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Източник: МОСВ 

Заглавие: Министър Искра Михайлова взе участие в Дискусионен форум “Общинските проекти през 
програмен период 2014 -2020”  
 
Тя изрази готовност за среща с Националното сдружение на общините, за да гo запознае с плана за 
действие за Оперативна програма “Околна среда 2014 -2020“ 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2442   

  

Текст: Министър Искра  Михайлова взе участие в Дискусионен форум “Общинските проекти  през 
програмен период  2014 -2020” , който се проведе в рамките на Общото събрание на Националното 
сдружение на общините в Република България. По време на форума тя представи новия програмен 
период на Оперативна програма „Околна среда“. 
Министърът съобщи, че за Оперативна програма „Околна среда“ за периода 2014-2020 г. се очаква 
финансов ресурс от порядъка на 1, 494 млрд. евро за седемгодишния период, което я прави втората по 
големина програма в общата финансова рамка. 
Тя посочи че „преобладаващият процент за финансиране ще бъде по приоритетна ос ” Води”- водна 
инфраструктура, пречистване на отпадни води, водоснабдяване, пречиствателни станции и цялата 
инфраструктура, свързана с тях. Фокусът отново ще са агломерациите с над 10 хил. еквивалент жители, 
тъй като ние не сме изпълнили ангажиментите си по директивата“. 
Министърът каза, че ще се поиска подкрепа от Националното сдружение на общините, за да се даде 
пълна картина на инвестициите във водния сектор чрез различните програми и финансови инструменти, с 
които е работено в периода 2007- 2013 г. 
Тя изрази готовност за специална среща с Националното сдружение на общините, за да гo запознае с 
плана за действие, който е предвиден във връзка с оперативната програма. 
„Информирам, че ние имаме условие до 2016 г. да реализираме водната реформа и да финансираме 
проекти във водния сектор. Това,  по което работим в момента е да конкретизираме пътищата и начините 
за финансиране на тези проекти до окончателното реализиране на водната реформа“, поясни министър 
Михайлова. 
Тя добави, че по втората приоритетна ос „Отпадъци“ вниманието трябва да се фокусираме върху 
инсталации и технологии за разделно събиране, сепариране, оползотворяване на отпадъка и намaляване 
на количествата депонирани отпадъци. „Ангажиментите ни за изграждане на регионални депа едва ли 
могат да бъдат покрити  със средства от ОПОС. Те ще бъдат и национален ангажимент за тези, които не се 
изграждат с подкрепата на ОПОС  2007-2013.“ 
Министърът сподели, че се предвижда за следващия вариант, който ще се представи пред ЕК да има нова 
приоритетна ос „Чистота на атмосферния въздух“ и допълни, че има необходимост от помощ и подкрепа 
за реализация на общинските проекти за чистота на атмосферния въздух, на които да се стъпи при 
разработването на новата ос. 
„Амбицията ни е към  юли 2014 г. да сме в реални преговори по окончателен текст на оперативната 
програма, а към октомври тя да бъде факт“, каза в заключение министър Михайлова. 
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Източник: mediapool.bg 
 

Заглавие: Държавата и общините ще си поделят глобата за екопроектите с нарушения 

Търсят се изчезнали документи, за да няма още наказания 

Линк: http://www.mediapool.bg/darzhavata-i-obshtinite-shte-si-podelyat-globata-za-ekoproektite-s-
narusheniya-news217628.html 
 

  
 
