
 
 
 
 
 
 

 

WWW.BAR-BG.ORG 

 

 

 

 

МЕДИА МОНИТОРИНГ 

 28 ноември 2013 г.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 2  

  

Източник: МОСВ 

Заглавие: Акцент в контролната дейност на РИОСВ през октомври са проверки за техническото състояние 
на хладилни и климатични инсталации, съдържащи флуорирани парникови газове 
 
Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2321  

 
 
Текст: За установени нарушения при поддържането и воденето на досиета за състоянието на действащи 
климатични инсталации са издадени актове  
 През октомври от експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са 
извършени 2142 проверки на 1944 обекта. За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 934 
предписания. Съставени са 69 акта, от които 16 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания. 
Издадени са 61 наказателни постановления на стойност 226 850 лв. За замърсяване на околната среда 
над допустимите норми и неспазване на емисионните норми и ограничения са наложени 29 санкции. 
Постъпилите суми по наложени санкции са 315 970 лева. 
 Акцент в контролната дейност са извършените проверки за техническото състояние на хладилни и 
климатични инсталации, съдържащи флуорирани парникови газове. За установени нарушения при 
поддържането и воденето на досиета за състоянието на действащи климатични инсталации са издадени 
актове от регионалните инспекции в Благоевград, Шумен и Пловдив и наложена санкция от директора на 
РИОСВ-Пловдив в размер на  2 000 лв. на „ТМТ Елком” ООД, гр. Пловдив. 
 За неизпълнение на условия от комплексното разрешително „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД е 
санкционирано с 50 000 лв. от РИОСВ-Бургас, а от РИОСВ-Стара Загора са издадени две наказателни 
постановления: на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД – в размер на 15 000 лв. за работа на блокове 5 и 6 без 
сероочистваща инсталация над 120 часа годишно, и на „Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово – в размер на 12 000 
лв. също за работа без сероочистваща инсталация над 120 часа годишно. 
 През изминалия месец са наложени две мерки за принудително спиране на дейности от РИОСВ - Плевен. 
На дружеството „Джи Еф Еф” АД, с. Черковица, община Никопол, е разпоредено да не се допуска 
заустване на отпадъчни води, в река Осъм до издаване на ново комплексно разрешително Изведена от 
експлоатация е и една бояджийска камера за почистване на метални детайли с органични разтворители, 
на територията на индустриален комплекс „Бета”, гр. Червен бряг, поради несъответствие с изискванията 
за измерване на емисиите от вредни вещества, изпускани във въздуха.  
 За установени превишения на нормите за допустими емисии на вредни вещества в отпадъчни газове, са 
наложени текущи месечни санкции от екоинспекциите в Пловдив, Враца, Бургас, Варна, Монтана и 
Смолян.  
 През изминалия месец продължи контрола за спазване на условията в издадените разрешителни за 
заустване на производствени отпадъчни води. От РИОСВ-Пазарджик са наложени две имуществени 
санкции – 4 000 лв. на „Биовет”АД, гр. Пещера и 1 000 лв. на „Марица Екофроуз”, гр. Пазарджик, за 
превишаване на индивидуалните емисионни ограничения в отпадъчните води, зауствани от обектите, а с 
наложената текуща санкция  на Винарска изба „Огняново уайнъри ”ЕООД, с. Огняново, дружеството ще 
трябва да плаща по 1 447 лв. на месец за неспазване на емисионните ограничения по показатели 
биологична потребност от кислород 5 и рН. Наложена е санкция от РИОСВ-Хасково в размер на 5 000 лв. 
на ,,Каменица“АД, Пловдив - Пивоварна Хасково, поради това, че при аварийна ситуация са изпуснати 
отпадъчни води в нарушение на условията в разрешителното за заустване. 2 500 лв. е санкцията на 
„Месни продукти” ЕООД с. Здравец, община Търговище, наложена от РИОСВ Шумен за това, че при 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2321
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експлоатацията на обект „Кланица” дружеството е зауствало отпадъчни води в река Здравешко дере 
(поречие река Камчия) без разрешително за ползване на воден обект. РИОСВ - Благоевград е издала 
наказателно постановление в размер на 2 000 лв. на ЕТ „Зортев – МД – Михаил Зортев“, гр. Гоце Делчев, 
който не е извършвал собствен мониторинг на качеството на заустваните от хотелски комплекс „Барото“ 
отпадъчни води в река Места.  
 Най-голям брой санкции през октомври са наложени за нарушения при извършване на дейности по 
третиране на отпадъци. На „Хелиос 85” ЕООД, с. Ясеновец, е наложена и имуществена санкция в размер 
на 10 000 лв. от РИОСВ-Русе за това, че не притежава разрешение за дейности с отпадъци. Санкция в 
размер на 7 000 лв. е наложена от РИОСВ-Варна на „Авто мото мания” ООД, с. Каменар - дружеството 
извършва дейности с излезли от употреба МПС без разрешително.  
 За извършване на дейности  с отпадъци без регистрационен документ, издаден по реда на Закона за 
управление на отпадъците, са санкционирани с по 7 000 лв. „Леско“ ООД, дърводелски цех в с. Бело поле 
/от РИОСВ-Благоевград/ и „Метал Груп” ЕООД, гр. Перник /от РИОСВ- Перник/. За незаконен 
трансграничен превоз на отпадъци от Гърция към България физическо лице е глобено с 1 200 лева. 
РИОСВ-Шумен е наложила имуществена санкция в размер на 7 000 лв. на „Шумен пътнически 
автотранспорт” ЕООД за транспортиране на отпадъци в течна фаза без регистрационен документ.  
 От РИОСВ-Плевен са издадени 3 наказателни постановления на обща стойност 12 000 лв. – на „Унитрейд 
БГ” ООД (2000 лв.) - дружеството не е водило отчетност за отпадъците; на Всестранна кооперация 
"Крушуна" (5000 лв.) - не е извършена класификация на опасни отпадъци от продукти за растителна 
защита; на ЕТ “Пластик 73-Милко Христов” (5000 лв.) – в инспекцията не е представена информация за 
начина, по който са изпълнявани задълженията по Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки. 
Кметът на с. Попица, община Бяла Слатина, е глобен с 2 000 лв. от директора на РИОСВ-Враца за 
непочистени битови отпадъци и отпадъци от опаковки на терен в близост до мелница „Скът”.  
  
