
 
 
 
 
 
 

 

WWW.BAR-BG.ORG 

 

 

 

 

МЕДИА МОНИТОРИНГ 

 17 декември 2013 г.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 2  

  

Източник: МОСВ 

Заглавие: Проект на ПМС е за отменяне на Наредбата за изискванията за реда и начина за 
инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, 
както и за третирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифeнили 

 
Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=93    

 

Текст: Проекта на ПМС е за отменяне на Наредбата за изискванията за реда и начина за инвентаризация 
на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за 
третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили, приета с ПМС № 50 
от 9.03.2006 г. се налага, поради разработването и влизане в сила на нова Наредбата за изискванията за 
реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и 
почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани 
бифенили. Новата наредба е разработена на основание чл. 43, ал.1 от Закона за управление на 
отпадъците (обн, ДВ, бр.43/2012г.),  чрез който в българското законодателство се транспонира Директива 
2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за 
отмяна на определени директиви и следва да бъде издадена от министъра на околната среда и водите, 
съгласувано с министъра на регионалното развитие и министъра на здравеопазването. 

 Крайна дата за съгласуване: 10.01.2014 г. 

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: rtsenkova@moew.government.bg 

Пълният текст на проект на ПМС за отменяне на Наредбата за изискванията за реда и начина за 
инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, 
както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили  може да 
видите тук. 

 
Проект на доклад от министъра на околната среда и водите може да видите тук. 

 

Източник: МОСВ 
 
Заглавие: Министър Искра Михайлова и тримата заместник-министри участваха в пресконференция на 

МОСВ за второто полугодие на 2013 година и очертаха приоритетите и перспективите за 2014 година  

През 2014 година България за първи път от 15 години ще финансира проекти за екологична 

инфраструктура 

 
Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2342  
 

http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=93
mailto:rtsenkova@moew.government.bg
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2013/Proekt_PMS_otmyana.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2013/december/Dokladminister_PMS.doc
http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2342
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Текст: „През периода от юни досега, екипът на МОСВ трябваше спешно да се справи с няколко пакета 
задачи. На първо място – планирането и дефинирането на задачите по бюджета за 2014 година. Няколко 
пъти се е налагало да коментираме, че имаме проблем с бюджета. Бюджетът за 2014 година на МОСВ е в 
рамките на бюджета за 2013 година. Има една съществена разлика – разлика в общата философия на 
държавата с обособяване на специалния инвестиционен фонд – Програма за устойчиво регионално 
развитие. Очакваме около 1/3 от тези 500 млн. лeвa, които държавата определи за инвестиции, да бъдат 
инвестирани в проекти за екологична инфраструктура”, каза министър Михайлова при откриването на 
пресконференцията за отчет на работата на министерството през второто полугодие на 2013 година. В 
пресконференцията взеха участие и заместник – министрите на околната среда и водите Чавдар Георгиев, 
Атанас Костадинов и Дин Онбаши. 
 „В периода от август до края на ноември министър - председателят направи поредица от срещи с 
представителите от регионите, които дадоха информация за важните  проекти за общините. Те ми дават 
основание да смятам, че за първи път от 15 години, през 2014 година, България ще финансира проекти за 
екологична инфраструктура“,  обясни министър Михайлова. 
 По отношение на спирането на междинните плащания по Оперативна програма "Околна среда", 
министър Михайлова  каза, че имаме пълна яснота по това как да изпълним изискванията на ЕК. 
Предприели сме няколко мерки. Имаме консултации с Одит на средствата от Европейския съюз, в 
резултат на които ние тръгваме към проверка на всички обществени поръчки 2010 - 2013 година. 
Вариантът с вадене на извадка отпада. Паралелно с това дублираме одита си, с което се съобразяваме с 
исканията на Европейския съюз. Налагането на финансови корекции ще се правят там, където има 
забележки от писмото на ЕК”. По думите й, обществените поръчки на стойност над 50 хил. лева са повече 
от 300, които подлежат на проверка. „Моята амбиция е проверките за междинните плащания по ОП 
„Околна среда” да приключат през февруари. Ако всичко е наред, и Европейската комисия е съгласна с 
мерките, които сме предприели, комисията може да освободи средствата веднага. Aко приключим през 
февруари, средствата може да бъдат освободени през март“, каза  министърът. Според нея, всички 
оперативни програми ще бъдат обявени официално, след като бъде одобрено Споразумението за 
партньорство.  
 „Добрата новина от днес е, че са налице всички предпоставки по ОП „Околна среда” да не се загуби нито 
евро“, каза  зам.-министърът на околната среда и водите Дин Онбаши . „За да спасим средства, имаме 
проект за закриване на депа, които не отговарят на изискванията на законодателството  - 66 депа , 97 
млн. лв.“, добави Онбаши.  Той посочи, че  бюджетът на ОПОС е 3.522 млрд. лева, 46 проекта за 
изграждане на инфраструктура  започнаха официално строителни дейности през 2013 година. „По новата 
„ОПОС 2014 – 2020” се планира оптимизиране на законодателството, повишаване капацитета на 
отговорните институции, информираност и популяризиране на добри практики, пилотни проекти. 
Предстои финансов план на програмата”, добави  в заключение зам.-министър Онбаши. 
 По отношение на  наказателните процедури срещу България, от 14,  те вече са 13 – една процедура е 
затворена, очаква се затварянето на още четири процедури. Процедурата, по която България е в най- 
напреднала фаза и влиза в съда, е свързана с местността „Калиакра“. За да се предотврати съдебната 
фаза България предприе изключително важни стъпки, благодарение на които има положителни сигнали, 
че страната няма да бъде съдена. По този въпрос министър Михайлова коментира че „по време на съвета 
на министрите имах среща с комисаря по околната среда Янез Поточник и имам неговото уверение, че 
цялата информация, която се получава от България е обнадеждаваща и показва , че българските власти за 
първи път от повече от 7 години имат сериозно намерение да решат този казус и действително да се 
съобразят с нормите на ЕС по опазване на биоразнообразието в защитените зони“. „Очакваме закриване 
на досиетата по изменение на климата, и за ГМО, както и в областта на водите“, допълни още министър 
Михайлова. 
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„Заводът за боклук на София е един от големите проекти по ОП „Околна среда”. Той винаги е бил рисков. 
Последно в края на ноември, трябваше да бъде подписан договорът между Столична община и 
изпълнителя. Не беше подписан договор, тъй като междувременно се получи сигнал в Европейската 
комисия, и ни предупредиха, че ще поискат обоснован отговор по това как е проведена поръчката. Ние 
реагирахме веднага, като изпратихме информацията, с която разполагаме. До този момент не сме 
получили искане от ЕК за обоснована информация. Възможностите са две – или ще го получим тази 
седмица, или няма да има такова , т.е България е удовлетворила исканията на комисията. Ако ЕК е 
доволна, тогава имаме шанс договорът да бъде сключен и проектът да започне своята реализация. Но, 
рискът още съществува”, обясни министър Михайлова . 
 Тя съобщи, че вече са завършили конкурсите за избор на директори на Басейнови дирекции и 
Национални паркове. „Тази седмица завършва работата на комисията и приключва конкурса за избор на 
директори на РИОСВ, т.е.ангажиментът, който поехме през септември, е изпълнен”, добави още 
министър Михайлова. Министерството има няколко законодателни инициативи, които ще влязат в НС 
през януари, те са за изменение и допълнение на няколко от действащите закони. Една голяма част от тях 
са свързани с намаляване на административната тежест“ , каза в заключение министър Михайлова. 
  

