
 
 
 
 
 
 

 

WWW.BAR-BG.ORG 

 

 

 

 

МЕДИА МОНИТОРИНГ 

 31 май 2014 г.  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 
 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 2  

  

Източник: inews.bg 

Заглавие: Цените на производител спаднаха през април 

Увеличение се наблюдава единствено в някои сектори на преработващата промишленост 

Линк: http://inews.bg/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-

%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-

%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB-_l.a_i.401352.html  

  

Текст: Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през април 2014 г. е с 0.2% под 
равнището от предходния месец, отбелязва Националният статистически институт (НСИ). 
Намаление на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 2.8%, и при производството и 
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.8%, докато в преработващата промишленост 
е отчетено увеличение - с 0.3%. 
В преработващата промишленостувеличение на цените спрямо предходния месец се наблюдава при 
производството на напитки - с 1.0%, при производството на тютюневи изделия - с 0.9%, при 
производството на хранителни продукти, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон 
и печатната дейност и възпроизвеждане на записани носители - с по 0.3%. 
Намаление на цените е отчетено при производството на химични продукти - с 0.9%, при производството 
на основни метали и производството на метални изделия, без машини и оборудване - с по 0.4%. 
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през април 2014 г. спада с 0.9% в сравнение със 
същия месец на 2013 година. Цените намаляват в добивната промишленост - с 10.1%, и при 
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.3%, докато в 
преработващата промишленост цените са на равнището от април 2013 година. 
Намаление на цените в преработващата промишленост спрямо април 2013 г. е отчетено при 
производството на основни метали - с 6.7%, при производството на химични продукти - с 6.1%, и при 
производството на хранителни продукти - с 4.5%. Увеличение на цените се наблюдава при 
производството на тютюневи изделия - с 8.5%, при производството на автомобили, ремаркета и 
полуремаркета - с 5.3%, и при обработката на кожи, производството на изделия от обработени кожи без 
косъм - с 4.4%. 
Общ индекс на цените на производител в промишлеността 
Общият индекс на цените на производител през април 2014 г. намалява с 0.1% спрямо предходния месец. 
По-ниски цени са регистрирани в добивната промишленост - с 0.4%, и при производството и 
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.7%, докато в преработващата промишленост 
цените се увеличават с 0.1%. 
По-съществено увеличение на цените в преработващата промишленост3 се наблюдава при 
производството на напитки - с 1.0%, при производството на тютюневи изделия - с 0.6%, и при 
производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 0.4%, а намаление е регистрирано при 
производството на основни метали - с 1.6%, и производството на лекарствени вещества и продукти - с 
0.8%. 
Общият индекс на цените на производител през април 2014 г. спада с 2.1% в сравнение със същия месец 
на 2013 година. 

http://inews.bg/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB-_l.a_i.401352.html
http://inews.bg/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB-_l.a_i.401352.html
http://inews.bg/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB-_l.a_i.401352.html
http://inews.bg/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB-_l.a_i.401352.html
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В преработващата промишленост намалението на цените на производител е с 1.5% спрямо април 2013 
година. По-съществено намаление се наблюдава при производството на основни метали - с 15.1%, при 
производството на хранителни продукти - с 4.3%, и при производството на химични продукти - с 3.1%, а 
увеличение е регистрирано при производството на тютюневи изделия - с 5.3%, при производството на 
напитки и при производството на мебели - с по 2.1%. 

 

Източник: moreto.net 

Заглавие: Италианско пристанище спечели търг да разглоби Коста Конкордия 

Линк:  http://www.moreto.net/novini.php?n=252985  

  

Текст: Италианско пристанище спечели поръчка да разглоби и нареже на скрап корабът „Коста 
Конкордия", който заседна във водите край остров Джилио, Тоскана, в началото на 2012 година, 
съобщава „Франс прес". 
Тогава загинаха 32 души. 
„Мога да потвърдя, че...разглобяването на кораба ще стане на италианско пристанище", каза 
транспортният министър Маурицио Лупи. 
Няколко пристанища във Великобритания, Франция, Норвегия и Турция се опитваха да спечелят 
поръчката. 
Италианският вестник Il Sole 24 Ore съобщава, че корабът ще отиде за скрап в Генуа, макар че Лупи 
поясни, че крайното решение все още не e взето, тъй като няколко италиански пристанища могат да 
проявят желание да се състезават за поръчката. 
Изданието допълва, че собствениците на кораба са избрали консорциум, който включва петролната 
компания „Сайпем" и базираните в Генуа компании „Мариоти" и „Сан Джорджо". 
Също така стана ясно, че компанията, която притежава кораба, е решила да започне операцията на 20 
юли. Корабът ще бъде теглен до Генуа - 280 километра. 
Компанията до момента е похарчила 1,1 милиарда евро за операции по кораба. 

