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Източник: МОСВ  

Заглавие: Предстоят обществени обсъждания на предложение за границите и обхвата на Национален парк 
„Българско Черноморие” 

 
Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=98  

  

Текст: Те ще се проведат в Бургас, Варна и Добрич 
 В изпълнение на Решение на Народното събрание на Република България от юли 2013 г., Министерство на околната 
среда и водите възложи на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН да извърши 
проучвания  и  да подготви  предложение за създаване на  Национален парк „Българско Черноморие”. 
Документацията съдържа предложение за границите и обхвата на парка със съответните обосновки и е внесена в 
МОСВ на 2 юни 2014 година от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН. 
Съгласно изискването на НС за провеждане на широк обществен дебат по предложението за създаване на 
националния парк, МОСВ и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН ще организират и 
проведат обществени oбсъждания в градовете: 
 
•    Бургас на 17.06.2014 г. от 13.00 ч. в зала № 2 на Областна администрация, (ул.„Цар Петър“ № 1); 
 
•    Варна на 19.06.2014 г. от 13.00 ч. в сградата на Областна администрация, (ул.„Преслав“ № 26); 
 
•    Добрич на 20.06.2014 г. от 11.00 ч. в сградата на Областна администрация, (ул.„Независимост“ № 5); 
 
Предложението, предмет на обществените обсъждания, може да намерите на адрес: http://chernomorie.eu  и на 
страницата на Министерството на околната среда и водите www.moew.government.bg, раздел Природа/Обществени 
обсъждания. 
 

Източник: mediapool.bg 

Заглавие: ДПС избра млад партиен активист за екоминистър 

Без да говори със Станишев, Местан е предложил на Орешарски 31-годишния ИТ-специалист Станислав 

Анастасов 

Линк: http://www.mediapool.bg/dps-izbra-mlad-partien-aktivist-za-ekoministar-news221067.html  

  

Текст: Активист от структурите на ДПС без трудов стаж получава за 31-вия си рожден ден в четвъртък подарък 
министерско кресло. Станислав Анастасов е предложен от председателя на движението Лютви Местан за министър 
на околната среда и водите на мястото на заминаващата като евродепутат в Брюксел Искра Михайлова. 
Местан даде гласност на кандидатурата в сряда и от думите му се разбра, че тя не е обсъждана с БСП, а само с 
премиера Пламен Орешарски, "в чието поле на правомощия" са промените в правителството. 
Станислав Анастасов беше поставен под №6 в евролистата на ДПС, веднага след Искра Михайлова, която след 

