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Източник: МОСВ 

Заглавие: Политиката по отношение финансовото стабилизиране на ОПОС е последователна, стриктна и 
е съгласувана с Европейската комисия  
МОСВ и УО на Оперативна програма "Околна среда" следват ангажиментите си за възможно най-
бързото възстановяване на спрените плащания 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2554                                                                     

  

Текст: Европейската комисия, МОСВ прави следните уточнения:  
 Налагането на финансови корекции не е изключение в рамките на Европейския съюз, това е нормална 
практика, която не спира реализирането на проектите, а само санкционира допуснатите нарушения по 
време на провеждането на обществените поръчки.  
Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ извърши поредица от 
действия във връзка с препоръчаните от Европейската комисия корективни мерки по отношение на 
разходи, декларирани към нея в периода 2010 – 2013 г. включително. Бяха идентифицирани всички 
обществени поръчки по договори за безвъзмездна финансова помощ (239 бр. договори с изпълнители), 
по които има сертифицирани разходи в горния период и които попадат над праговете по Европейските 
директиви. Извършен беше преглед за законосъобразността на проведените от бенефициентите 
обществени поръчки, като в резултат от това при установени нарушения са наложени финансови 
корекции. Одитният орган извърши проверка на извадков принцип, която имаше за цел да потвърди 
резултатите на повторния преглед, извършен от УО.  
В периода 19 - 23.05.2014 г. представители на ГД „Регионална и урбанистична политика“ към ЕК 
извършиха проверка на място в МОСВ. Към днешна дата изчакваме доклада от извършения одит от 
страна на ЕК. Политиката по отношение финансовото стабилизиране на ОПОС е последователна, стриктна 
и е съгласувана с Европейската комисия. Ръководството на МОСВ и на оперативната програма са в 
непрекъсната връзка с ЕК. Целта е възможно най-бързо възстановяване на плащанията, за да се ограничи 
ефектът от спирането на средствата от страна на Европейската комисия. 
МОСВ и УО на ОПОС продължават да следват ангажиментите си по завършване на проектите и да 
работят  по реализиране целите на програмата, като от юли 2013 до днешна дата по програмата са 
разплатени 999 млн. лева, от които 369 млн. са от началото на 2014 г. 
 Към 13 юни 2014 г., в Управляващия орган са подадени от бенефициентите 165 искания за средства на 
стойност около 200 млн. лв., които се подготвят от експертите и ще бъдат платени в рамките на 
следващия месец. 

 

Източник: segabg.com 

Заглавие: 17 общини съдят екоминистерството заради санкции по "Околна среда" 

Ведомството очаква 146 млн. лв. от държавния бюджет, за да започне отново да плаща на 