 

Източник: investor.bg 

Заглавие: КЗК отмени търг на Столична община за събиране на отпадъци  

В условията на обществената поръчка липсва съществена информация, свързана с разходите по 
чистотата 

Линк: http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/kzk-otmeni-tyrg-na-stolichna-obshtina-za-

sybirane-na-otpadyci,173391/   

http://www.moreto.net/novini.php?n=252985
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/kzk-otmeni-tyrg-na-stolichna-obshtina-za-sybirane-na-otpadyci,173391/
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/kzk-otmeni-tyrg-na-stolichna-obshtina-za-sybirane-na-otpadyci,173391/
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Текст:Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени решение на Столична община за откриване на 
обществена поръчка за събиране на отпадъци и поддържане на улици. Решението е следствие от жалбата 
на участник в търга - „Джи Ен Ти“ ЕООД. 
Проверка в сайта на Агенцията за обществени поръчки показва, че общината е обявила търга за районите 
„Средец”, „Лозенец”, „Студентски"; „Искър”, „Панчарево”, „Кремиковци”, „Изгрев”, „Слатина”, „Подуяне”, 
„Илинден”, „Надежда”, „Сердика", „Банкя”,„Връбница”, „Нови Искър”, "Красно село”, „Красна поляна”, 
„Възраждане”, „Оборище” и в централните части на "Триадица”, разделени на обособени позиции. 
Предвижда се спечелилите фирми да поддържат в продължение на 60 месеца чистотата в тези райони. 
Производството на КЗК установило, че в частта за събирането на отпадъците в документацията няма 
яснота какъв е броят на съдовете за отпадъци за конкретната зона. Така потенциалните участници нямат 
възможност да изчислят какви ще бъдат разходите по набавяне на съдовете, както и по тяхното събиране, 
тъй като липсва информация колко точно контейнера ще трябва да се осигурят, както и колко от тях ще 
трябва да бъдат разположени на територията на обслужвания район. 
За поддържането на площите в документацията липсва съществена информация за характеристиките на 
градините, зелените площи, гробищните паркове и т. н., поддържането на които ще бъде възложено на 
избрания за изпълнител участник. Неяснотата би могла да доведе до оценяване на конкретен участник с 
по-малко точки (тъй като единичните цени са включени в методиката за оценка) именно поради липсата 
на достатъчна информация, посочват от КЗК. 
Възложителят освен това е предвидил две отделни санкции за едно и също нарушение при неизпълнени 
дейности. Налагането на двойно „наказание“ за потенциалния изпълнител според КЗК е прекомерно, с 
оглед естеството и характера на нарушението. 
КЗК е отменила и заповед за класирането на участници в друг търг – за осигуряване на MAN (Metropolitan 
Area Network) свързаност на Столичната община. 
Класираният на първо място участник „Новател“ ЕООД не притежава разрешително от Комисията за 
разпространение на съобщенията (КРС) за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър за мобилна наземна мрежа – UMTS. 
Мобилният интернет се предоставя чрез услугата 3G, за която се използва индивидуално определен 
радиочестотен спектър. За използването на този радиочестотен спектър е необходимо разрешително, 
което се издава само от КРС. Поради тази причина участникът на практика няма законово право да 
предоставя услугата 3G (мобилен интернет), въз основа на което е следвало да бъде отстранен от 
процедурата, посочват от антимонополния орган. 
КЗК връща процедурата от етап разглеждане и класиране на подадените оферти. 
 

 

Източник: sofia.dir.bg  

Заглавие: Мобилен пункт за опасни отпадъци в ”Св. Троица 

 

Линк: http://sofia.dir.bg/news.php?id=16791237  

http://sofia.dir.bg/news.php?id=16791237
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Текст: Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще бъде разположен на ул. 
"Пиротска" и бул. "К. Величков", до парк "Света Троица".  
Това съобщиха от фирмата, която заедно със Столична община организира разделното им събиране в 
София, съобщи БТА. 
Домакинствата могат да предават безплатно в пункта живак и живакосъдържащи уреди, каквито са 
термометрите, лакове и бояджийски материали; домакински препарати и химикали; мастила и 
замърсени опаковки; фармацевтични продукти и лекарства с изтекъл срок на годност.  
Опасни отпадъци от домакинствата могат да се приемат за обезвреждане от компанията по всяко време, 
след предварителна заявка на телефон 0700 11 750.  