Подробна информация е публикувана на Интернет страницата на МОСВ, ниво „Контролна дейност”. 
 
 
Източник: БНТ  
 
Заглавие: Зелена светлина - 28 ноември 2013: Стъклен свят 
 
Линк: http://bnt.bg/bg/productions/194/edition/36473/zelena_svetlina_28_noemvri_2013_styklen_svjatl 
 

 

Текст: Финикийците са го открили преди пет хиляди години. Използваме го и до днес. Стъклото. Онова, 
което придава обем и дизайн на съдовете. Съдове, които се изпълват със съдържание и преминават в 
ръцете на потребителите. А щом съдържанието бъде употребено, смисълът от съществуването на 
съдовете рязко се губи. 
За разлика от хартията и пластмасата, стъклото не става за горене. То просто се стапя в инсинератора и не 
дава енергия. Или пък придава допълнителен обем на и без това проблемните сметища. Само че 
стъклото е и най-подходящият за рециклиране материал. Изработването на стъклени опаковки от 
рециклирано стъкло спестява около 40 процента от енергията, необходима за направата им от нови 
материали. Може да се рециклира на 100 процента, до две хиляди пъти... 
Дотолкова сме свикнали с чупливия материал, с приятния, а понякога и неприятния звън на чаши и 
бутилки, че изчезването на стъклото в зелените контейнери за нас, потребителите, означава нещо като 
щастлив и достоен край. Само че онова, което разваля продължението, са нежеланите примеси. 