бенефициентите си 

Линк: http://www.segabg.com/article.php?id=702674  

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2554
http://www.segabg.com/article.php?id=702674
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Текст: 17 общини съдят ековедомството заради наложените финансови корекции по проектите по ОП 
"Околна среда". Корекциите са в размер на 94 млн. евро и бяха наложени само на общините, при чиито 
проекти са установени нередности. Става дума за системни нарушения на закона за обществените 
поръчки. Това стана ясно при изслушването на министъра в оставка и бъдещ евродепутат Искра 
Михайлова в комисията по еврофондовете в парламента. Изслушани единствено от депутатите на ГЕРБ и 
БСП бяха и вицепремиерът Зинаида Златанова, и регионалният министър Десислава Терзиева. 
"Околна среда" бе замразена през ноември м.г. заради установени нередности най-вече при търговете от 
страна на ЕК. Последваха повторни одити на всички проекти по програмата, а министерството твърди, че 
е подобрило системите за контрол на обществените поръчки. Въпреки това ЕК все още не е размразила 
програмата, а Михайлова не се ангажира със срок за това. От ноември са спрени и плащанията към 
бенефициентите - последното плащане е от март с пари от държавния бюджет. Сега ведомството очаква 
да му бъдат отпуснати още 146 млн. лв. от хазната, за да се разплати по проекти, които се изпълняват в 
момента. Ако средствата не бъдат отпуснати от Министерството на финансите, бенефициентите може да 
не продължат да ги изпълняват. Ако пък програмата не бъде отблокирана, разходите остават за наша 
сметка. 
Депутатите от ГЕРБ критикуваха Михайлова, че общините, на които е наложена повторна проверка на 
проектите, не са имали възможност и време да реагират и да отхвърлят евентуално забележките на 
одитиращия орган. Шефът на ОП "Околна среда" Спиридон Александров призна, че първоначално са 
допуснали грешка, защото първо са наложили санкции на общините, а едва след това те са получили 
възможност да защитят проектите си. Той прие и друга забележка - че общини са наказвани за субективна 
методика на търговете, макар че класирането в крайна сметка е било по най-ниска цена. Каза обаче, че 
тази грешка е била отстранена. Михайлова допълни, че "благодарение на комуникацията с общините част 
от санкциите са паднали". Досега по ОП "Околна среда" са изплатени 1.9 млрд. лв. 
АМБИЦИОЗНО 
Регионалното министерство, чиято програма също бе временно спряна, си е поставило за цел в края на 
годината да отчете едва 5 млн. лв. загуба на европейски средства по ОП "Регионално развитие". Това ще 
стане, ако за цялата година успее да разплати 1.877 млрд. лв. до края на годината, изчислили са от 
министерството. Целта е повече от амбициозна, като се има предвид, че заради 4 проекта с нередности в 
обществените търгове, ЕК спря плащанията по две оси, по които към момента има неразплатени над 640 
млн. лв. Въпреки че ЕК все още не е изпратила официалния си одитен доклад, министерството е 
изготвило план как да обори забележките на Брюксел. Терзиева обясни, че се надява "да отпушим" 
програмата възможно най-скоро - към края на август. Това е оптимистичен срок на фона на това, че 
предстоят одитни проверки на проекти по регионално развитие и разговори с Брюксел, което в случая с 
"Околна среда" отнема вече 7 месеца. 

 

Източник: novinitednes.net 

Заглавие: Д. Бранков: Всички юристи смятат, че сегашният ред на определяне такса "смет" е 
противоконституционен  

Линк: http://www.novinitednes.net/article/dnes/Последни/Bnr.bg/Д-Бранков-Всички-юристи-смятат-че-

сегашният-ред-на-определяне-такса-смет-е-противоконституционен                                                                     

http://www.novinitednes.net/article/dnes/Последни/Bnr.bg/Д-Бранков-Всички-юристи-смятат-че-сегашният-ред-на-определяне-такса-смет-е-противоконституционен
http://www.novinitednes.net/article/dnes/Последни/Bnr.bg/Д-Бранков-Всички-юристи-смятат-че-сегашният-ред-на-определяне-такса-смет-е-противоконституционен
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Текст: Конституцията не допуска общините да определят основата на такса "битови отпадъци". На всички 
държавни и местни такси основите се определят чрез закон. От тази гледна точка една наредба трябва да 
е за видовете основи, които прилагат общинските съвети и респективно те трябва да могат да си изберат 
основа, която да бъде прилагана спрямо гражданите и бизнеса. Всички юристи се солидаризират около 
мнението, че сегашният ред е противоконституционен. Това каза за предаването "Преди всички" по 
"Хоризонт" заместник-председателят на Българската стопанска камара Димитър Бранков по повод 
проектите за промяна на методиката на изчисляване на такса "смет". На сайта на всяка община може да 
се намери колко пари се харчат за обработката на отпадъци на тон отпадъци и на жител допълни той:Ще 
видят учудващи разлики, вкюлително по 1000–1000 и нещо лева на тон. Няма такива числа дори в най-
богатите страни. Количеството събрани отпадъци е между 7 и 2000 кг. На жител и разходите на фирмите 
варират от 8 до 10 000 лева. Това се обяснява по няколко начина, първо, в таксата се включва компонента 
"поддръжка на местата за обществено ползване", в това число снегопочистване и пълнене на дупки с 
асфалт, поддръжката на парковете и градините, може да бъде част от такса "битови отпадъци". Второ, 
има неефективно управление на тези дейности. Не могат разходите на човек да надвишават максимум 60 
лева. Статистиката показва, че не повече от 350-400 се генерират на глава от населението. Всичко над 
това число обективно поставя въпроса как се управляват тези дейности.Според Бранков е необходимо да 
има знания за методологията на ценообразуване, от таксата да отпадне компонента "поддръжка на 
местата за обществено ползване", а на потребителите със съответна инфраструктура да се даде 
възможност да сключва договори със съответните оператори и да бъде освобождавана от такса. 
Интервюто на Веселина Миланова с Димитър Бранков можете да чуете от звуковия файл. 