http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=98
http://chernomorie.eu/
http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=146
http://www.mediapool.bg/dps-izbra-mlad-partien-aktivist-za-ekoministar-news221067.html
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отказа на втория в листата Делян Пеевски да отиде в Европарламента заема мястото му. Когато това става ясно в 
изборната нощ, Лютви Местан обяви, че на нейно място ДПС ще посочи "много, много стойностен министър", 
защото "ДПС има една много солидна банка от кадри". Той обеща също така новият министър да е по-скоро 
експерт, отколкото политик. 
Местан съобщи, че вече е разговарял с Орешарски за назначението на Станислав Анастасов, но не каза какъв е бил 
отговорът на премиера. Такива разговори предстоят и с лидера на БСП Сергей Станишев, допълни лидерът на ДПС. 
Станислав Анастасов е една от силните кандидатури, коментира на брифинг в парламента по-късно министър-
председателят Пламен Орешарски. По думите му неговата кандидатура не е утвърдена окончателно. В отговор на 
въпрос дали познава Анастасов, премиерът каза: "Той от една година идва всяка седмица в Министерски съвет на 
съответна сбирка”, като не стана ясно каква е съответната сбирка. 
За родения на 5 юни 1983 година бъдещ министър се знае малко. Според биографичната му справка от сайта на ДПС 
той е завършил е "Информатика” в Техническия университет – Мюнхен, Германия, и "Стопанско управление” в СУ 
"Св. Климент Охридски” . Член е на ЦОС на Младежко ДПС и координатор на Балканската либерална мрежа ISEEL. 
Наскоро е бил избран за вицепрезидент на Младежкия Либерален Интернационал IFLRY. Владее английски, немски, 
руски и сръбски езици. Семеен. 
Местан уточни, че именно Анастасов е имал предвид под описанието от изборната нощ за "млад, енергичен, 
високоинтелигентен кандидат за министър на околната среда и водите". 
Той обеща също на пресконференция в Народното събрание в четвъртък да даде "ясни и конкретни" отговори на 
важни и актуални теми. На нея лидерът на ДПС щял да коментира и мотивите за петия вот на недоверие - след като 
се запознае с тях, за да може да вземе отношение по реалните аргументи. 
Акцент на пресконференцията щяла да бъде и темата за "контролирания плавен преход към стабилизиране на 
политическия процес" и да дешифрира какво има предвид под това. 
 Формулировката "стабилизиране на политическия процес" бе използвана от Местан точно преди седмица, когато 
заяви, че този кабинет няма да изкара мандата си и ДПС са готови да разговарят с всички за предсрочни избори. 
Тогава той анонсира и промени в правителството, за каквито БСП не бе отронило и дума. 
Утре ще доизясним позицията си по този въпрос, обеща Лютви Местан. Той не пожела да влезе в детайли кои 
сектори на управлението в момента са слаби, работата на кои министри 
партията не одобрява. 
Едно е сигурно, че ДПС, въпреки и днешните твърдения за преяждане с власт, няма никакви амбиции за 
разширяване на властовите си позиции, заяви Местан. Според него, и сегашните позиции на движението не дават 
основание за подобни твърдения. 
Попитан дали остава на едни позиции с БСП, Местан заяви: "Въпросът с дълбочината на промените в кабинета са по-
скоро следствие от идеята за хоризонта, който стои пред този кабинет. Утре ще говорим по всички тези въпроси. Ще 
ви изненадам с толкова ясни и конкретни отговори, които да бъдат ясни на всички”. 
 "Очаквам среща със Сергей Станишев и приемете, че това е разбирането за коректност в диалога и с коалиционни 
партньори, и въобще политическият диалог го предполага", допълни той. 
Местан потвърди, че в рамките на 42-то НС, независимо колко дълъг би бил неговият живот, няма да подкрепят друг 
министър-председател, освен Пламен Орешарски. През последните дни депутати от левицата лансираха 
възможности Сергей Станишев да стане министър-председател, но във вторник това бе официално отречено от 
"Позитано"20. 

Източник: trud.bg 

Заглавие: Искра Михайлова: За някои общини глобите по екопроекти ще са тежко бреме 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4121589        

  