Текст: Финансовата санкция по оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) заради допуснатите 
нарушения при възлагането на обществените поръчки за изпълнението на екопроекти да се сподели 
между държавата и общините ще поиска министърът на околната среда от финансовото министерство. 
Това съобщи Искра Михайлова пред Националното сдружение на общините. Тя не уточни какво разбира 
под споделяне на отговорността и дали корекцията от 40 млн. евро се дели по равно между общините и 
държавата. 
Въпросът с финансовата корекция по ОПОС е изключително важен за общините, както и за 
размразяването на спрените плащания по програмата. Категорично сме против санкции на всички 
общини, каза Донка Михайлова, кмет на Троян. 
Върви се към налагане на плоска финансова корекция по програмата за периода 2010 – 2013 г., каза 
Искра Михайлова. По думите й тя ще настоява тя да е 10% върху изплатените средства през този период, 
което е около 40 млн. евро. 
Личното ми мнение, е че държавата трябва да поеме своята отговорност, каза екоминистърът. 
Аргументите й са, че от тези 252 договора за обществени поръчки 90% са минали на предварителен 
контрол през Агенцията за обществени поръчки. Поне половината от тях са били обжалвани и са минали 
през Комисията за защита на конкуренцията, като още 50% от тях са стигнали до съда, който се е 
произнесъл, че няма нередности. "Знам, че тези сметки ще ми изядат главата, но аз си ги поддържам", 
каза Михайлова пред кметовете, които я аплодираха. 
Тя обаче не се ангажира със срок кога ще има ясно решение по случая със спрените пари по ОПОС. 
Според екоминистъра няма забавяне и се отговаря на всички писма на Брюксел. Неотдавна ЕК се оплака, 
че не е получила отговор от българските власти и заплаши окончателно да спре парите по ОПОС. 
Нови проблеми с програмата – изчезнали документи 
Междувременно при проверките са изскочили нови проблеми по ОПОС. При последния системен одит на 
управляващия орган и изпълнението на програмата е отчетено, че системите за контрол не функционират 
достатъчно добре и допуснатите грешки са 4.1% при допустим праг от 2%. Одиторите са установили още 
липси на документи (оценителни листове) в досиета на общините от 2008 г., заради които може да се 
стигне до сериозни финансови корекции, предупреди Добринка Михайлова, директор на изпълнителна 
агенция "Одит на средствата от ЕС" по време на заседание на парламентарната комисия по 
еврофондовете. 
И при предишен системен одит е направена подобна констатация, че липсват документи, като са дадени 
препоръки за подобряване на системата. Препоръките са изпълнени и в новите досиета от 2009 г. насам 
липси не са установени, каза Добринка Михайлова. 
Според нея, ако липсващата документация от 2008 г. не се намери, това ще има финансово отражение 
върху програмата. Тя не се ангажира какво ще е то, защото има срок екоминистерството да се поправи и 
освен това все още не е готов окончателният одитен доклад. Изчаква се да приключат проверките на 
проектите, които започна Управляващият орган, а след това одитната агенция ще прецени по кои проекти 
и тя да направи проверки, каза шефката й. 

http://www.mediapool.bg/darzhavata-i-obshtinite-shte-si-podelyat-globata-za-ekoproektite-s-narusheniya-news217628.html
http://www.mediapool.bg/darzhavata-i-obshtinite-shte-si-podelyat-globata-za-ekoproektite-s-narusheniya-news217628.html
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Според Искра Михайлова няма липсващи или изчезнали документи, а става въпрос за разместване по 
папките. За нас това е сигнал за подобряване на архивирането на документите, който ние ще изпълним, 
каза екоминистърът и изрази увереност, че нови санкции няма да има. 

 
 
Източник: darikfinance.bg 
 
Заглавие: Станчев: Някой иска да вземе 200 млн. лв. за Кремиковци 
 

Линк: 
http://darikfinance.bg/novini/105051/%D1%F2%E0%ED%F7%E5%E2%3A+%CD%FF%EA%EE%E9+%E8%F1%EA
%E0+%E4%E0+%E2%E7%E5%EC%E5+200+%EC%EB%ED.+%EB%E2.+%E7%E0+%CA%F0%E5%EC%E8%EA%EE%E2
%F6%E8 
 

  
 