 

Източник: capital.bg 

Заглавие: Нов цех за метали се изгражда до Тетевен 

Инвеститорът Николай Николов е започнал строителството със собствени средства 

 

Линк: 

http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2014/06/15/2323641_nov_ceh_za_metali_se_izgrajda_do_teteven/                                                                          

  

Текст: Нов цех за обработка на метали може да бъде отворен в с. Гложене, стана ясно от обявление в 
сайта на община Тетевен. Инвестицията в предприятието е на Николай Николов, а изграждането му е 
започнато на зелено. В момента Николов строи сградата, в която ще се помещава цехът, обясни той пред 
"Капитал Daily". Планира се в цеха да се обработват различни черни метали, да се произвеждат елементи 
и конструкции по заявки на клиентите. 
Николов е бил служител и собственик на дял във вече затворената компания за металообработка 
"Глоком", която също се е намирала в с. Гложене. След като производството там е спряно, той е решил, че 
има бизнес ниша, и е започнал сам да изгражда ново предприятие. 

http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2014/06/15/2323641_nov_ceh_za_metali_se_izgrajda_do_teteven/
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Самостоятелна инициатива 
"Все още сме в началото и е трудно да кажа колко точно ще струва. Засега съм вложил 20 хил. лв., за да 
започне строителството", обясни Николов. Финансирането на строежа е осигурено със собствени 
средства, а по-нататък ще се търсят и други възможности, ако стане нужда, добави предприемачът. По 
думите му има възможност за привличане на клиенти, като вероятно много от тях ще са бившите такива 
на "Глоком". Николов коментира, че е решил да започне производство от нулата, защото фалиралата 
фабрика на "Глоком" е била обременена с много тежести – дългове към държавата, дела при съдебни 
изпълнители. 
Новото производство ще е разположено върху площ 100 кв.м, а според инвестиционното намерение до 
общината в него ще се извършва студена обработка на елементи от метал, а техническото оборудване ще 
е машини за рязане, за заваряване и абкант при нужда. Абкантните машини се използват за огъване на 
метални елементи. 
Металургичен подем  
През последната година на много места в България започна изграждането на нови цехове за 
металообработка – в Каспичан миналата година беше направен завод за горещо поцинковане, в Монтана 
– предприятие за извличане на цинк от отпадъчен прах, а в края на миналата година "Балкан метал 1" - 
гр. Любимец, е заявил намерение да изгради инсталация за топене на черни и цветни метали. 
Компанията "Глоком" в с. Гложене е произвеждала метални конструкции. В Търговския регистър няма 
данни да е обявена в несъстоятелност. Липсват и публикувани отчети за финансовото й състояние. 
Справки в правните регистри показват, че предприятието е било приватизирано в края на 2008 г. от 
"Глоком 98", което все още е негов основен собственик. От своя страна "Глоком 98" е притежание на 
множество физически лица. Справка в регистрите на Районен съд – Тетевен, показва, че "Глоком 98" е 
било осъждано да заплати забавени възнаграждения на свои служители. 
 
 

 

Източник: standartnews.com 

Заглавие: Пламна завод за цветни метали 
 

Линк: http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/plamna_zavod_za_tsvetni_metali-242155.html                                                                 

  

Текст: Пловдив. Пожар избухна в Комбината за цветни метали на Асеновградско шосе край Пловдив. 
Пламъците вдигнаха на крак огнеборците под тепетата. За щастие инцидентът не е бил с големи размери 
и няма пострадали хора.  
Сигналът за огъня в КЦМ е бил подаден около 18 часа в събота и веднага на място са изпратени шест 
екипа огнеборци със специализирана техника, тъй като не е било ясно колко е голяма опасността, 
съобщиха от пловдивската пожарна. Пламъците са били потушени своевременно, като става дума за 
пламнала транспортна лента поради техническа неизправност. Щетите са само материални. 
 