Текст: Искра Михайлова е министър на околната среда и бъдещ евродепутат 
- Очаквате ли Европейската комисия да размрази плащанията по оперативната програма “Околна среда” и кога? 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4121589
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- Да, очаквам. Убедена съм, че българските власти направиха всичко необходимо. Изпратихме национално 
становище до ЕК какво сме направили по всяко едно от изискванията, които комисията ни изпрати. Подобрили сме 
системите, прегледали сме договорите, наложени са финансови корекции (намаляване на субсидията за проектите 
заради нарушения - б.а.). Очаквам добър завършек на тази многомесечна сага. Отново подчертавам, че спирането 
на парите не е нещо изключително. Това е форма на контрол и се прилага и в други страни от ЕС. Да, имало е 
пропуски, налагаме финансови корекции и това е нормално. 
- Защо първо бяха обявени едни финансови корекции за общини и ведомства, а след това част от тях, като най-
голямата на община Костинброд, бяха отменени? 
- Много неща се изприказваха за мотивите за налагане на финансови корекции. Накрая всички разбраха, че най-
разумният подход е да приемем факта, че има съмнения и да се предостави информация. Общината се е стегнала, 
предоставила е информация и в крайна сметка е решено, че няма основание за корекции. Това не се отнася само за 
Костинброд. 
- В крайна сметка каква е общата сума на глобите? 
- Информираме комисията за 81,86 млн. лв. по предложение на управляващия орган на програмата. При повторната 
проверка от одиторите от Министерството на финансите (МФ) има 8 случая, пропуснати от управляващия орган. Те 
са за още 12,8 млн. лв., или общо 94,7 млн. лв. Аз очаквах до 120 млн. лв. Това на фона на бюджета на програмата 
не е толкова много. За някои общини ще е тежко бреме, но се надявам, че ще намерим формата да се разплащаме с 
изпълнителите, за да вървят проектите. Оперативните програми работят от 2007 г. Нормално е в първия програмен 
период да се подобряват системите. Фактът, че много други държави имат спрени програми по същите причини, 
показва, че това е постоянен процес. 
- В момента по програмата не се плаща нито от националния бюджет, нито от фонда за заеми ФЛАГ. Има ли 
замразени проекти заради това? 
- Проектите са със строги графици. Те се изпълняват в последния възможен момент. Почти 6 г. се правеха промени и 
се обсъждаха и одобряваха, сега се изпълняват 74 проекта. Ако спрем работата, ги губим. В непрекъснати разговори 
сме с Министерството на финансите. Надявам се, че ще платят една част от направените разходи от бюджета. 
- Очаквате плащане от бюджета преди размразяването на програмата? 
- Да. Надяваме се да успеем да убедим Министерството на финансите, че едно плащане от 145 млн. лв. ще е добър 
знак към изпълнителите и ще ни позволи да се разплатим за свършена работа, за да може фирмите по-спокойно да 
работят. 
- Има ли риск, ако финансовото министерство не се съгласи, проектите да спрат? 
- Рискове има непрекъснато. Ако нямаше фирми, които да работят по няколко проекта, проблем нямаше да има. Но 
сега не искам да говоря за всички тези проблеми. Минахме през много тежък период, поправихме, каквото 
трябваше. Сега чакаме решението на ЕК. 
- В Съда на ЕС има две дела срещу България - за работещите стари сметища и за строителство в защитената зона 
“Калиакра”. Каква е прогнозата ви за изхода от тях? 
- За делото за “Калиакра” е доста оптимистична. Искът съдържа претенции, по които страната е предприела мерки. 
За делото за депата не съм толкова голям оптимист. Ако едно предишно правителство беше спазило едно 
постановление, с което се отпускат пари за рекултивация на сметища, може би щяхме да сме в по-добро 
положение. Имам предвид постановлението, в което бяха определени депата, които трябва да бъдат 
рекултивирани, и сумите за това. Но министърът на финансите Симеон Дянков реши да не го изпълни. Днес (вчера - 
б.а.) информирах Министерския съвет какво правим по делото, предложихме и график за закриване на депата. Там 
има една въпросителна - отново изпълнението на оперативната програма. Ако новите депа не бъдат направени 
навреме, старите няма да бъдат закрити.  
- Депата ще бъдат ли закрити, докато приключи делото, и колко средства са нужни? 
- Това е записано в графика, той трябва да е изпълнен през 2016 г. Нужни са 127 млн. лв., за да рекултивираме 
всички депа, обект на процедурата. Единият вариант е парите да дойдат от националния бюджет. Част от сумата 
може да се осигури от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. 
- Предстои да станете евродепутат. За какво не ви стигна 1 година в министерството? 
- Не ми стигна времето за промените в закона за отпадъците, за националния план за отпадъците, но по него 
много е работено и го оставям в ръцете на млад и амбициозен човек (предложеният от ДПС за нов министър 
Светослав Анастасов - б.а.), който ще го довърши бързо. Надявам се, че оставям една относително подредена 
къщичка с добър експертен състав и който и да дойде, ще се справи добре, защото има на кого да разчита. 
- Защо решихте да се кандидатирате за евродепутат и да напуснете поста на министър? 
- За първи път избирахме евродепутати през 2007 г. Тогава аз бях на 9-о място в листата на ДПС. Това беше първи 
знак и за мен, и за колегите, че проявявам интерес към работата в Европейския парламент. През 2009 г. пак бях на 5-
о място в листата. Това е дългогодишен проект, който сега намери реализация. 
- Не е ли бягство от проблемите в министерството? 
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- Хората, които го казват, ме познават по-слабо. Не си спомням през тази година да съм бягала от проблеми. ДПС 
въвежда нов стил, изпращайки действащ министър като евродепутат. Това дава възможност за връзка между 
изпълнителната власт и Европарламента. Ще се опитам там да продължа по същата линия. 
- Изненадахте ли се от решението на Делян Пеевски да се откаже от мястото в европарламента във ваша полза? 
- Предполагам, че съм изглеждала доста втрещена на пресконференцията, когато беше обявено. Обсъждали сме 
всякакви варианти с колегите, но не очаквах такава демонстрация на колегиалност и отношение от страна на г-н 
Пеевски. 