http://bnt.bg/bg/productions/about/194/zelena_svetlina
http://www.mediapool.bg/mosv-oryaza-dvoino-parite-za-regionalno-depo-krai-veliko-tarnovo-news214005.html
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Прозоречното стъкло е много по-различно от това на бутилките и бурканите. Затова и мястото му не е в 
контейнерите. Стъклото от крушките и огледалата е по-различно. Най-много проблеми, обаче, създава 
порцеланът. Една порцеланова чиния, например, е достатъчна, за да развали чистотата на цял камион с 
рециклирано стъкло. Веднъж смесени със стъклото в контейнерите, подобни нежелани късчета трябва да 
се отделят ръчно и машинно при различни етапи от рециклирането. 
Иначе поточните линии успяват да отделят металните части от натрошеното стъкло, плюс капачките, 
пръстените и повечето етикети. Тук самото стъкло се разделя на цветно и безцветно. Двата вида дават 
нов живот на съответните опаковки. А тази линия в Равно поле край София разполага и със специален 
оптичен сепаратор. Чрез осветяване на преминаващия материал той отделя парченцата порцелан и 
камъчетата преди последната контрола. Хубаво е оптичният сепаратор да не бъде заблуждаван от 
замърсено стъкло. За него то е вреден примес, а не полезен материал. Достоен повод за изплакване на 
бурканите и бутилките преди да им кажем поредно "сбогом" и да ги изпратим в контейнера. 
Освен че пести енергия и добив на нови материали като пясък и варовик, рециклирането на стъклото 
създава и нов продукт - стъклен пясък. Той се натрупва отделно и потегля в посока, различна от заводите 
за стъкло. Приложенията му в строителството могат да бъдат многобройни - от смесване с цимент в 
бетонните възли до смесване с различни видове бои за ярка, релефна маркировка по пътищата. 
Всъщност, кой казва, че стъклото не е на мода?... 
 

Източник: konkurent.bg 

Заглавие: НАП извади автомобили, дърва и цветни метали на тезгяха 

Линк: http://konkurent.bg/article/7310/nap-izvadi-avtomobili-durva-i-cvetni-metali-na-tezgiaha  

 
 
Текст: Териториалното поделение на Националната агенция по приходите във Видин продава на таен 
търг лека кола „Ауди” и товарен автомобил „Мерцедес Спринтер”, взети от длъжници на държавата. 
„Ауди”-то е на бензин с газова уредба, алуминиеви джанти, климатроник, а началната му цена е 2 105 
лева. Колата е на съхранение в тиловата база на МВР в града. Депозитът, който желаещите трябва да 
внесат, е 421 лева. Бусът пък е на съхранение в граничното полицейско управление. Началната цена по 
тръжната процедура е 6 144 лева, а депозитът – 1 228 лева. 
НАП – Видин продава и моторен трион, ел. везни, брадви, тесли и кабели. Обявена е процедура за таен 
търг с обща начална цена от 206 лева. 
На тезгяха са сложени и 13 металотърсачи, лопати и тръборез. Купувачите могат да вземат 
импровизираният иманярски комплект най-малко срещу 197 лева. Освен това териториалното поделение 
на НАП е извадило за продан 7.5 кубика дърва за огрев с обща начална цена 261 лева. 
В районното управление на полицията в Роман пък се съхраняват отпадъци от черни метали и ръждясала 
ламарина за продан. Евентуалният купувач трябва да наброи за желязото поне 84 лева. Отделно се 
продава половин кубик дърва за 14 лева. Един кубик пък се съхранява в Оряхово и ще бъде продаден на 
търг, като купувачът трябва да брои най-малко 28 лева. 9 кубика дърва за огрев се продават и във Враца. 
Който иска да се стопли с тях в студа, трябва да приготви поне 245 лева.  
 