 

 

http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/plamna_zavod_za_tsvetni_metali-242155.html
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Източник: focus-radio.net 

Заглавие: До 30 хил. лв. е глобата за изхвърлянето на отпадъци на нерегламентирани за това места 
 

Линк: http://www.focus-radio.net/?action=opinion&id=16976%AE=1                                                                  

  

Текст: От 1000 до 30 хил. лв са глобите за изхвърлянето на отпадъци на нерегламентирани за това 
места. Санкциите се определят по Закона за управление на отпадъците. Има ли 
нерегламентирани сметища на територията на община Велико Търново, къде най-често се 
намират те и какво трябва да се направи, за да бъдат премахнати? Отговорите на тези въпроси 
и още интересни въпроси, четете в интервю на Радио ''Фокус'' Велико Търново с Елин Андреев, 
директор на РИОСВ – Велико Търново  
''Фокус'': Каква е ситуацията с нерегламентираните сметища, в община Велико Търново има ли такива? 
Правят ли се проверки и какви мерки се предприемат? 
Елин Андреев: На територията на Община Велико Търново са закрити всички нерегламентирани 
сметища, но за голямо съжаление ние констатираме и нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. За 
това получаваме сигнали в инспекцията и съответно нашите експерти от отдел ''Управление на 
отпадъците'' отиват на място и проверяват нарушението. Отговорността за закриване и отстраняване на 
щетите по нерегламентираните сметища е в правомощията на Общините.  
''Фокус'': Може ли да посочите обикновено къде са местата, където си изхвърлят нелегитимно отпадъци и 
по-често от частни лица ли се прави или от фирми? 
Елин Андреев: Нерегламентираните сметища са предимно в селата и обикновено отпадъците, които се 
събират на тях са от растителен и животински произход. Последно, преди няколко дни наши експерти 
бяха в село Ресен, за да проверят сигнал, подаден от туристи за такива сметища по поречието на р. Янтра. 
Оказа се, че там има строителни отпадъци. Издадено е предписание на кмета на селото и се надяваме 
това сметище да бъде почистено.  
''Фокус'': След колко време се осъществява контрола от вашите експерти? 
Елин Андреев: Контролът по предписанията се осъществява в различни срокове, които се определят в 
зависимост от големината на сметището. По принцип те са за около 14 дни. След като мине този период, 
ние отново правим проверка дали са изпълнени нашите предписания.  
''Фокус'': Какви са санкциите и в какъв размер са глобите за тези нарушения? 
Елин Андреев: По Закона за управление на отпадъците санкциите са доста високи. Те варират от 1000 до 
30 хил. лв. Глобата за физически лица, които изхвърлят отпадъци на неразрешени за това места е от 300 
до 1000 лв. За юридически лица и еднолични търговци, които изхвърлят безопасни отпадъци на 
нерегламентирани за това места, санкцията е от 1400 до 4 хил. лв. При установяване на нарушение по 
Закона за управление на отпадъците Регионалната инспекция по околната среда и водите съставя 
консултативен протокол, след него идва акт за установяване на административно нарушение и съответно 
наказателно постановление.  
''Фокус'': А към момента имате ли случаи, в които не е платена глобата, не са спазени предписанията? 
Елин Андреев: За голямо съжаление всички санкции, които ние налагаме задължително се обжалват 
пред Административния съд. Тъй като по закон те са много високи, по този начин и предприятия и всички 
останали нарушители обжалват наказателните постановления в съответните административни съдилища. 
Това се проточва с години. Там, където имаме решение на Административните съдилища, ние ги 
препращаме към НАП, така, че санкциите се събират и не могат да останат неизплатени.  
''Фокус'': А самото изхвърляне на отпадъци продължава ли да бъде системно, или след наложена 

