на мащабния проект влизат още изграждането на депо за твърди битови отпадъци край село 

Стожер и електропровод и път до депото край Стожер. Крайният срок за приключване на проекта е 30 

април 2015 г. Предвиденият период за експлоатация на депото е 30 години.  

Източник: rodopi24.blogspot.com 

Заглавие: Момчилград пести пари, намаля отпадъците до 1 500 тона годишно  

Линк: http://rodopi24.blogspot.com/2013/11/1-500.html     

 

Текст:  Община Момчилград стартира разяснителна кампания за въвеждане на разделно събиране на 
отпадъци, след като отчисленията, които общините плащат за тон депониран отпадък ще бъде увеличен 
от 15 на 35 лв. Местната власт работи усърдно законодателните промени, които влизат в сила от 1 януари 
2014 г., да рефлектират минимално върху джоба на момчилградчани, обявиха от администрацията на 
кмета Акиф Акиф. 
Припомняме, че тази година общините плащат 15 лева за тон отпадък, а за 2014 година в Закона за 
управление на отпадъците (ЗУО) е заложено да бъде 35 лв./т. Изменението в Закона е прието от 
Министерския съвет с постановление от 16.09.2010 г. 
Отчисленията се дължат от общините и от всяко друго лице за всеки тон депониран отпадък. За сведение 
на гражданите, 1 килограм депониран отпадък от 2014 година ще струва 3,5 стотинки. 
Въвеждането на отчисленията цели да намали количеството на депонираните отпадъци, да се насърчи 
рециклирането им, както и да се натрупат средства в общините за изграждане на инфраструктура за 
третиране на отпадъците. 
С въвеждането на разделно събиране община Момчилград ще намали количеството на депонирани 
битови отпадъци, извозвано за депото в Кърджали. За 2012 година депонираният отпадък е 6 000 тона, а 
за тази година – 4 500 тона. Намеренията на местната власт са до 2020 година количеството на депониран 
отпадък да се смъкне до 1 500 тона годишно. 
„Община Момчилград изготвя обстоен план за минимално рефлектиране на увеличението на 
отчисленията за депонирани отпадъци върху размера на данък такса смет. Най-ефективният начин да 
постигнем целта си е да въведем разделно събиране на отпадъците", е категоричен кметът Акиф Акиф. 

http://rodopi24.blogspot.com/2013/11/1-500.html
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Той сформира екип от експерти, които ще се включат в кампанията за разделно събиране на отпадъците. 
Тя ще стартира през следващите дни по кварталите в града, където ще се провеждат срещи с живущите. 
„С въвеждане на разделно събиране на отпадъците ще стимулираме и самите граждани. Със спестените 
средства ще се реализират проекти, свързани с опазване на околната среда", каза градоначалникът. 
Предвижда се разделното събиране да се извършва на принципа сухи и мокри отпадъци. Към сухите 
отпадъци се причисляват хартия, пластмаса, метал и стъкло. Те ще се събират в отделни торбички от 
биоразградимите/хранителни/ отпадъци. 
Въвеждането на разделно събиране в Момчилград предстои да бъде обсъдено на следващото заседание 
на местния парламент. 

 

Източник: kmeta.bg 

Заглавие: Пазарджик подаде искане пред ПУДООС за депото за отпадъци 

Кметът се извини отново на жителите на селата Алеко Константиново и Капитан Димитриево 

за въздуха, който са дишали в течение на години 
 

Линк: http://kmeta.bg/news/20456/Pazardjik-podade-iskane-pred-PUDOOS-za-depoto-za-otpaduci.html      

 

Текст: Община Пазарджик подаде искане до Предприятието за управление на дейностите по опазване на 
околната среда (ПУДООС) за утвърждаване обхвата на проекта за изграждане на регионално депо. Това 
съобщи кметът Тодор Попов на редовната си пресконференция днес.  
Съгласно решение на УС на ПУДООС е предвидено да бъдат финансирани една клетка, кантар и 
необходимата обслужваща инфраструктура на регионални депа за ТБО за региони: Пазарджик, Дупница, 
Благоевград, Златица-Пирдоп и претоварна станция за отпадъци Своге-регион Костинброд. 
Утвърждаването на обхвата на проекта от ПУДООС ще даде възможност в края на 2013 г. - началото на 
2014 г., Общината да има проектна готовност и пълен набор от изискуемите документи за 
кандидатстване, каза още кметът и допълни, че в средата на следващата година работата по новото депо 
трябва да започне. 
Попов се извини отново на жителите на селата Алеко Константиново и Капитан Димитриево за въздуха, 
който са дишали в течение на години. Работният проект на депото ще включва: външни връзки на 
площадката; входно-изходна зона; административно-битова сграда за обслужващия персонал и 
регионално депо за неопасни отпадъци - Клетка 1, с отчитане на разположението и параметрите на 
бъдещата Клетка 2, в т.ч. проект за поетапно закриване и рекултивация;Системи за отвеждане и 
третиране на депониен газ и филтрационни води от депото за отпадъци. 

 

Източник: bia-bg.com 

Заглавие: Божидар Данев: Бизнесът да бъде бенефициент по ОП "Околна среда" 

http://kmeta.bg/news/20456/Pazardjik-podade-iskane-pred-PUDOOS-za-depoto-za-otpaduci.html
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Линк: http://www.bia-bg.com/news/15645     

 

Текст: Проблемите в Оперативна програма Околна среда са дългогодишни. България нямаше 

необходимите проекти и няма подготвени такива, за да усвоява средствата, коментира изпълнителният 

председател на Българската стопанска камара Божидар Данев пред BGNES.  

Преди един месец предложихме на министър Искра Михайлова и вече имаме положителен отговор от 
нея да увеличим възможността за бенефициентите в ОП "Околна среда", защото се оказа, че сами 
общините не могат да се справят с повишените изисквания по програмата. Досега тази ОП беше 
приоритет само на общините и на държавата. Предлагаме и бизнесът да може да бъде бенефициент, 
особено в областта на съоръженията за преработка на вредни отпадъци или в стартирането на проекти, 
където и бизнесът, и общините имат общи интереси. 
  
Единият от начините, по който можем да преодолеем опасността ЕК да ни блокира отпуснатите средства, 
е в ускорени срокове да подготвим максимален брой проекти, които да бъдат насочени в рамките на тази 
програма. Самият факт, че няма проекти говори, че няма подходящи хора, които да ги направят или не са 
намерени тези хора. Разработването на проекти невинаги е свързано с местоживеенето. В края на 
краищата могат да се привлекат хора и от други окръжни и областни градове. 
  
Категорично сме за сътрудничество между бизнеса и общините. Ключовият момент е бизнесът да бъде 
бенефициент по тази програма. Досега той беше изключен като бенефициент, коментира Данев. 

 

http://www.bia-bg.com/news/15645