 
Източник: standartnews.com 

Заглавие: МОСВ залага на проектите за екология 

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

218483.html   

 
 
Текст: София. "За периода от юни досега екипът на МОСВ трябваше да се свправи с пакет задачи. На 
първо място с бюджета за следващата година - имаме проблем с него, защото през годините някои 
дейности не бяха дофинансирани. Нашите очаквания са, че около една трета от 500-те млн. лв., 
определени за инвестиции за регионално развитие, ще бъдат инвестирани в проекти, които ще засягат 
екологичната инфраструктура", заяви министърът на околната среда и водите Искра Михайлова в отчет за 
второто полугодие на 2013 г. по ОП "Околна среда" (ОПОС) и за бъдещите приоритети на министерството 
през 2014 година, предаде БГНЕС.  "Премиерът, с мое участие, направи поредица от срещи, на които 
получихме важна информация от регионите и общините и това ще бъде взето предвид при проектната ни 
готовност. Освен тези регионални проекти се отделя внимание и на програмата за инвестиции във важни 
дейности на МОСВ - за управление на отпадъците и водите. Очакваме до края на годината програмата ни 
да бъде включена в общата програма на МФ, за да получим финансирането, продължи Михайлова. Един 
от акцентите е за финансирането на обработката и съхранението на опасни отпадъци. Това е амбициозен 
проект, но е по силите на МОСВ", подчерта министърът 
"Разчитаме да получим подкрепа и на реализацията на програмата за управление на водите и на риска от 
наводнения. Тези проекти също ще бъдат финансирани от фонда за регионално развитие. През този 
период положихме усилия за активно участие на министерството в рамките на структурите на ЕС, 
продължи Михайлова. Участвахме в изработването на пътна карта по проблемите за изменение на 
климата, управление на водите и подготовката на споразумението 2014-2020 "г., каза тя.  "Наказателните 
процедури срещу България от 14 станаха 13, очакваме затварянето на още 4, имаме решения за внасяне 
на съдебен иск за Калиакра и вятърните генератори и предприехме редица мерки за това, отчете 
Михайлова. ЕК ще трябва да коригира досието на България и имаме надежда делото да не влезе в съда, 
да бъде закрито, оттам имаме информация, че оценката за нашите действия се приема добре. Очакваме 