http://www.focus-radio.net/?action=opinion&id=16976%AE=1
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санкция прекъсва? 
Елин Андреев: След наложена санкция, за известен период от време се спира такова нерегламентирано 
изхвърляне. За голямо съжаление, въпреки, че сметосъбирането и сметоизвозването са организирани на 
100 % във всички общини на територията на РИОСВ- Велико Търново, все още не са решени много 
въпроси, свързани с регионалните депа за отпадъци. В момента се строят такива в с. Шереметя и в 
Габрово. Единственото, което към момента е завършено и функционира е регионалното депо за 
отпадъци в Севлиево. то обслужва общините Севлиево, Дряново и Сухиндол.  
''Фокус'': Каква е чистотата на атмосферния въздух във Велико Търново, какво отчитат последните 
замервания? 
Елин Андреев: За Велико Търново имаме пункт, който мери замърсяването на атмосферния въздух. Той е 
разположен в сградата на Регионалната инспекция за околната среда и водите. От началото на 2014 
година са регистрирани 37 превишения на праговата стойност на средно денонощната норма за опазване 
на човешкото здраве за фини прахови частици. Проблемът във всички общини на територията на нашата 
Регионална инспекция са именно тези частици. По принцип през зимния период се наблюдава 
увеличаване на праховите частици. През лятото много рядко се регистрира превишаване на съответните 
норми.  
''Фокус'': А какви мерки се предприемат за предотвратяване на замърсяването? 
Елин Андреев: Отново тук всичко е в приоритет на Общините. Навсякъде имаме действащи програми за 
качеството на атмосферния въздух, съответно съгласувани с Регионалната инспекция и Министерството 
на околната среда и водите. В тях има заложени мерки, като най-елементарните от тях са почистване, 
миене на улиците и озеленяване.  
''Фокус'': По какъв начин осъществявате контрол да няма обгазявания на града от промишлени дейности? 
Елин Андреев: Всички предприятия на територията на Регионалната инспекция са класифицирани, 
според рискът който предизвикват. Той може да бъде висок, среден или нисък. В предприятията, които са 
с висок и среден риск се правят ежегодни проверки от нашите експерти – и по контрол чистотата на 
атмосферния въздух, и по отпадъци и съответно за отпадъчните води. Санкциите са различни и се 
изчисляват по специална Наредба за изчисляване на санкциите за нарушаване на съответните норми над 
допустимите стойности. 
 

 

Източник: dobrich.topnovini.bg 

Заглавие: До 50 лева глоба за изхвърлен през терасата или на обществено място боклук в Добрич 

Линк: http://dobrich.topnovini.bg/node/519833                                                                   

  

Текст: Нова Наредба за поддържане и опазване на чистотата и  управление на отпадъците на 
територията на Община град Добрич предстои да бъде приета на предстоящото на 24 юни заседание 
на Общинския съвет. Документът урежда условията и реда за изхвърлянето, събирането /включително 
разделното/, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и 
строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени 
отпадъци, на своя територия, разработена съгласно изискванията на Закон за управление на отпадъците 
и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както формите на контрол върху тези дейности и 
заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси. 