 

 

Източник: focus-news.net 

Заглавие: Виктор Станчев, ЧЕЗ: Над 600 потребители са засегнати от кражбата на нулев проводник в кв. „Бъкстон” 

Линк:  http://www.focus-news.net/opinion/2014/06/04/28659/viktor-stanchev-chez-nad-600-potrebiteli-sa-zasegnati-

ot-krazhbata-na-nulev-provodnik-v-kv-bakston.html  

  

Текст: Виктор Станчев, директор „Експлоатация и поддържане“ в ЧЕЗ Разпределение България в интервю за 
предаването „На светло” на Радио „Фокус”  
Водещ: Кражба на нулев проводник остави без ток 19 жилищни блока в столичния квартал “Бъкстон“. Г-н Станчев, 
кога разбрахте за проблема и как реагирахте ?  
Виктор Станчев: На нашия денонощен телефонен център е получен сигнал в 06:00 часа за проблем с напрежението 
и повреда на електрически уреди. Изпратили сме незабавно екип. В 06:20 ч. аварийният екип, който е пристигнал, е 
установил кражба на нулев проводник, който свързва силовия трансформатор към разпределителната мрежа, 
вследствие на което се получава несиметрия на захранващото напрежение и в зависимост от товара може да 
предизвика щети в домовете на хората. Незабавно се реагирали нашите служители по отстраняване на 
възникналата авария. Засегнати са над 600 клиенти. Това са точно шест трафопоста, които захранват жилищния 
комплекс. Това са блоковете от №19 до №22, 26 и 29. Получихме сигнал за гражданин, който е на командно дишане 
в блок 29, вх.Г. Незабавно е осигурено от наша страна алтернативно захранване, агрегат и спасихме живота на този 
гражданин, за което благодаря за бързата реакция на служителите на ЧЕЗ – Разпределение. Уведомили сме 
органите на МВР, които се надяваме да извършат много бързо разследване и тази кражба на оборудване от 
трафопоста да бъде разкрита. В тази връзка апелираме и към законодателните органи за промяна в посока 
изкупуването на черни и цветни метали. Кражбата като себестойност не е голяма, на стойност 30-40 лева, но тя 
може да причини много големи щети. Нашите служители са там, още са на място и правят огледи в домовете на 
всички наши клиенти, живущите в тези засегнати блокове, които имат някакви повреди по инсталации, 
електрически уреди, за да може по наша вътрешна процедура да направим съответно покриване на щетите на тези 
жители на квартала.  
Водещ: Да ви разбирам, че хората, чиито електроуреди са изгорели ще ги подпомогнете, за да си закупят нови ?  
Виктор Станчев: Да, имаме вътрешна процедура в дружеството, по която възмездяваме нанесени щети. Тоест 
изплащаме ремонтите, които евентуално са направени по тези електрически уреди. Като за това си има процедура, 
по която се съставя протокол. Има срокове, регламентирани в нашите вътрешни документи, в които да възстановим 
на гражданите уредите.  
Водещ: Какви ще са икономическите загуби за компанията, нанесени от тази кражба, на която сме свидетели днес?  
Виктор Станчев: Както казах щети не са в някакъв голям размер, но специално като кражба на това оборудване, то 
щетите, които биха били нанесени на нашите клиенти могат да бъдат в доста големи граници. Сега трябва да видим 
на колко от клиентите има повреди по техните инсталации и електрически уреди. Сега не мога да се ангажирам с 
някаква конкретна стойност. В момента се извършват проверки в този район и на по-късен етап ще можем да дадем 
информация тази кражба на елемент на разпределителната уредба в кв. „Бъкстон“ какви щети е нанесла на нашите 