http://www.standartnews.com/balgariya-politika/mosv_zalaga_na_proektite_za_ekologiya-218483.html
http://www.standartnews.com/balgariya-politika/mosv_zalaga_na_proektite_za_ekologiya-218483.html
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закриване и на досието за ГМО", посочи Михайлова.  Завършва конкурса за избор на регионалните 
директори на дирекциите по околна среда и водите, съобщи тя. Имаме пълна яснота как да изпълним 
изискванията на ЕК за нарушенията и спирането на междинните плащания по ОПОС, категорична бе 
Михайлова. Имаме сътрудничеството на Националното сдружение на общините и през януари 
следващата година ще съобщим да резултатите от работата и последващите мерки, добави министърът.  
Договорените средства по ОПОС са 5.668 млрд. лв., а изплатените - 1.496 млрд. лв., се съобщава в 
справката на министерството. Плащанията само през 2013 г. са 870 млн. лв., а от август тази година до 
момента - 535 млн. лв. Рискът от загуба на средства за 2013 г. по Кохезионния фонд е за 77 млн. лв  
Дават на прокурор бонуси за 1,5 млн 
Сигнал за неправомерно изплатени бонуси в размер на 1,5 млн. лв. на служители в управляващия орган 
на ОП "Околна среда" е изпратен в прокуратурата. Това обяви екоминистърът Искра Михайлова. Сумата е 
изплатена на 130 души през 2011 г. по време на кабинета "Борисов", уточни Михайлова. Дирекция 
"Национален фонд" към Министерството на финансите, която одобрява разходите по оперативните 
програми, не е верифицирала тези бонуси и сега те са финансов ангажимент на МОСВ, каза Михайлова. 
Освен това имаме да изплащаме към "Национален фонд" и финансови корекции, тъй като някои суми не 
са изплатени в съответствие с правилата, допълни тя. Около 1/3 от 500 млн. лв., които кабинетът е 
определил за инвестиции през 2014 г. чрез специалния фонд за развитие на регионите, ще отидат за 
екологичната инфраструктура, каза още министър Михайлова и допълни, че това се случва за пръв път от 
15 г. насам. В тази връзка от август до края на ноември премиерът Пламен Орешарски е направил 
поредица от срещи с представители от регионите, които са дали информация за важните за тях проекти. 
През 2014 г. ще бъдат решени много от проблемите, свързани със складираните опасни отпадъци в 
страната. Предвижда се те да бъдат унищожени или транспортирани извън страната 

Източник: mediapool.bg 

Заглавие: Неправомерни бонуси за 1.5 млн. лв. в МОСВ отиват на прокурор 

 
Линк: http://www.mediapool.bg/nepravomerni-bonusi-za-15-mln-lv-v-mosv-otivat-na-prokuror-
news214732.html  
 

 
 
Текст: Сигнал за неправомерно раздадени бонуси от 1.5 млн. лв. през 2011 г. сред работещи около 130 
души в управляващия орган на Оперативната програма "Околна среда" (ОПОС), ще внесе в прокуратурата 
министърът на околната среда и водите Искра Михайлова. Това съобщи самата тя при представянето на 
годишните резултати на ведомството пред журналисти в понеделник.  По думите й парите, които са били 
изплатени от техническата помощ на ОПОС, са били раздадени без ясни правила, тъй като по онова време 
такива не е имало, а са приети едва година по-късно. Поради тази причина Националният фонд е отказал 
да одобри направените разходи, които обаче вече са били изплатени, и те са останали за сметка на 
бюджета на екоминистерството. Това допълнително е създало проблеми в работата на ведомството, но 
бонусите няма как да бъдат поискани обратно от чиновниците, които са ги взели.  Затова сега Михайлова 
ще поиска от прокуратурата да разследва случая и да реши дали да предприеме някакви действия 
спрямо служителите.  Тя посочи още, че държавното обвинение е сигнализирано за одобрени 
съмнителни разходи по проект, реализиран от община Омуртаг и финансиран от еврофондовете, за 
нередовен проект за финансиране на басейновите дирекции, предвижда се внасяне на сигнал и за 
европроект, зипълняван от община Ямбол. 

 

http://www.mediapool.bg/nepravomerni-bonusi-za-15-mln-lv-v-mosv-otivat-na-prokuror-news214732.html
http://www.mediapool.bg/nepravomerni-bonusi-za-15-mln-lv-v-mosv-otivat-na-prokuror-news214732.html
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Източник: bia-bg.com 

Заглавие: Наченки на оптимизъм в икономиката показва годишната анкета на БСК 

Линк: http://www.bia-

bg.com/news/15793/Наченки_на_оптимизъм_в_икономиката_показва_годишната_анкета_на_БСК/    

   
Текст: Българската икономика се оттласква от дъното, показват резултатите от традиционната годишна 
анкета на БСК сред членовете на камарата – „2013 г. през погледа на бизнеса“, представени на 
пресконференция днес, 16.12.2013 г. Проучването е проведено сред 462-ма мениджъри и собственици на 
компании в периода 1-10 декември 2013 г 
Според 22% от анкетираните бизнес климатът през 2013 г. се е подобрил спрямо предходната година, 
докато през 2012 г. позитивните оценки бяха едва 2 на сто. И през настоящата година, обаче, се запазва 
високият процент (53%) отговорили, че има влошаване на икономическите условия в страната, а според 
23% от анкетираните те не са се променили 
Според 22% от анкетираните бизнес климатът през 2013 г. се е подобрил спрямо предходната година, 
докато през 2012 г. позитивните оценки бяха едва 2 на сто. И през настоящата година, обаче, се запазва 
високият процент (53%) отговорили, че има влошаване на икономическите условия в страната, а според 
23% от анкетираните те не са се променили 
Макар 39% да предвиждат застой в икономическите процеси през 2014 г., анкетата показва наченки на 
оптимизъм – 33% очакват възстановяване на растежа над 1.5%, докато през 2012 г. оптимистично 
настроени са били едва 16 на сто от анкетираните. Категорично се обръща и тенденцията сред 
отговорилите „очаквам задълбочаване на кризата“ – през миналата година далите такъв отговор са били 
два пъти повече (51%) спрямо 2013 година (25%) 
Всеки трети бизнесмен (29%) декларира подобряване на икономическото състояние на своята фирма. 
36% са успели да запазят показателите от предходната година, а 32% отчитат спад на фирмените си 
показатели. Най-негативно икономическата криза се е отразила върху продажбите/оборотите (50% от 
фирмите, участвали в анкетата, отчитат спад), следвани от обемите на производство (41%), работните 
места (36%), инвестициите (33%) и пазарното присъствие (31%)  
Действията на изпълнителната власт за преодоляване на негативните ефекти от икономическата криза са 
оценени от анкетираните негативно, като най-много негативи събира правителството „Борисов“ (72%), 
следвано от правителството „Орешарски“ (45%) и правителството „Райков“ (31%). Всеки трети (30%) дава 
положителна оценка за дейността на настоящото правителство, а предходните две се ползват с 
одобрението на едва 14-16% от анкетираните. Краткият мандат на служебното правителство създава 
обективно затруднение у респондентите да преценят достойнствата на провежданата политика, поради 
което правителството „Райков“ събира 55% отговори „не мога да преценя“, докато за правителството 
„Борисов“ този процент е 12, а за „Орешарски“ – 25% 
Според анкетираните, най-често случаи на корупция се наблюдават при обществените поръчки (вкл. по 
европейските проекти) – 82%, съдебната система – 73%, здравеопазването – 64%, и управлението на 
регулаторни режими – 59%, а най-незасегната от корупционни практики е системата на образование 
(12,5%). Спрямо предходното проучване (за 2012 г.) практически във всички посочени сфери е отчетен 
ръст на корупционния индекс, като най-сериозно е увеличението при МВР/КАТ, данъчното обслужване и 
контрол, контрола по спазване на трудовото законодателство, обществените поръчки и управлението на 
регулаторни режими. Нивата на корупция в съдебната система и здравеопазването остават без промяна 
Сред най-изявените ефекти от икономическата криза е нарастващата невъзможност на фирмите да 
обслужват кредитите си – и към финансовите институции, и към контрагенти 