Текст: Няма икономическа логика във възраждането на Кремиковци. Идеята не е нова. Тя вече беше 
огласена от премиера Орешарски. Това е реторика на депутати от БСП от доста отдавна, коментира пред 
БНР председателят на Института за пазарна икономика Красен Станчев.  
“Аз представлявах част от големите кредитори по процедурата на фалит и ликвидация на Кремиковци и 
съм много добре запознат със състоянието на предприятието. Това, което няма логика, е, че държавата не 
може да прави каквито и да е действия в частна сфера. Предприятието е частна собственост след 
ликвидацията. То струваше около 316 милиона лева. Тогава, когато беше купено от новия собственик, той 
значеше, че тези три завода, който се обсъждат в момента могат да бъдат пуснати с един относително 
малък кредит от 12-13 млн. евро и да донесат печалба след 5 години около 72-73 млн. евро. Този, 
предложен от нас бизнес план, беше широко известен. Но новият собственик предпочете да реже метал и 
да продава скрап. Това, което в момента съществува в Кремиковци, не може да бъде пуснато без 
сериозни инвестиции”.  
Според Станчев за възстановяване на производството сега “вероятно ще са необходими 200 милиона 
лева. Държавата ще трябва да изкупи цялата собственост на предприятието, за да предприеме каквото и 
да било там”.\  
“А 200 милиона лева не са малка инвестиция за държавния бюджет. При това няма структура, която да я 
направи”, подчерта икономистът.  
“Трябва да се знае, че това са някъде около 300 лева на данъкоплатец”, допълни той.  
Според него “най-странното е, че замисълът е на новия собственик да се дадат някакви пари. Така е и с 
“Химко”. Знам, че тази идея за реиндустриализация и реприватизация, е обсъждана миналото лято с 
консултантската група на Световната банка и те са се хванали за главата”.   
“Работната група за Кремиковци се състои от привърженици на идеята. При Химко също е малко 
вероятно нещо да се случи на практика”, подчерта Станчев.  
Той посочи, че “това, което се обсъжда е намиране на виновник за фалита на Кремиковци, който не се 
търси там където трябва. Основната причина за фалита на Кремиковци е разпределението на кредита от 
2003 г. от 320 млн. евро, който трябваше да отиде за модернизация на предприятието и изчистване на 
мръсните производства, но отиде във фирми, близки до тогавашния директор на предприятието със 
съгласието на правителството, което през 2007 г. имаше 24% дял в капитала на предприятието”.  
“Кремиковци от първия си ден е политическо решение и винаги е било субсидирано или с пари на 
данъкоплатците или със стоков кредит през Булгаргаз, НЕК и БДЖ на обща стойност около 2 млрд. лв. 
Този стоков кредит е част от дълга, който българските данъкоплатци вече са изплатили на Руската 
федерация като наследница на СССР”, отчете Красен Станчев и допълни, че “ако някой иска да вземе 200 
млн. лева, това си е негов проблем” и няма причина българските депутати да му помагат за целта. 
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Източник: capital.bg 

Заглавие: Такса за рециклиране изненада вносителите на фотоволтаици 

Държавата облага с 1.95 лв. на килограм панелите, но пазарът вече е замрял 
 

Линк: 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/03/06/2256189_taksa_za_reciklirane_iznenada_

vnositelite_na/    

  