http://www.focus-news.net/opinion/2014/06/04/28659/viktor-stanchev-chez-nad-600-potrebiteli-sa-zasegnati-ot-krazhbata-na-nulev-provodnik-v-kv-bakston.html
http://www.focus-news.net/opinion/2014/06/04/28659/viktor-stanchev-chez-nad-600-potrebiteli-sa-zasegnati-ot-krazhbata-na-nulev-provodnik-v-kv-bakston.html
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клиенти. Най-притеснителното е, че ето, има болни хора, хора, които се нуждаят непрекъснато от електрически ток. 
Благодарение на бързата намеса от наша страна и информацията, която получихме от наш клиент в блок 29, че има 
нужда от много спешна намеса на възстановяване на захранването успяхме да помогнем.  
Водещ: Г-н Станчев, колко често имате подобни проблеми, предизвикани от кражба на елементи от 
електропереносната мрежа? И можем ли да кажем в кои райони, на територията, която покривате като 
електропреносно дружество, те се случват по-често – в големите градове, в малките населени места?  
Виктор Станчев: Не мога да конкретизирам точно определени места. Всекидневно имаме кражба и посегателства по 
нашите съоръжения. Мога да ви цитирам от началото на годината щетите, които са нанесени, за какви обеми става 
въпрос. И сами могат да преценят и вашите слушатели за какви обеми става дума. Проводници от началото на 
годината са откраднати над 10 000 метра, кабели – над 500 метра, откраднати трансформатори – 6 броя. Общата 
стойност на откраднати съоръжения от началото на годината е над 300 000 лева, като това е само стойността на 
откраднатите съоръжения. Не визирам изобщо щетите, които са нанесени от недоставена електрическа енергия и 
това, което нарушаваме в уюта в живота на хората. Това е, което е най-важното. Така че ако сметнем и това нещо, 
ориентировъчно, само за четири месеца, по информацията, с която разполагам, над 500 000 лева щети. Имайте 
предвид, че от откраднати съоръжения през 2013 г., щетите, които сме понесли са за над 2 млн. лева. Апелираме за 
законодателни промени, които трябва да бъдат извършени от Народно събрание, от органи, от които зависи това 
нещо, да се обърне внимание на пунктовете за изкупуване и регламента, по който се изкупуват черни и цветни 
метали. Тъй като основният приход на крадците идва от продажбата на черни и цветни метали. Като регион не мога 
да конкретизирам. Общо взето почти навсякъде на територията, която обслужваме имаме посегателства върху 
нашите съоръжения. Всеки ден уведомяваме органите на МВР и се надяваме на тяхната компетентност и 
разкриваемост, за да действа като превенция за това нещо.  
Водещ: А какво най-много се краде като елементи от електропреносната мрежа. Знаем за трансформаторното 
масло, сега нулев меден проводник. Какво още? 
Виктор Станчев: Това са проводници от цветни метали. Това са алуминиеви проводници, медни проводници, 
кабели, маслата – вие вече сте запознати, доста пъти комуникираме с вас и сме уведомили по този начин и вашите 
слушатели. Това е основното – трансформаторно масло и цветни метали – мед и алумин, което е основното, което 
се изкупува в пунктовете за вторични суровини. 

 

Източник: econ.bg 

Заглавие: Рециклирали сме 29% от битовите си отпадъци през 2012 г.  

Това показва Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда 

Линк:   

http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%

BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5-29-%D0%BE%D1%82-

%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-2012-

%D0%B3-_l.a_i.548397_at.1.html  

  

Текст: През 2012 г. сме рециклирали 29% от битовите си отпадъци, като по този показател се изравняваме със страни 
като Португалия и Испания и изпреварваме държави като Унгария, Полша и Чехия. Страната ни обаче още е далеч от 
средния показател от 42% за ЕС. Най-използваният метод за третиране на битови отпадъци у нас остава 
депонирането, като през отчетната годината са били депонирани 2 323 килотона битови отпадъци.  

http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5-29-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-2012-%D0%B3-_l.a_i.548397_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5-29-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-2012-%D0%B3-_l.a_i.548397_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5-29-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-2012-%D0%B3-_l.a_i.548397_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5-29-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-2012-%D0%B3-_l.a_i.548397_at.1.html
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5-29-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-2012-%D0%B3-_l.a_i.548397_at.1.html
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Това сочат данните на приетия от Министерски съвет Национален доклад за състоянието и опазването на околната 
среда през 2012 г. Целта на документа е да се информират институциите и обществеността за състоянието на 
екологичната обстановка в страната.  
Докладът още показва, че най-неблагоприятно въздействие върху природата оказва потреблението на енергия и 
природни ресурси в икономическите сектори, както и емисиите на вредни вещества в атмосферата, водите и 
почвите.  
Най-голямо количество от емисиите на серен и азотен диоксид идват от енергетиката. Емисиите на серен диоксид за 
2012 г. са намалели с 189,5 хил. тона в сравнение с предходната година, главно поради понижението на емисиите от 
ТЕЦ. Въпреки внедряването на серопочистващите инсталации в тях емисиите на серен диоксид от ТЕЦ представляват 
82% от националните емисии за 2012 г.  
Питейните води запазват сравнително доброто си качество. В атмосферния въздух не е отчетено повишение на 
обемната специфична активност на естествени и техногенни радионуклиди. Няма отклонение и от нормалния 
радиационен статус и в районите на АЕЦ "Козлодуй".  
Нормативните шумови нива са превишени в 69% от контролните пунктове в страната, но се отчита намаление с 3% в 
сравнение с 2011 г. Най-завишени нива на шум има в градовете София, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Перник и 
Сливен. Автомобилният трафик е посочен като основен причинител на завишените нива на шум.  