Източник: varna24.bg 

http://konkurent.bg/article/7310/nap-izvadi-avtomobili-durva-i-cvetni-metali-na-tezgiaha
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Заглавие: Режат варненски риболовен кораб за скрап 
 
Линк: http://news.varna24.bg/466307.html  
 

 
 
Текст: 16 договора на обща стойност 2 834 958, 98 лв. са подписани по Оперативна програма за развитие 
на сектор "Рибарство". Договорите са сключени за периода от 11 до 26 ноември 2013 г.  
13 от подписаните договори са по мярка 4.1. "Развитие на рибарските области" от ОП "Рибарство". 
Общата стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ по тях е в размер на 2 592 437,80 лв. Те 
са свързани с дейности за местно развитие. Одобрените проекти са на: 
- Община Долни Чифлик за "Създаване на местен туристически информационен център в с. Старо 
Оряхово; 
- Пещерен клуб "Силивряк" за "Развитие на атрактивна дестинация за риболовен туризъм за улов на 
балканска пъстърва в района на с. Триград, община Девин"; 
- Община Созопол за обновяване на художествена галерия в УПИ XIII кв. 3, гр. Созопол; 
- Община Шабла - "Естетизация, благоустрояване и социализация на терен - рибарско селище Кария, 
община Шабла"; 
- "ЖАН-66" ЕООД - "Изграждане на база за спортен риболов, музей на риболова и рибно барбекю в УПИ I -
409, кв. 1, с. Грохотно, община Девин, област Смолян"; 
- "СКОРПИО ОЙЛ" ООД - Оборудване и обзавеждане на заведение за обществено  
хранене с преобладаващо рибно меню на територията на РО ВЗР"; 
- Община Несебър - "Изграждане на спортен комплекс - мини игрище за футбол";  
- Асоциация Спектър за "Популяризиране на природното и културно-историческо наследство на рибарска 
област Батак- Девин-Доспат"; 
- "Никмарина Боутс" ЕООД - Изграждане на туристическа атракция "Моторна яхта за круизи, риболов и 
морски развлечения"; 
- СНЦ "Спортен клуб сереко" - "Обновяване на център за предоставяне на услуги за спорт и обучение на 
деца и младежи от община Царево чрез закупуване на лодки за подготовка по морско и ветроходно 
дело"; 
- Община Девин - "Алеи на туриста- II етап"; 
- Община Царево - "Етнографска изложба "рибарски бит от древността"; 
- Община Долни Чифлик - Изграждане на спортна площадка в с. Шкорпиловци 
По мярка 1.1. "Постоянно прекратяване на риболовна дейност" са подписани три договора на обща 
стойност 242 521,18 лв. за нарязване на три риболовни кораба /един от Варна и два от Добрич/ за скрап.  
 

Източник: focus-news.net 

Заглавие: Кметове от Община Смолян участваха в среща за намаляване на отпадъците  

Линк: http://www.focus-news.net/news/2013/11/27/1853229/   

http://news.varna24.bg/466307.html
http://www.focus-news.net/news/2013/11/27/1853229/
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Текст: Смолян. Във връзка със седмицата за намаляване на отпадъците в Смолян, се проведе среща с 
кметове и кметски наместници от общината. Това каза пред Радио „Фокус” – Смолян Павлина Димчевска 
– главен експерт Управление на отпадъците и опазване на почвите в Регионалната инспекция по околната 
среда и водите – Смолян. Срещата се е провела по инициатива на Oбщина Смолян и Регионалната 
екоинспекция, като целта е била запознаване на кметовете с изискванията на „Закона за управление на 
отпадъците и по-точно с техните административни задължение и набелязване на мерки за 
осъществяването на тези цели”, поясни Димчевска. Акцент в срещата е било най-вече намаляването на 
отпадъците, а оттам и разходите, които се полагат за тяхното събиране и предаване за рециклиране. 
Експертите са запознали кметовете със закона, изискванията по него за тях като наместници на властта 
във съответните населени места, изискването за събиране и транспортиране и разделното събиране на 
отпадъци, в това число хартия, пластмаса и стъкло, биоразградимите отпадъци и площадки, където да се 
събират масови отпадъци от бита като едрогабаритни товари, електрическо и електронно оборудване, 
биоотпадъци, строителни отпадъци от населението. По думите на Димчевска, на срещата се е получила 
добра дискусия, като кметовете са дали предложение да участват в общоселски събрания, за да обяснят 
по-ясно на хората техните задължения и изискванията към тях 
 

Източник: 30dumi.com 

Заглавие: Поредна обществена поръчка, спечелена от кръга Белев, на стойност 200 000 лева от природен 
парк „Персина”  
 