http://www.bia-bg.com/news/15793/Наченки_на_оптимизъм_в_икономиката_показва_годишната_анкета_на_БСК/
http://www.bia-bg.com/news/15793/Наченки_на_оптимизъм_в_икономиката_показва_годишната_анкета_на_БСК/
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- Спрямо 2012 г. се запазва процентът (10%) на фирмите, които имат просрочени плащания към 
банките, нараства процентът на тези, които се е наложило да преструктурират кредитите си (от 
20% през 2012 г. на 26% през 2013 г.) и намалява процентът (от 70% на 64%) на успяващите да 
плащат кредитите си навреме 

- Нараства и междуфирмената задлъжнялост – през 2012 г. 50% от анкетираните са отговорили, че 
имат просрочени несъбрани вземания от частни юридически лица, а през 2013 г. този процент 
нараства на 54. Положителна тенденция е, че спрямо предходната година през 2013 г. делът на 
просрочените с повече от една година вземания слабо намалява (от 33 на 30%), но въпреки това 
той остава твърде висок и носи риск от декапитализиране на фирмите  

Една от ключовите причини за фирмената задлъжнялост е забавянето на плащания от страна на 
държавата и общините за изпълнени обществени поръчки. Настоящото проучване показва намаление на 
забавените плащания от страна на фирми с преобладаваща държавна и общинска собственост (от 11,8% 
през 2012 г. на 3,7% през 2013  г.), незначителен спад на задълженията на общините (от 8,8% на 8,5%) и 
сериозно увеличение на задълженията на държавата (от 8,8% на 14,6%) 
По отношение на работната сила най-често работодателите страдат от липса на строго профилирани 
специалисти (67%), ръководен персонал (37,5%) и изпълнителски състав (37,5%). Сравнително по-рядко се 
усеща липсата на административен персонал (12,5%), а „гладът“ за общи работници е едва 8%. Това за 
пореден път показва, че работодателите насочват вниманието си приоритетно към високо 
квалифицираните кадри, за сметка на тези с ниско образование. Спрямо предходната година 
впечатление прави нарастването на търсещите тесни специалисти (от 45% през 2012 г. на 67% през 2013 
г.) и ръководен персонал (от 31% през 2012 г. на 37,5% през 2013 г.), което се предопределя от бизнес 
намеренията за идния период и необходимостта от мениджъри с необходимите компетенции да изведат 
фирмите напред 
Най-често срещаните дефицити у работната сила работодателите откриват по отношение на 
професионалните умения и компетенции (52%). На второ място се нареждат 
техническите/технологичните компетенции (36%), следвани от технологичната и организационна 
дисциплина (32%), при която обаче има подобрение спрямо предходната година, когато 37% 
работодателите не са били доволни от дисциплината на работниците и служителите си. Все по-ярко се 
открояват дефицитите при т.нар. „меки умения“, като „креативност/иновативност“, „работа в екип“, 
„комуникативност“, „лидерски умения“ и др., които стоят като проблем пред 20 до 30 на сто от 
работодателите по отношение на техните кадри  
По отношение на бизнес плановете за 2013 г. най-сериозна активност фирмите планират във връзка с 
разработването на нови продукти и услуги (62,5%), търсенето на нови пазари (59,4%) и увеличаването на 
обема на производството (54,7%). В същото време, готовност да инвестират в иновации, марки и патенти 
са декларирали 33,3% от анкетираните, което е парадоксално в контекста на желанието за развитие на 
нови пазари и продукти. Всеки втори анкетиран декларира, че възнамерява да инвестира в развитие и 
обучение на персонала, което е показател за осъзнаването на ключовата роля на човешките ресурси за 
постигането на конкурентоспособност. Мениджърите са предпазливи по отношение на плановете си за 
нови кредити (18,8%), ръст на работните места (32%) и инвестиции в производствени мощности (39%) 
Обръща се тенденцията спрямо 2012 г. по отношение на намерението на мениджърите да ползват 
европейските фондове за развитие на своята дейност. 59% от анкетираните планират да кандидатстват 
през 2014 г. с европроекти, 25% нямат подобно намерение, а 16% все още не са решили. За сравнение, 
през 2012 г. планове за кандидатстване с европроекти са декларирали едва 24% от анкетираните, докато 
преобладаващото мнозинство (67%) не са имали подобни намерения. Въпреки всичко, остават силно 
негативни настроенията по отношение на тежките процедури за кандидатстване, управление и отчитане 
на проекти (29,4%), както и съмненията в обективността на оценяването на проектните предложения 
(24,7%). Сред причините за отказ от канадидатстване за европейско финансиране са, също така, липсата 
на ресурс за авансово финансиране на проектите (24,7%) и липсата на квалифициран човешки ресурс за 
разработка и управление на проекти (10,6%). Спрямо 2012 г. силно намалява процентът (от 17,9% през 
2012 г. на 4,7% през 2013 г.) на посочилите като проблем липсата на достатъчно информация за 
възможностите за кандидатстване  
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Анкетата показва отчетливо желанието на бизнеса за успокояване на обществено-политическата ситуация 
с цел подобряване на цялостната бизнес среда 