http://dobrich.topnovini.bg/node/519833
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Новата наредба предвижда глоба от 450 до 800 лева, ако физическо лице извършва дейности с 
отпадъци от черни и цветни метали без  съответни разрешителни. За фирми глобата е от 1800 до 2000 
лева. Гражданите, които използват междублоковите пространства за земеделски цели и животновъдство 
ще отнасят глоба между 80 и 100 лева, ако същото нарушение се извърши от едноличен търговец или 
юридическо лице глобата вече е между 450 и 500 лева. Санкциите за натрупването и разпиляването на 
строителни материали и отпадъци извън границите на обектите и строителните площадки са съответно 
50-100 лева и 800-1000 лева. Предвидени са глоби за ползването на уличните, тротоарни и зелени площи 
за складиране на строителни материали, разтвори, дърва и въглища и др., освен в специални контейнери 
след съответно разрешение от Община Добрич, както и за смесването на отпадъци, определени за 
разделно събиране, с други отпадъци. Изхвърлянето на строителни и едрогабаритни отпадъци директно 
от етажите на строителните обекти и жилищните блокове се санкционира с 80 до 100 лева за граждани и 
от 800 до 1000 лева за фирми. 
Забранено е изгарянето на стърнища, крайпътни храсти и други растителни видове, паленето и 
изгарянето на всякакви видове отпадъци, като глобата за физическо лице е 300-500 лева, а за юридическо 
- 800-1000 лева. 
Санкционира се замърсяването на местата за обществено ползване с животински фекалии. Собственикът 
трябва да почисти замърсеното място, иначе ще отнесе глоба между 5 и 15 лева. За изхвърляне на 
боклуци на местата за обществено ползване глобата за физически лица е от 10 до 50 лева, а за 
юридически лица – от 300 до 500 лева. 
Изхвърлянето на хранителни продукти и всякакви отпадъци през прозорците, балконите и покривите на 
блоковете ще се санкционира с 30 до 50 лева. 
Ще се глобява още и изваждането на отпадъци от съдовете за смет, освен от лицата, на които е 
възложено тяхното обслужване. Изхвърлянето  на пепел, сгурия и горящи отпадъци в съдовете за битови 
отпадъци също ще се санкционира. Глоба от 10 до 50 лева за граждани и от 80 до 100 лева – за фирми, е 
предвидена, ако транспортно средство излезе на улицата с непочистена кал от ходовата част. 
При повторно нарушение глобите ще са в двоен размер. Ако нарушителите са малолетни и непълнолетни 
деца, глобите ще отнасят техните родители, попечители или настойници. 
 

 

Източник: pia-news.com 

Заглавие: Днес правят първата копка на новото депо за битови отпадъци 

Линк: http://pia-news.com/dnes-pravyat-parvata-kopka-na-novoto-depo-za-bitovi-otpadatsi/                                                                       

  

Текст: С официална церемония днес по обед ще бъде направена първата копка по проект „Изграждане 
на регионалната система за управление на отпадъците в регион Панагюрище”.  След това в сградата на 
общинска администрация ще бъде дадена пресконференция, на която ще бъде представян проектът и 
избраните изпълнители. 
 

 

Източник: mediapool.bg 

Заглавие: В Брюксел живеят 10 000 роми, 3600 са от България, сочи проучване 

http://pia-news.com/dnes-pravyat-parvata-kopka-na-novoto-depo-za-bitovi-otpadatsi/
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Линк: http://www.mediapool.bg/v-bryuksel-zhiveyat-10-000-romi-3600-sa-ot-bulgaria-sochi-prouchvane-

news221459.html                                                                       

  

Текст: В Брюксел в днешни дни живеят 10 000 роми, от които 3600 са от България, 4000 - от Румъния, 2000 
са от държави от бивша Югославия, а 300 са от Словакия. Това съобщават местните медии, като се 
позовават на данни от книгата "Роми в движение", чийто автор работи за Центъра за приобщаване в 
белгийската столица. 
 Изданието отбелязва, че лошият образ на ромите в Брюксел се дължи главно на действията на малка 
група бездомни словашки цигани. Тези бездомници били "особено уязвими", защото в продължение на 
три поколения били дискриминирани и оставени без работа в своята родина. 
 Останалите роми от Брюксел най-често работели законно, като самонаети и в областта на 
строителството, чистотата и събирането на метални отпадъци. Пояснява се, че броят на ромите в 
Брюксел е нараснал чувствително след разширяването на ЕС през 2007 г. (с България и Румъния). Допълва 
се, че нова вълна роми не се очаква, въпреки пълното отпадане на трудовите ограничения за български и 
румънски граждани от началото на годината, тъй като онези, които са искали да дойдат, вече са го 
направили. 
 Заклеймяването на ромите от обществото не дава възможност за определянето на сериозен подход към 
тях, коментира авторът на книгата. Медиите уточняват, че изданието разчупва мита за просещия циганин. 

 

 

http://www.mediapool.bg/v-bryuksel-zhiveyat-10-000-romi-3600-sa-ot-bulgaria-sochi-prouchvane-news221459.html
http://www.mediapool.bg/v-bryuksel-zhiveyat-10-000-romi-3600-sa-ot-bulgaria-sochi-prouchvane-news221459.html