Линк: http://30dumi.com/2013/11/poredna-obshtestvena-pora-chka-spechelena-ot-kra-ga-belev-na-
stojnost-200-000-leva-ot-priroden-park-persina/ 
 

 
 
Текст:  Повече прозрачност и обективност в МОСВ и МЗХ при финансиране на екологични проекти. 
Продължават порочните практики в Министерство на околна среда и водите и в Министерство на 
земеделието и храните, едни и същи, свързани помежду си фирми да печелят обществени поръчки с 
предмет опазване на околна среда. Поредният пример е току що приключилата процедура за 
“Осъществяване на дейности по информиране и публичност при изпълнение на проект “Устройство и 
управление на Природен парк “Персина”, по ОП “Околна среда 2007 – 2013″, приоритетна ос 3 “Опазване 
и възстановяване на биологичното разнообразие”. 
Тази поръчка, на стойност 200 000 лева, е спечелена по традиционната за зелените организации практика 
за създаване на консорциуми, дни преди конкурса. Тук участника е КОНСОРЦИУМ „ГЕОСОФТ” ЕООД и „ИД 
ПТИНТ” ООД, с представляващ Мария Кехайова. Кехайова е особено приближена към кръга на Тома 
Белев. Докато той е бил директор на ПП”Витоша” и настоящ председател на Асоциацията на парковете в 
България, тя е имала над 30 договора с него. Мария Кехайова стана известна и с участието си като ключов 
експерт на „Обединение Пирин 2014”, с ръководител Тома Белев, което участва в изработване плана за 

http://30dumi.com/2013/11/poredna-obshtestvena-pora-chka-spechelena-ot-kra-ga-belev-na-stojnost-200-000-leva-ot-priroden-park-persina/
http://30dumi.com/2013/11/poredna-obshtestvena-pora-chka-spechelena-ot-kra-ga-belev-na-stojnost-200-000-leva-ot-priroden-park-persina/
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управление на НП „Пирин”. Въпросното обединение бе отстранено от съда, поради недостатъчна 
квалификация на експерта Мария Кехайова. 
Въпреки че мандатът му е изтекъл още през 2008 година, Тома Белев продължава да е и председател на 
Асоциация на парковете в България, като е учудващо бездействието на Изпълнителна агенция по горите, 
които допускат Директорите на природните паркове да са повече подчинени на Белев, отколкото на 
Агенцията. На практика природните паркове в България се управляват не от държавата, а от частната 
асоциация на Белев. Няма поръчка в природен парк, която да не е спечелена от фирми и 
неправителствени организации, свързани с Белев. 
Наскоро в пресата бяха изнесени и факти, че WWF България на Весела Кавръкова и „Зелени Балкани” на 
съпруга й Тома Белев са спечелили нагласена поръчка за изработване Плана за управление на парк 
„Българка”, на стойност 553 000 лева. Преди два дни Министерство на околна среда и водите упорито 
отново обяви конкурс, на стойност 3,5 милиона лева за броене на делфини в българската акватория на 
Черно море. Условията по търга отново са съобразени с възможностите на природозащитната 
организация „Зелени Балкани”, като в документацията има дискриминационни изисквания за други 
участници. 
Тома Белев е участник и в изработване на злополучния план за управление на НП „Пирин”, породил и 
толкова конфликти в последните години. Той беше и дългогодишен директор на парк „Витоша”, пример 
за некомпетентност, безотговорност и съзнателно пилеене на обществени средства без никакъв резултат. 
Многократно Министерство на околна среда и водите и Министерство на земеделие и храните са 
сигнализирани, че компания от няколко семейства еколози, обиграни печалбари, превърнаха в професия 
печеленето на проекти, финансирани с европейски средства. Това не може да се случи без решаващото 
участие на чиновниците от двете министерства. Манипулирането на конкурсите е утвърдена практика, 
която очевидно не безпокои никого, въпреки протестите на специалистите, които очакват в тази сфера да 
има повече принципност и безпристрастност.  
Почти при всеки конкурс в пресата се появява конкретна информация за критерии и изискванията, 
предизвестяващи победителя. Крайно време е за решителна намеса в порочните практики за 
финансиране на дейностите по опазване на околната среда и биологично разнообразие. В България има 
много подготвени биолози и еколози, които трябва да имат достъп до европейско финансиране. 
Измамната индустрия, утвърдила се през изминали години дава неприемливи резултати за всички нас. 
Нито един проблем не е решен. 
 