 

Източник: bta.bg  

Заглавие: Одобрен е работният проект за регионално депо за отпадъци в Пазарджик 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/840601  

  

Текст: Работният проект за израждане на първата клетка на регионалното депо за отпадъци на 
Пазарджик е получил одобрение от съгласувателните органи. Това съобщи кметът на Пазарджик  
Тодор Попов.  
Общината е внесла необходимата документация за одобрение и разрешение за строеж в Министерството 
на инвестиционното проектиране. Изготвена е и регионална програма за управление на отпадъците, 
приета от общинските съвети на деветте общини, които ще използват депото. Попов посочи още, че се 
подготвя заявлението за издаване на комплексно разрешително на обекта. 
Кметът обясни, че с получаване на разрешителното за строеж и внасянето на заявлението в 
Изпълнителната агенция по опазване на околната среда, община Пазарджик ще има пълна проектна  
готовност за кандидатстване за финансиране пред ПУДООС. До август ще може да се обявят и поръчките 
за изпълнение на обекта, каза Тодор Попов. 

 

Източник: ekip7.bg  

Заглавие: Такса смет може да се определя според количеството отпадък 

Линк: http://www.ekip7.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=14409&Itemid=1  

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/840601
http://www.ekip7.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=14409&Itemid=1
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Текст: До месец съдът ще реши дали да бъде отменена тазгодишната такса смет в община Разград.  
Делото стартира в началото на април в Административния съд по искане на фирмите „Агроспектър“ и 
„Абак -2000 – Христови и сие“, както и на физическите лица Даниела Христова, Минка Христова, Марийка 
Димитрова, Стефан Кавръков и Румен Монев, притежаващи имоти в общината. Към жалбата им се 
присъединиха още трима граждани.  
Пред съда те оспориха такса смет за жилищни имоти, разположени в техните населени места – Разград и 
селата Гецово, Дряновец, Мортагоново и Пороище. Поискаха да бъде отменена и таксата за нежилищни 
имоти на територията на цялата община.  
Според ищците административният акт, с който е определен налогът, е немотивиран, необоснован, приет 
е при процесуални нарушения и е крайно несправедлив за жителите на съответните населени места. За 
трета поредна година те се позоваха на Закона за местните данъци и такси, според който таксата трябва 
да се изчислява не на базата на данъчната оценка на имотите, а на количеството изхвърлена смет.  
За трета поредна година бе назначена и съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпроса 
възможно ли е за община Разград да се определя средно количество генериран отпадък и норма на 
натрупване на жител годишно. Становището на инженер-химик Таня Диманова от Варна пък отново 
потвърди, че има точна формула, по която може да се изчисли средното количество генерирани боклуци 
и няма пречка това да бъде сторено за Разград и селата.  
Вчера пред съда вещото лице посочи, че във връзка с изготвяне на експертизата, е посетила регионалното 
депо за отпадъци, при което е установила, че няма система за разделно сметосъбиране, а за сепарираща 
инсталация съществувал само проект. Освен това при изследването си специалистката забелязала, че 
разходите за снегопочистване в община Разград се залагат и в бюджета, и в план-сметката за битови 
отпадъци.  
„Това дело касае изчислението на таксата за битови отпадъци, в които няма как да фигурират лед и сняг. 
Снегопочистването се контролира от съвсем друг закон“, обърна внимание инж. Диманова. Тя посочи 
още, че на база генериран отпадък такса смет вече се изчислява в Айтос и Несебър.  
Пред съда адвокатът на общинския съвет Марин Кинов оспори заключението и настоя то да не бъде 
приемано, тъй като е необосновано, а вещото лице било некомпетентно да отговори на част от 
поставените въпроси. Поиска и назначаване на повторна експертиза с допълнителни задачи.  
На искането му се противопоставиха и адвокатите на ищците Калоян Монев и Димо Борисов, и 
прокурорът по делото Росица Георгиева.  
Съдия Диян Василев пък реши, че инж. Диманова е отговорила изчерпателно на основния й поставен 
въпрос, към който всички останали питания са допълващи, и прие заключението й.  
Защитниците и на двете страни в процеса поискаха 7 дни за представяне на писмени бележки. Съдът 
обяви, че ще произнесе в законоустановения едномесечен срок, след получаването им.  
Припомняме ви, че Административен съд-Разград отмени приетите от общинския съвет промили за 2012 
и 2013 година, съобразявайки се със закона и със становището на вещите лица, че такса смет може да се 
изчислява според количеството отпадък.  
Решенията бяха потвърдени и от най-висшестоящата инстанция – Върховен административен съд.  