- Само 17% от анкетираните смятат, че са необходими предсрочни парламентарни избори веднага, 
според 44% разумно е предсрочните избори да бъдат през 2014 г. заедно с тези за Европейски 
парламент, а всеки трети е на мнение, че правителството трябва да изкара пълния си мандат 

- Докато протестите от зимата на 2013 г. срещат одобрението на 55% от анкетираните, тези от 
лятото на т.г. са подкрепени от 42% от респондентите. Негативните оценки са, съответно – 26% за 
зимните протести и 47% за летните 

Сред институциите традиционно най-високи оценки получават данъчната администрация (31%), местната 
власт (28%) и президентската институция (28%). На другия полюс остават съдебната власт (11%) и 
Народното събрание (13%). Лидер по неодобрение е парламентът (78%), следван от съдебната власт 
(67%) и Президента (58%). Действащото правителство събира 56% неодобрение и 24% подкрепа. Сред 
институциите с най-ниски нива на одобрение (14%) могат да бъдат причислени и евродепутатите, но при 
тях е и най-висок процентът (50%) на отговорилите „не мога да преценя“. Това показва, че все още липсва 
достатъчно информация относно дейността на българските представители в Европейския парламент, 
което възпрепятства формирането на оценка 
 

Източник: dnevnik.bg 

Заглавие: Електронните отпадъци ще се увеличат с 33% до 2017 г. 
 

Линк: 
http://www.dnevnik.bg/tehnologii/2013/12/17/2204668_elektronnite_otpaduci_shte_se_uvelichat_s_33_do
_2017_g/  
 

 
 
Текст:  Светът изхвърля на боклука все повече електроника. До 2017 г. електронните отпадъци ще се 
увеличат с 33%, което може да се окаже проблем, посочва проучване на Организацията на обединените 
нации, направено съвместно с няколко правителства, научни организации и фондации. 
Проучването прогнозира, че през 2017 г. всяка година човечеството ще изхвърля електроника, която ще 
тежи почти колкото двеста небостъргача като Емпайър стейт билдинг в Ню Йорк. Под "електроника" 
проучването приема всякакви устройства, включително бяла техника. 
Това е първото подробно проучване на този тип отпадъци. Досега всяка страна имаше различно 
разбиране за класификацията им и това доведе до неясни и объркващи данни. Сега всичко е проверено 
под общи критерии и е създадена карта на тяхното разпространение по света. 
Картата включва информация от 184 държави. От тях става ясно, че прз миналата година светът е 
произвел близо 49 млн. тона отпадъци от електроника. Това означава средно по 20 кг. за всеки жител на 
планетата. 
Китай и САЩ са най-големите "производители" на електронни отпадъци. Щатите са първенци с 9.4 млн. 
тона генерирани електронни отпадъци за миналата година. Китай пък е изхвърлил техника тежаща общо 
7.3 млн. тона. 
Европейският съюз пък е сред водещите по рециклиране на електроника. САЩ имат подобни програми в 
едва 25 щата, като те рециклират средно около 2.5 кг. на човек на година, като тенденцията е за бързо 
повишаване. 
Това е наложително, тъй като рязкото увеличение на електронните отпадъци през следващите пет години 
може да се окаже проблем. Голямото разнообразие от използвани в устройствата материали усложнява 

http://www.dnevnik.bg/tehnologii/2013/12/17/2204668_elektronnite_otpaduci_shte_se_uvelichat_s_33_do_2017_g/
http://www.dnevnik.bg/tehnologii/2013/12/17/2204668_elektronnite_otpaduci_shte_se_uvelichat_s_33_do_2017_g/
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рециклирането им, но и представлява ценен ресурс. Основната надежда на създателите на проучването 
е, че резултатите от него, ще дадат насоки на регулаторите какви мерки трябва да се вземат, за да може 
проблемът да бъде избегнат. 
 