Текст: От 1 януари фирмите, продаващи фотоволтаични панели, трябва да плащат на държавата такса за 
рециклиране на устройствата, но вносителите наскоро разбират за новата регулация. Продуктовата такса, 
която оскъпява панелите, е въведена заради законодателството на ЕС, но размерът й изглежда 
неоправдано висок. В комбинация с други финансови тежести, дори ако някои искат да си изгради 
слънчева централа за собствено ползване, това става почти невъзможно. 
Такса за рециклиране съществува за всякакви домакински, офис и професионални електроуреди и е 
нормално такава да има и за фотоволтаиците. В България обаче тя беше въведена без много шум и така 
много от фирмите изобщо не знаят, че са длъжни да правят отчисления. Тъй като повечето 
фотоволтаични централи бяха пуснати през 2012 г., все още е далеч моментът, в който панелите от тях ще 
трябва да се рециклират. Това обаче рано или късно трябва да се случи. 
Бизнесът - изненадан 
Много компании едва сега разбират за продуктовата такса, а отскоро ВЕИ асоциациите проучват ефекта й 
върху сектора. Тя идва на фона на пазар, който затихна след бума през 2012 г., и 20-процентното облагане 
на приходите на слънчевите и вятърните паркове, въведено миналия декември. "Бяхме изненадани от 
въвеждането на продуктовата такса, това се случи без подготовка и консултации", каза за "Капитал Daily" 
Атанас Чепъков, който е търговски директор на бургаската компания за ВЕИ инсталации "К. Чепъков". 
Фирмата не е внасяла панели от началото на годината и затова не е плащала таксата. Михаил Димитров, 
консултант по продажбите на GS Energy за България, коментира, че продажбите на панели са спорадични, 
а таксата не се отразила на цените. Представител на трета компания вносител, до която се допитахме, 
беше на различно мнение. Според него заради таксата хората са започнали да купуват по интернет 
евтини и нискокачествени панели. 
Всъщност за мярката би трябвало да се знае отдавна. През юли 2012 г. е приета обновена директива на 
Европейския съюз за отпадъците от електронно и електрическо оборудване, която за пръв път предвижда 
задължения за събиране, обезопасяване и рециклиране на фотоволитаични панели. Заради директивата 
е разработена нова наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, 
потвърдиха от министерство на околната среда в отговор на запитване на "Капитал Daily". В средата на 
февруари изтече срокът, в който държавите членки трябва да въведат  евродирективата в националните 
си законодателства. До крайния срок само България и Великобритания са въвели европейските 
изисквания, показва справка в сайта на европейската схема за рециклиране PV Cycle. 
Колко струва 
Съгласно наредбата, приета през ноември, за всички продадени панели фирмите дължат 1.95 лв./кг, или 
почти 1000 евро на тон. Тоест при средна маса от 20 кг на панел от 230 - 240 ватпика компаниите трябва 
да платят 39 лв. на държавата и да калкулират разхода в цената на устройството, както е при другите 
електронни устройства. При условие че един такъв струва около 240 лв. (без доставката и ДДС), то 
допълнителната такса е 12.5% върху цената. 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/03/06/2256189_taksa_za_reciklirane_iznenada_vnositelite_na/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/03/06/2256189_taksa_za_reciklirane_iznenada_vnositelite_na/
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От екоминистерството оправдаха размера на таксата, който важи от 2014 до края на 2017 г., с разходите 
за оползотворяване, но без да посочват конкретни изчисления. Исканите 1000 евро на тон обаче 
изглеждат твърде високи и спрямо международни оценки за тези разходи. Изследване по поръчка на 
генерална дирекция "Околна среда"в Европейската комисия, направено през 2011 г. (т.е. малко преди 
директивата), показва, че разходите по събиране и рециклиране варират между 210 и 290 евро на тон 
според специфичната технология на фотоволтаиците, т.е. в пъти по-малко от исканите от правителството 
средства. Според същото изследване всъщност нетните разходи са отрицателни, защото приходите от 
преработените материали са за над 2000 евро на тон, т.е. рециклирането на панели може да е печеливш 
бизнес. 
Средствата от таксата трябва да се внасят в Предприятието за управление на дейностите по опазване на 
околната среда (ПУДООС), което представлява своеобразен фонд към екоминистерството. От ПУДООС 
обясниха за "Капитал Daily", че не знаят колко точно пари са постъпили от фотоволтаични панели, тъй 
като фирмите внасят пари на общо основание за стари електроуреди. Така общо по тази линия за 2013 г. в 
предприятието са внесени 262 хил. лв. 
Частна алтернатива 
Съществува и друг начин за покриване на екоизискванията. Наредбата предвижда фирмите да могат 
участват в организация за оползотворяване (рециклиране) на отпадъци и да заплащат вноска според 
количеството панели. Идеята е така да се стимулира механизъм за справяне със старите панели, който е 
по-близък до пазара. Организации отговарят за разделното събиране и рециклирането на старото 
оборудване. По закона през 2016 г. те трябва да съберат минимум 41% стари електроуреди спрямо 
средното тегло на уредите, пуснати на пазара през предходните три години. До края на 2020 г. този 
процент трябва да достигне 65. 
"Капитал Daily" се свърза с три от големите организации в този бранш. И трите все още информират 
вносителите за новата регулация и алтернативните решения. Само от една от тях бяха категорични, че в 
момента се готвят да сключат договори с фирми, продаващи фотоволтаици. Предимството на тези 
организации е, че за участието в такава колективна схема се плаща вноска, която е около 80% от размера 
на държавната продуктова такса, т.е. излиза по-евтино да се плаща на частна организация за 
рециклирането, отколкото на държавата. 

 

Източник: bnr.bg 

Заглавие: Полицаи задържаха крадци на метали 

Линк: http://bnr.bg/shumen/post/100339151/policai-zadarjaha-kradci-na-metali    

  

Текст: Крадци на метали задържаха служителите на полицията в Нови пазар. Вчера в Районното 
управление е подадена информация, че лица от Марково са унищожили бетонен стълб, собственост на 
електроразпределително дружество. При проведените мероприятия е изяснено, че двамата мъже - на 23 
и 29 години, са унищожили стълба, за да вземат вътрешната арматура. Образувано е досъдебно 
производство.  