 
Източник: 24chasa.bg 
 
Заглавие: 2,7 млн. лв. като хонорари раздала властта за девет месеца 
 
Линк: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2489456 
 

 

Текст:  2 719 887,80 лв. е дала властта за заплащане на чиновници по граждански договори за първите 
девет месеца на 2013 г., показаха справки от министерствата и Министерския съвет, изготвени по искане 
на "24 часа" по закона за достъп до обществена информация. 
Справката обхваща дейността на три правителства - сегашното на Пламен Орешарски, служебното на 
Марин Райков и подалото предсрочно оставка на Бойко Борисов. 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2489456
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Само в периода от началото на годината до края на септември са изплатени суми по 3363 граждански 
договора. Това е 47,43% от общия брой на служителите, които попадат в справката и които работят в 
министерствата по предвидените от закона за администрацията трудово и служебно правоотношение. 
853,43 лв. пък е средната стойност на изплатените хонорари за чиновници на свободна практика. Това е 
само с 11 лв. по-ниско от средната заплата в администрацията, която за 2012 г. е била 865 лв. 
В 7 от администрациите обаче хонорарите надхвърлят средния размер. Най-много получават 
чиновниците по граждански договори в Министерството на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията. Там средният хонорар е 3168 лв., като ведомството е направило 98 плащания от началото 
на годината. Някои договори са за месец, други - за по-дълъг период. Справката не дава отговор колко 
служители са се възползвали от хонорарната система. 
Голямата сума на хонорарите по граждански договори в транспортното министерство се обяснява с това, 
че тук влизат и договори за участие в управлението на европроекти по оперативните програми и строежа 
на "Дунав мост 2" при Видин. Включени са и заплащанията на художници за нови пощенски марки. 
2893,13 лв. пък плаща средно по граждански договор Министерството на труда и социалната политика, 
което заема второ място в класацията. Тук липсва уточнение дали в гражданските договори влизат 
плащания по европроекти, но още при встъпването си в длъжност социалният министър Хасан Адемов 
разкритикува големите плащания за чиновници по граждански договори, финансирани по оперативните 
програми. Тогава той обяви, че служители са имали по толкова договори, че е физически невъзможно да 
си свършат работата и по тях, и тази за администрацията в рамките на осемдневен работен ден и 
петдневна седмица. Министерството на труда и социалната политика обаче единствено не предостави 
разбивка на гражданските договори по месеци и не става ясно дали практиката продължава, или е 
прекратена от юни насам. 
1925,51 лв. пък е размерът на хонорара в Министерския съвет според предоставените оттам данни. 
При администрацията на МС в справката не са включени хора, които работят по европроекти, а 
единствено договори за административни задачи. Не става ясно какви са конкретните плащания към 
чиновници по граждански договори и какви задачи са им били възложени. 
На искане на "24 часа" да бъдат предоставени копия от договори и отчети за изпълнение на работата, бе 
отказана информация с мотив, че подобни данни биха могли да нарушат личната информация на 
изпълнителите. Със сигурност се знае, че в МС на граждански договор е работила координаторът по 
медиите на служебното правителство Ивет Добромирова. Тя дори обяви във фейсбук сумата на договора 
си - 1800 лв. на месец. На граждански договор работи и Ани Димитрова, консултант по медиите на 
сегашния премиер Пламен Орешарски. 
От началото на годината до края на септември в МС са били сключени и платени 35 договора, което 
представлява 8,2% от броя на администрацията му. 
Рекордът на Министерския съвет е поставен през 2008 г., когато там са били сключени 156 граждански 
договора на обща стойност 228 834,15 лв. Най-големи хонорари МС е изплащал през 2007 г., когато 
средната сума е била 2815,02 лв. 