 

Източник: dnevnik.bg 

Заглавие: Ековедомството: Недоговорени средства по програма околна среда няма да има 

 
Линк: 
http://www.dnevnik.bg/zelen/2013/12/16/2204694_ekovedomstvoto_nedogovoreni_sredstva_po_program
a/ 
 

 

Текст:  Недоговорени средства по оперативна програмата за околна среда няма да има, заяви зам.-
министърът на околната среда Дин Онбаши в понеделник по време на отчета дейността на ведомството 
му за второто полугодие на 2013 г поповод опасенията за автоматично освобождаване на около 100 млн. 
лева за тази година. 
По думите на Онбаши тези средства ще бъдат запазени благодарвение на голям проект за закриване на 
нерегламентирани сметища на стойност 97 млн. лева. 
Проектът е изпратен за одобрение до Еврокомисията. Очакванията на министерството по околната среда 
са от Брюксел да има зелена светлина за него. Става дума за закриването на 66 депа в страната и ще се 
делегира на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). 
През следващия програмен период Брюксел не предвижда финансиране за закриване на сметища. 
Общините с неизградени системи за рециклиране на отпадъци ще плащат 22 лв. за всеки тон депониран 
отпадък през 2014 г., съобщи другият зам.-министър Чавдар Георгиев. 
Договорката с общините е за плавно увеличение на таксата до достигането на оптималните й нива от 95 
лв./тон, уточни Георгиев. Той припомни, че отчисленията са само за общини, които нямат изградени 
системи за разделно събиране и рециклиране на отпадъци и ще бъдат освободени от такса, когато ги 
изградят. 
Таксата за 2013 г. е 15 лв./тон, а предвиденото увеличение беше до 35 лв./тон. Министър Михайлова 
разясни, че тези средства постъпват във фонд, който ще финансира дейности за въвеждане на системи за 
разделно събиране, за компостиране, рециклиране, за оползотворяване на отпадъци и така парите ще се 
върнат в общините. 
 
 

Източник: banker.bg 

Заглавие: Спасяват пари по "Околна среда" с проект за закриване на 66 сметища 

 
Линк: http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&Article=487946 
 

 

http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&Article=487946
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Текст: С голям проект за закриване на 66 стари сметища на стойност от 97 млн. лв., който ще бъде внесен 
до дни за одобрение в Брюксел, страната ни ще направи опит да спаси пари по оперативна програма 
"Околна среда". Това обяви министърът на околната среда и водите Искра Михайлова, която направи 
отчет на свършеното през шестте месеца от нейното управление. Проектът ще се изпълнява от 
Предприятието за управление на дейностите по околната среда. Очакванията са той да бъде одобрен до 
края на тази година и така сумата да остане блокирана да усвояване през 2014 и 2015 година. Михайлова 
уточни, че тези пари не подлежат на загуба през 2013 г., а проектът ще се реализира през следващите две 
години.Наред с това екоминистерството вече е започнало проверка на над 300 обществени поръчки, 
проведени в периода от 2009-а до 2010 година. Всички търгове са на стойност над 50 хил. лева, като 
одиторите ще проверяват критериите за подбор на изпълнители и причините са съкращаването на 
сроковете. Амбицията на Михайлова е резултатите от проверката да станат ясни до края на февруари и на 
тяхна база да се решат финансовите корекции за неизрядните общини, които ще се наложат и ще се 
докладват на Европейската комисия. Става въпрос спрените преди месец от Брюксел плащания за над 
900 млн. евро по общински проекти, за които има съмнения, че са извършвани драстични нарушения. 
Екоминистърът поясни, че първоначалната идея за извадкова проверка е отпаднала, тъй като ако ЕК 
установи грешка, тя ще доведе до санкция за всички общини, включително изрядните. Тя уточни, че ако 
комисията доклада на министерството, междинните плащания по "Околна среда" ще бъдат възстановени 
веднага.Иначе по последни данни на зам.-министъра, който пряко отговаря за усвояването на европарите 
по "Околна среда" Дин Онбаши, опасност за загуба на пари няма. По нея досега са договорени 5.668 
млрд. лв. (161%) от общ бюджет от 3.522 млрд. лева. Изплатени са 1.496 млрд. лв. и така само за година 
министерството е успяло да увеличи разплатените от еврофондовете средства от 12.75 на сто в края на 
2012 г. на 42.48 на сто към момента. Само от август досега са били платени 535 млн. лв., което е близо 
една трета от всички разплатени средства. През тази година по 46 проекти са стартирали официално 
строителните дейности - 40 са за водна инфраструктура и 6 регионални системи за управление на 
отпадъците. Предстои да бъдат изградени до края на този програмен период 11 сепариращи и 18 
компостиращи инсталации и 9 съоръжения за рециклиране. 
Прехвърлени за изпълнение в следващия бюджет от 2014-а до 2020 година са общо 32 проекта, които са 
за изграждане на водна инфраструктура. Бюджетът на новото издание на "Околна среда" да стане ясен, 
едва след като ЕК приеме Споразумението за партньорство. През следващия програмен период 
приоритет отново ще е изграждането на ВиК-мрежата, създаването на Национален център за управление 
на водите в реално време, както и за решаване на проблеми със стари опасни отпадъци като 
пестицидите, чиито места ще се идентифицират и унищожат. 
Въпреки оптимизма на екоминистъра, че страната няма да загуби пари по "Околна среда", стана ясно, че 
под въпрос все още са отпуснатите около 200 млн. лв. за строежа на софийския завод за боклук. 
Първоначално процедурата за избор на изпълнител "Актор-Хелектор" беше обжалвана, което забави 
подписването на договора между Столична община и строителя. По-късно обаче Висшият 
административен съд постанови, че няма нарушение при критериите за подбор и избора на изпълнител и 
контрактът може да бъде подписан. Въпреки решението обаче, срещи строителя са внесени нови жалби в 
ЕК. В резултат на това яя е поискала обоснована информация за класирането на участниците, която е била 
предоставена. Засега ведомството няма обратна кореспонденция с Брюксел. Според Михайлова все още 
има шанс до края на годината договорът да бъде подписан, така че парите да не бъдат загубени. По 
думите й ако Столичната община е убедена в правотата си за избора, може да сключи договора въпреки 
предупреждението на Брюксел. 
Очакванията на министерството са част от парите, предвидени по новия инвестиционен фонд за 
регионално развитие, чийто финансов ресурс е в размер на 500 млн. лева, ще отидат за екопроекти на 
общините. Според Михайлова около 1/3 от целия бюджет да бъдат инвестирани в екологичната 
инфраструктура. Отделно от този фонд ще има програма за управление на речните басейни и на 
управление на рискове от наводнение, която да се изпълнява от екоминистерството. 
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Източник: novini.bg 