 

 

http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/Study%20on%20PVs%20Bio%20final.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/Study%20on%20PVs%20Bio%20final.pdf
http://bnr.bg/shumen/post/100339151/policai-zadarjaha-kradci-na-metali
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Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Трима мъже обрали къща във Велики Преслав  

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1228372                 

  

Текст: Трима мъже на по 23, 30 и 34 години са обрали къща във Велики Преслав, информират от ОД на 
МВР-Шумен. Сигнал за кражбата е подал 67-годишен мъж, собственик на имота. Той обяснил, че от 
къщата му са откраднати вещи и части, като престъплението е извършени за времето от 25 февруари до 4 
март. 
В хода на започналото разследване е изяснено алибито на лица, склонни към извършване на подобни 
прояви, полицаите проверили и пунктове за изкупуване на метали и заложни къщи. Установено е, че в 
пункт за метали в Търговище 30-годишен мъж от Велики Преслав е предал като отпадъци цветни метали. 
Той се е придвижил с автомобил, ползван от 23-годишен мъж Търговище. В хода на проведените 
допълнителни мероприятия е изяснено, двамата, заедно с 34-годишен мъж от село Сушина са 
извършители на кражбата. 
От жилищата, които обитават са иззети компютърна конфигурация, електрическа дрелка и други вещи. 
Двама от крадците, криминално проявени са задържани за срок до 24 часа. Работата по образуваното 
досъдебно производство продължава. 
 
 
 

Източник: stroitelstvoimoti.com 
 

Заглавие: Мащабен проект решава проблема с опасните отпадъци у нас  

 

Линк: http://stroitelstvoimoti.com/%D0%BC%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-
%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81/  
 

  
 

Текст: Държавата ще финансира проекти за екологична инфраструктура през 2014 година и това се 
случва за пръв път от 15 години насам. Те ще бъдат одобрявани от Министерството на финансите, а за тях 
са предвидени почти 1/3 от 500 млн. лв., от държавния инвестиционен фонд – „Програма растеж и 
устойчиво развитие на регионите“. 
Управлението на опасните отпадъци също е една от приоритетните дейности за МОСВ. „България има 
проблеми с полимери, пестициди, но имаме амбиция да осъществим проект, който в рамките на 2014 г. 
да реши една голяма част от проблемите със съхранението на опасните отпадъци на територията на 
страната, което ще включва проучване и идентифициране на местата, където се съхраняват такива 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1228372
http://stroitelstvoimoti.com/%D0%BC%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81/
http://stroitelstvoimoti.com/%D0%BC%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81/
http://stroitelstvoimoti.com/%D0%BC%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81/
http://stroitelstvoimoti.com/%D0%BC%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81/
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отпадъци, унищожаването им и там, където е необходимо – транспортиране извън границата на 
страната“, информират от Министерство на околната среда и водите. С този амбициозен проект МОСВ ще 
докаже, че чрез целево финансиране на проекти е възможно изпълнението на национални политики. 
   

 
Източник: blitz.bg 
 
Заглавие: Екшън в БЛИЦ TV: Татарски в сблъсък със Слави Бинев и протестиращи! 

НФБС окупира Министерството на околната среда 

Линк: http://www.blitz.bg/news/article/254293     

  

Текст: Истински екшън се разигра преди минути пред Министерството на околната среда и водите. 
Депутатът от ГЕРБ Любен Татарски, който е сочен за основен виновник в село Баня да се изгражда депо за 
отпадъци, се озова насред протеста на евродепутата Слави Бинев и НФСБ. 
Недоволните веднага го нападнаха с въпроси. След повече от 10 минутен спор не се стигна до 
разбирателство, но все пак страните успяха да изложат вижданията си по темата.  
Както е известно, от партия НФСБ и Слави Бинев се жалват с писмо до Европейската комисия за незаконно 
сметище до село Баня. Те са изпратили писмо, в което настояват за неотложно взимане на мерки. 
„Проблемът с изграждането на сметища в България, вредящи на околната среда и живота на десетки 
хиляди хора, е голям. Нееднократно съм сезирал ЕК за проблемите с депата в Баня, Джерман и Ямбол”, 
обяви Бинев.  
Той поясни, че има проект за изграждане на ново депо за отпадъци в Югозападна България, до село Баня, 
на по-малко от 1 км от къщите на хората. „За целта ще се изсекат декари вековна гора в туристически 
регион, известен с минералните си извори. Тези извори ще бъдат замърсени от това депо. Замърсена ще 
бъде и приток на река Места, която е основна за големи градове в България и съседна Гърция”, каза още 
Бинев.  
Любен Татарски се защити, че с израждането на депото ще се реши голям проблем не само на село Баня, 
а и на други села в околността.  
Местните пък за пореден път изтъкнаха факта, че има редица нарушения при преотреждане на земите, 
влизащи в пределите на проектираното депо. 

  

 

http://www.blitz.bg/news/article/254293