С хонорари, които надхвърлят средната заплата в министерствата от 1181 лв., са и Министерството на 
правосъдието с 1734 лв. средна сума, платена по граждански договори, Министерството на земеделието 
и храните с 1444 лв. и Министерството на културата с 1345,26 лв. 
Най-ниските хонорари са във Външно, където средната сума е 257 лв. Сравнително ниска - 660 лв., е 
сумата по един договор и в министерството на регионалното развитие. Там обаче гражданските договори 
са близо 3 пъти над числеността на администрацията по устройствен правилник и справка за запълнените 
щатове по трудово и служебно правоотношение. Само за първите 9 месеца на 2013 г. в министерството на 
регионалното развитие са платени 1455 граждански договора при 562 служители по щат. Това ведомство 
има и най-голям бюджет за хонорари - 903 143, 16 лв. са дадени от 1 януари до края на септември на тази 
година. 
Граждански договори се ползват в администрацията при няколко случая. Първият е, за да се избегнат 
конкурсите за назначаване на държавен служител и ограниченията върху заплащането и се ползва за 
ръководни длъжности, като допълнителен бонус за чиновника е, че не носи административна 
отговорност за действията си, не разписва и документи. Вторият случай е наемането на външни експерти, 
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каквито няма във ведомството. Третият повод за сключване на граждански договор е управлението или 
участието в европроект. 
Сключването на граждански договори с чиновници става особено популярно през 2006 г., когато на власт 
е правителството на тройната коалиция, показват справките, изготвени по заявлението на "24 часа". През 
2006 г. има сключени 4508 граждански договора на обща стойност 1 960 559, 81 лв. През 2008 г. вече 
изплатените суми са в размер на 3 446 658, 59 лв., а през 2009 г., когато през лятото на власт идват ГЕРБ, 
сумата стига 3 751 239, 30 лв. Бройката на договорите пък става 5898. 
Рекордните плащания по граждански договори, които правят министерствата, са през 2012 г., последната 
от управлението на Бойко Борисов. Тогава общата сума достига 4 017 692, 34 лв. Средният хонорар в 
министерството на транспорта и в социалното пък доближава 5000 лв. 
Преди да запълни щата, Данов сключи граждански договор  
Министърът на инвестиционното проектиране (МИП) Иван Данов е успял да сключи граждански договор 
още преди да запълни щата на новосъздаденото си министерство, показва справката на ведомството до 
"24 часа". 
През септември в министерството е имало един договор при назначени 71 чиновници по служебно и 
трудово правоотношение. Щатът на МИП е 124 души. Договорът е сключен от 1 септември, като към 
датата на изготвяне на отговора по него още не е било извършвано плащане и тази информация липсва в 
справката. 
Данни за плащанията към чиновници на свободна практика не ни предоставиха 3 министерства - МВР, 
финансовото и това на околната среда и водите. 
МВР дори не предостави данни за договорите, сключени и изпълнявани през 2013 г. Бе дадена обаче за 
тези, сключвани при предните две правителства - на тройната коалициа и на ГЕРБ. Най-големи са били 
плащанията през 2006 г. - 96 хил. лв. по 247 договора. През 2012 г. МВР е платило 11 хил. лв. по 36 
договора. 
Екологията и финансите пък дадоха справка за броя сключени договори през 2013 г. Те са 128 за МФ и 48 
за МОСВ. Обяснението е, че счетоводната система не давала възможност да се направи разграничение 
между плащане по трудов договор и такова по граждански. 

 

Източник: kazanlak.com 
 
Заглавие: Обраха гараж демонтирайки част от металната конструкция 
 
Линк: http://www.kazanlak.com/news-13705.html 
 

 

Текст:  Вчера в Районно управление Полиция - Казанлък е подаден сигнал за кражба от метален гараж. 

Крадците са проникнали, след като демонтирали ламарина в задната част на гаража. Кражбата е 
извършена през деня на 26-ти ноември, в часовете между  08.00ч. до 16.20ч. . Установено е, че от 
помещението са откраднати 4 броя алуминиеви джанти в комплект със зимни гуми. По случая е 
образувано е досъдебно производство. 

 