Заглавие: Йотова: Проблемите със сметищата са много тежки 

„За това отново трябва да се обърнем към Европа, но за целта трябва да имаме готов проект”, 

уточни тя 

 

Линк: http://www.novini.bg/news/171032-%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-

%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0-

%D1%81%D0%B0-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-

%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8.html 

 

  

Текст: Проблемите със сметищата са много тежки, каза пред журналисти в Пазарджик евродепутат 
Илияна Йотова 
„Те не са свързани само със сметището край Пазарджик. Мисля, че в началото на месец март 
Европейският парламент ще изпрати мисия тук, за да се запознае на място с аргументите за и против и 
най-вече с причините за забавяне решаването на този въпрос и построяването на инсталация за 
отпадъците. Ние сме в навечерието на нов програмен период. Трябва да е ясно и на правителството, и на 
регионалните власти, че точно сега е моментът да се подготвят новите проекти и да се кандидатства за 
европейско финансиране”, каза още Йотова. Тя допълни, че е песимист по отношение на факта, че в 
националния бюджет ще има достатъчно средства за изграждането на такава инсталация 
„За това отново трябва да се обърнем към Европа, но за целта трябва да имаме готов проект”, уточни 
Йотова. По отношение на замразените средства по програма „Околна среда”, тя коментира, че България 
никога няма да получи нови пет милиона от фонда за рибарство поради това, че няма такава практика 
 

Източник: capital.bg 

Заглавие: Европлащанията по екопроекти няма да тръгнат преди пролетта на 2014 г. 

МОСВ ще проверява над 300 стари обществени поръчки и ще глобява общини с пропуски 

 

Линк: 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/12/16/2204538_evroplashtaniiata_po_ekoproek

ti_niama_da_trugnat_predi/ 

 
Текст: Екоминистерството ще провери над 300 обществени поръчки и ще глобява общини с пропуски, за 
да убеди Европейската комисия (ЕК) да възстанови спрените плащания по Оперативна програма "Околна 
среда". Това обяви министър Искра Михайлова по време на отчет за дейността на министерството за 
втората половина на 2013 г. Този план за действие обаче отлага възстановяването на разходите на 

http://www.novini.bg/news/169654-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-400-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0.html


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 12  

  

държавата от европейския бюджет за неизвестен период от време, като най-оптимистичната прогноза е 
края на март 2014 г. Брюксел спря междинните плащания по програмата през ноември заради системни 
пропуски на общините и на звеното за контрол в централната администрация 
Желанието на сдружението на общините е да се направи извадка на част от обществените поръчки, да се 
отчете процентът на нарушения и да се наложи финансова санкция на цялата програма за околна среда. 
Министерството обаче е решило, че не е справедливо да се глобяват изрядни общини. Екипи от МОСВ и 
звеното за одит на средства от ЕС ще проверява всеки проект на стойност над 50 000 лева, договорен в 
периода 2010 – 2013 г, обясни Михайлова. Министърът каза, че се надява проверката да приключи до 
края на февруари, още месец ще мине докато Европейската комисия се запознае с резултатите и вземе 
решение за спрените плащания. "Това обаче е амбиция на министъра, не знаем колко време ще 
продължат проверките", каза Михайлова 
Глоби за общини с конкретни нарушения 
 
Министърът каза, че проектите ще се проверяват за грешките, посочени от Брюксел като недопустими – 
смесване на критерии за подбор и класиране на кандидатите, увеличаване или намаляване на сроковете 
в хода на процедурата, дискриминационни условия. Ще се глобяват само общините, допуснали 
изброените нарушения 
"Като знаем как работи системата, аз не го виждам за по-малко от шест месеца да излезе с някакъв 
резултат (проверката – бел. ред.), като дотогава всичко ще бъде спряно – мисля, че никой в държавата не 
го иска", коментира зам.-изпълнителният директор на сдружението на общините Емил Савов пред 
investor.bg. По думите му към момента ЕК е блокирал всички плащания към България, като уверението на 
държавата е, че те ще се поемат от бюджета. Възстановяването на разходите по другите програми най-
вероятно ще се възобнови през януари. Само по Оперативната програма "Околна среда" 
екоминистерството е поискало от Министерство на финансите възстановяване на 266 млн. лева до 31 
декември тази година 
Всички пари по околна среда са договорени 
 