 

Източник: trud.bg 

Заглавие: По-висока такса смет за евтините жилища 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4113491  

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4113491
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Текст: Общините трябва да изберат между три механизма за изчисляване на такса смет от догодина, 
предлага Министерството на финансите. Според експерти единият е неприложим, а другите два ще 
увеличат такса смет за по-евтините жилища. 
Проектът ще бъде разгледан в понеделник от представители на общините, Националната агенция за 
приходите, екоминистерството и бизнеса. От 1 януари 2015 г. таксата трябва да зависи от изхвърлените 
отпадъци, а не от данъчната оценка на имотите, както е сега. 
Само един от предложените модели отчита реалното количество боклук на човек. При него таксата ще се 
плаща на брой кофи или чрез покупката на торби или стикери, които да се лепят на чувалите. Според 
експерти именно този метод е неприложим засега, тъй като ще доведе до появата на много незаконни 
сметища. 
Вторият вариант е таксата да се смята въз основата на сметките за вода или ток за даден имот или според 
това колко души живеят в дадена община или имот. Той не е обвързан с реалното количество изхвърляна 
смет и според проекта може да се прилага за максимум 2 години в 10-годишен период. По разчети на 
общините, ако се избере бройката обитатели в едно жилище, таксата за евтините имоти ще се повиши 
около 4 пъти. В София например разходите за чистота са около 90 млн. лв. на година. При 1,4 млн. души с 
адрес в столицата излиза, че всеки трябва да плати около 64 лв. Сметката за 4-членно семейство е 257 лв. 
Ако то обитава панелно жилище от 70 кв. м с данъчна оценка 50 000 лв., по сегашната методика плаща 80 
лв. за смет. 
Третият вариант е да се определи средно количество боклук на човек в дадената община и да се 
пресметне колко струва събирането и обезвреждането му. Грубите сметки за София показват, че всеки 
столичанин произвежда средно по 300 кг смет на година, а за 1 тон отиват 300 лв. Така излиза, че той ще 
дължи 90 лв. на година и за 4-членно семейство сумата ще е 320 лева. 
Бизнесът ще може да плаща както досега на брой контейнери и честота на извозване и таксата за него ще 
е почти без промяна. Остава възможността фирмите сами да си намерят чистачи, които да вдигат сметта. 
Могат обаче да се разплащат и на брой наети служители. Така сумата ще се приравни с тази за 
гражданите и таксата на фирмите ще намалее значително. 
Общините искат отлагане с година 
Националното сдружение на общините ще настоява промените в правилата за формиране на такса смет 
да бъдат отложени с 1 г., за да бъдат направени анализи на методите, научи “Труд”.  
Според кметовете времето за събиране на нужните данни и за анализ на ефекта от промените в 
методиката е недостатъчно. Общинарите са недоволни, че от разходите, на базата на които ще се 
определя таксата, са изключени зимното почистване и материалите за него, както и контролната дейност. 
В същото време кметствата са притеснени, че новата такса ще доведе до намаляване на събираемостта, а 
това ще подложи на риск бъдещите им европроекти. 
Препоръка за проиграване на методите за конкретни видове имоти се съдържат и в анализ на 
финансовото министерство. То иска да му бъдат предоставени данни за поне 10 големи общини, за да 
бъде анализиран ефектът от различните механизми. Отчита се, че в момента липсват или е трудно да 
бъдат осигурени данни за някои показатели, нужни за изчисляване на таксата. 
Спряха конкурса за чистачи 
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) спря конкурса на Столичната община за фирми, които да 
чистят града. Решението е по жалба на “Джи ен Ти” и е от 27 май. Сред мотивите за обжалването е 
изискването кандидатите да поддържат резерв от материали и техника. Дискриминационно според 
компанията е и условието част от изисквания оборот да е от почистване на градове със 100 000 души 
население. Общината не е решила дали ще обжалва в съда решението на КЗК. Договорите със сегашните 
чистачи бяха удължени до март 2015 г. 
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Източник: blitz.bg 

Заглавие: Само в БЛИЦ: Хванаха потенциални масови убийци в София! 

Ромската група сваляла охранителни огради и мантинели, подозират ги за кражби на релси 

Линк: http://www.blitz.bg/news/article/270688  

  

Текст: Група роми бяха хванати в крачка при полицейска акция в София днес. Неофициални 
източници от МВР съобщиха пред БЛИЦ, че бандитите се третират като потенциални убийци, 
тъй като се занимавали с кражби на метални конструкции, чиято липса може да доведе до 
страшни инциденти - от верижни катастрофи до дерайлиране на влакови композиции.  
Столичните ченгета осъществили акцията си в следобед днес. Те нахлули в нелегален пункт за 
изкупуване на метали в близост до бул. "Тодор Александров" и ул. "Одрин". Там заварили ромите да 
предават охранителни огради и мантинели на пътни инженерни структури, които по първоначална 
информация са собственост на общината. Полицаите задържали на място и няколко от работещите в 
пункта. 
По информация на БЛИЦ в момента тече проверка дали ромите не са отмъквали и релси от железопътни 
линии. След серията инциденти транспортният министър Данаил Папазов обяви, че подобни 
престъпления трябва да се третират като терористични актове.  

http://www.blitz.bg/news/article/270688