 

Източник: blitz.bg 

Заглавие: Такса смет ще зависи от размера на жилището 
До края на месеца трябва да е ясна новата формула за определяне на налога 
 

Линк: http://www.blitz.bg/news/article/271671       

  

Текст: Размерът на такса смет да се определят според квадратурата на жилището. Това е един от вариантите за 
определяне на таксата за битови отпадъци, които се обсъждат в работна група с участието на представители на 
министерства, общини и работодателски организации, пише „Стандарт”. 
От началото на 2015 г. за определяне на такса смет вече няма да може да се ползва данъчната оценка на имотите, 
тяхната балансова стойност или пазарна цена. Това гласят последните промени в Закона за местните данъци и такси, 
които бяха гласувани по настояване на бизнеса. 
Затова до края на месеца трябва да е ясна новата формула за такса смет, която общините събират. Три различни 
варианта се обсъждат от работна група, която трябва да изработи нови механизми за определянето на местния 
налог.  
Първият вариант за определяне на таксата е чрез измерване на индивидуалното количество изхвърлени отпадъци 
чрез обема на съдовете (контейнери, кофи, торбички) или със стикери, които се лепят върху торбите. В този случай 
размерът на таксата ще зависи от броя и обема на контейнерите, както и от това колко често се изхвърлят.  
Според кметовете обаче има голям риск боклукът да се изхвърля до контейнера или в кофата на съседния блок. 
Вторият вариант е пропорционален - изчисляват се общото количество изхвърлени отпадъци и разходите на 
общината за събирането им, и сумата се разделя на броя на жителите на населеното място.  
Третият вариант е смесен - частта от такса смет, която е за извозване на боклука, се определя според действително 
изхвърлените отпадъци, а частта за почистване на улиците се определя според броя на жителите. Тези варианти 
също имат много недостатъци, защото хиляди хора имат лична карта от един град, а живеят и правят боклук в друг.  
Затова се обсъждат и други варианти, като например такса смет да се определя от количеството използвани вода 
или ток. Плюсовете на този вариант е, че колкото повече хора обитават едно жилище, толкова повече вода и ток 
харчат. Но хората, които са отопляват на ток или нямат топла вода и ползват бойлер, ще трябва да плащат повече за 
такса смет от тези, които се отопляват с парно. Затова се обсъжда и вариант такса смет да се плаща според площта 
на имотите.  

http://www.blitz.bg/news/article/271671
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Този вариант е най-близък до настоящия - таксата се определя според данъчната оценка на имота или балансовата 
му стойност. Кой вариант ще се избере ще решават общинските съвети. Така от 2015 г. във всяка община таксата 
може да се определя по различен начин. 

 

Източник: tribali.info 

Заглавие: Спипаха апаши на жици в пункт за скрап 

Линк: http://www.tribali.info/bg/spipaha-apashi-na-zhitsi-v-punkt-za-skrap/    

  

Текст: В полицейското управление в Кула е образувано бързо производство срещу В.Т. на 46 години от село 
Тошевци и 46-годишния В.Н. от Грамада. Те били засечени в пункт за изкупуване на скрап във Видин, докато 
предавали 120 килограма алуминиев електрически проводник. Мъжете не дали смислено обяснение за произхода 
на жиците. Разследването установило, че кабелите саоткраднати от далекопровод „Върголия”, собственост на ЧЕЗ. 

http://www.tribali.info/bg/spipaha-apashi-na-zhitsi-v-punkt-za-skrap/