Зам.-министърът на околната среда Дин Онбаши съобщи, че по програмата за околна среда няма да 
останат недоговорени средства. Имаше опасения за автоматично освобождаване (невъзможност да се 
договорят) на около 100 млн. лева за 2013 г., но те са спасени с един голям проект за закриване на 
нерегламентирани сметища, чиято стойност е 97 млн. лева. Той е изпратен до ЕК за одобрение, МОСВ 
очаква положителен отговор. Проектът е за закриването на 66 депа из цялата страна и ще се делегира на 
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). През следващия 
програмен период Брюксел не предвижда финансиране за закриване на сметища 
Въпреки договарянето на средствата по ОПОС (5.66 млрд. лева с позволеното наддоговаряне) от отчета 
на министерството стана ясно, че голяма част от проектите са със значително изоставане, а някои ще се 
прехвърлят към периода 2014 – 2020 г. Само 7 за пуснатите в експлоатация нови или модернизирани 
пречиствателни станции в големи общини, единствено два града (София и Ботевград) имат построени 
депа за отпадъци. Изоставането по оста за биооразнообразие също е много сериозно – едва 6.7 млн. лева 
са разплатени, при договорени 341 млн. лева 
 

Източник: trud.bg 

Заглавие: Дават на прокурор чиновнически бонуси за 1,5 млн. лв. 

 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2634536 

 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2634536
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Текст: Чиновници от управляващия орган на оперативната програма "Околна среда" са си раздали щедри 
бонуси за общо 1,5 млн. лв. през 2011 г. в разрез със закона. Това стана ясно от изказване на 
екоминистъра Искра Михайлова, която обяви, че е предала казуса на прокуратурата. Плащанията от ЕС за 
България по "Околна среда" бяха спрени преди месец заради системни грешки с обществените поръчки.  

Министърът посочи, че в управляващия орган на програмата работят 130 чиновници, но тя не знае колко 
от тях са получили незаконно допълнителни бонуси към заплатите си. По думите парите са изплатени от 
техническата помощ на европрограмата и са били раздадени без ясни правила, тъй като "по онова време 
такива не е имало", а са приети едва година по-късно. 
Поради тази причина Националният фонд към Министерството на финансите е отказал да одобри 
направените разходи. Нямало и законен механизъм, който да принуди чиновниците да върнат взетите 
бонуси, обясниха от ведомството.  
"Казусът се проверява от компетентните органи и те ще се произнесат дали има нарушение. Колегите от 
администрацията обаче трябва да бъдат поздравени, че няма да има загубено нито едно евро в края на 
тази година)", коментира пред "Труд" бившият зам.-министър на екологията Ивелина Василева. Тя 
допълни, че експертите получават допълнителни бонуси, защото одобряват проекти по европрограмата. 
Министър Искра Михайлова се зарече да направи задълбочен анализ на цялостната дейност на 
управляващия орган по програмата, за да прецени дали и кои чиновници трябва да поемат вина за 
замразените плащания на 900 млн. евро по програмата. В началото на 2014 г. ще станат ясни резултатите 
от анализа. 
От думите на министъра стана още ясно, че бюджетът на ековедомството за 2014 г. е същият като за тази 
година, но за първи път от 15 години България ще финансира проекти за екологична инфраструктура през 
2014 година.  
"Очакваме около 1/3 от тези 500 млн. лв., които държавата определи за инвестиции в бюджет 2014, да 
бъдат вложени в проекти за екологична инфраструктура", заяви Михайлова. 
От ведомството коментираха и наказателните процедури на Еврокомисията срещу България. 
Има знаци от страна на ЕК, че ще се прекрати делото срещу България в Европейския съд в Люксембург 
заради вятърните паркове в Калиакра, както и наказателните процедури заради неприлагането на 
евродирективите за изменението на климата, за генномодифицираните организми (ГМО) и за водите.  
Но поне година ще отнеме спирането на процедурата заради изсичането на дървета по река Вая в зоната 
Иракли, стана още ясно от думите на министър Михайлова.  
Нямало да загубим европари по "Околна среда" 
Независимо че от месец насам са замразени плащания за 900 млн. евро по "Околна среда", 
екоминистерството обеща вчера, че страната ни няма да загуби европари в края на 2013 г. В презентация 
на зам.-министър Дин Онбаши обаче бе записано, че съществува потенциален риск за 77 млн. лв.  
Онбаши уточни, че материалът е правен в петък, а днес е дошла новина от Брюксел, че плащането на тази 
сума ще може да се разсрочи. Причината е, че Еврокомисията е дала съгласие 66 проекта за закриване на 
стари сметища да бъдат обединени в един общ, който ще се изпълнява от ПУДООС.  
За такива големи проекти спира да важи изискването да бъдат разплатени до Нова година, но трябва да 
бъдат изпълнени до края на 2015 г., уточни екоминистърът Искра Михайлова. С обединения проект се 
разсрочвало плащането на 97 млн. лв. по програмата.  
Замразените пари по програмата ще останат блокирани поне до март. Вече тече проверка на над 300 
обществени поръчки, проведени в периода 2009-2010 г., заради съмнения, че има смесване на критерии, 
съкращавани са срокове и са нагласявани. Те щели да приключат до февруари. След тях ще има корекции 
на пари само за неизрядните общини. 
Под риск обаче остават 200 млн. лв. за строежа на софийския завод за боклук, тъй като договорът с 
изпълнителя още не е подписан заради жалби.  
 


