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Източник: МОСВ 

Заглавие: Акцент в контролната дейност през май са проверките за извършване на дейности с отпадъци, съгласно 
изискванията на Закона за управление на отпадъците  
В резултат са наложени санкции на стойност над 230 хил. лeвa 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2567                                                                         

  

Текст: През месец май от експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са 
извършени 1 933 проверки на 1 746 обекта. За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 879 
предписания. Съставени са 56  акта, от които 3 за неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 71 
наказателни постановления на обща стойност 360 350 лв.За замърсяване на околната среда над допустимите норми 
и неспазване на емисионните норми и ограничения са наложени 27 санкции. Постъпилите суми по наложени 
санкции са 240 378 лв. 
 Акцент в контролната дейност за месеца са проверките за извършване на дейности с отпадъци, съгласно 
изискванията на Закона за управление на отпадъците. В  резултат на тези проверки са наложени санкции на 
стойност над 230 хил. лeвa.  
 Най - големи санкции са наложени от РИОСВ Пловдив  и Благоевград. С по 50 000 лева са санкционирани община 
Родопи за експлоатация  на депото,  без да е определен размер на отчисленията за един тон депониран отпадък в 
съответствие с изискванията на закона и „К Авто 2013“ ЕООД за извършен незаконен трансграничен превоз на 
опасни отпадъци.  
 РИОСВ-Русе е санкционирала с по 30 000 лв. „Рейнбоу – тур 2” ООД, гр. Свищов за нерегламентирано изгаряне на 
отпадъци и „Нелас 1” ЕООД, гр. Русе за  дейности с отпадъци от черни и цветни метали без разрешителен документ. 
Санкция в размер на 12 000 лв. е наложена на ”Еко Хидро – 90” ООД от РИОСВ-Смолян за неизпълнение на 
задължително предписание и извършване на дейност по третиране на отпадъци без необходимия регистрационен 
документ. 
 РИОСВ-Хасково е наложила еднократна санкция на стойност 84 850 лв. на “Неохим” АД, гр. Димитровград, за 
замърсяване на атмосферния въздух с азотни оксиди, отделяни от инсталацията за производство на азотна 
киселина. Наказателното постановление е издадено въз основа на годишен доклад за извършени собствени 
непрекъснати измервания през 2013 г. РИОСВ-Плевен е глобила с 11 000 лв. “Софарма” АД, с. Врабево, за 
превишена норма за общи емисии на органични разтворители при производството на фармацевтични продукти. 
 Продължава контролът за спазване на условията в издадените разрешителни за ползване на воден обект и 
спазване на индивидуалните емисионни ограничения за заустване на отпадъчни води. За констатирани нарушения 
са наложени текущи месечни санкции от РИОСВ- Пловдив  на „Бизнеспарк Маноле” ООД, гр. Пловдив - 22 462 лева и 
на „Полидей-2” ООД, гр. Карлово - 15 817 лева до привеждане на дейността в съответствие със законовите 
изисквания. За изхвърляне на отпадъчни води в нарушение на индивидуалните емисионни ограничения, 
определени в разрешителното за заустване, РИОСВ- Плевен е санкционирала с 5 000 лв. "Огнеупорни глини" АД, 
гр.Плевен. В същия размер  е наложена глоба от  РИОСВ-Стара Загора на Обогатителна фабрика „Каолин” АД, с. 
Устрем, общ. Тополовград за превишаване на индивидуалните емисионни ограничения по показател „неразтворени 
вещества“. За незаконно заустване на отпадъчни води от млекопреработвателно предприятие в с.Макариополско 
във воден обект, приток на язовир Фисек, РИОСВ-Шумен е наложила имуществена санкция в размер на 6 000 лв на „ 
Хадат“ООД.  
 За неизпълнение на условие от Комплексното разрешително с по 10 000 лв. РИОСВ-Перник е санкционирала 
„Стомана Индъстри“ АД, гр.Перник , а РИОСВ – Стара Загора „Панхим” ООД, гр. Стара Загора. 
Отчета за месец  Май 2014 г. може да видите тук: http://www.moew.government.bg/?show=165  

 

Източник: capital.bg 

Заглавие: Zoom: Проблемните сектори 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2567
http://www.moew.government.bg/?show=165
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Сферите, които представляват най-голям риск за бюджета 
 
Линк: http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/06/20/2327979_zoom_problemnite_sektori/                                                                                  

  

Текст: Здравеопазване 
Минимум 328 млн. лв. дефицит 
В края на годината здравната каса ще формира дефицит по бюджета си от 491.8 млн. лв., става ясно от отчета й за 
полугодието, който ще бъде представен в парламента. Само за първото четиримесечие дефицитът вече е 170 млн. 
лв. Въпреки предупрежденията на самата институция и на съсловните организации на лекарите и стоматолозите в 
края на миналата година депутатите гласуваха Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) да разполага с 400 
млн. лв. по-малко през тази година, отколкото беше платила през 2013 г., така че този дефицит е очакван. А и през 
миналата година заради липса на средства здравната каса забави до началото на тази плащанията за болниците. 
Сега, с темповете на увеличена заболеваемост и прием в болница, НЗОК очаква парите й да свършат през 
септември.  
По данни от доклада на НЗОК само през първите пет месеца през болница са преминали общо над 891 хил. 
пациенти, чийто брой представлява 57.50% от общия на предвидени болни в клиниките за цялата година. Така в 
края й се очаква да не достигнат 395 млн. лв. за операции, импланти и терапия на онкологични заболявания в 
клиниките. За лекарства за хронично болни, които здравната каса плаща, ще са необходими още около 96.5 млн. 
лв.   
Самата НЗОК смята, че може да компенсира част от недостига, като ползва за това оперативния си резерв, 
пренасочва разходи от други пера по бюджета и от очакваното преизпълнение на приходите от здравни вноски. 
Според прогнозата й, по този начин могат да се компенсират около 163.7 млн. лв. Останалите средства обаче няма 
как да бъдат покрити, ако парламентът не актуализира бюджета на институцията или тя не спре да плаща. 
Енергетика 
Дупка, която може да стигне и 3 млрд. лв. 
Най-малката възможна дупка в енергетиката е 421 млн. лв. Тези средства просто бяха изтрити от цените на 
електроенергията за периода 2014-2015 г. с мотива, че НЕК ще предговори дългосрочните договори на ТЕЦ "Контур 
Глобал Марица-изток 3" и ТЕЦ AES "Гълъбово" и ще плаща по-евтино за техния ток. Двете централи обаче не са 
съгласни. Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) вече инструктира НЕК да плаща, докато се 
постигне споразумение (а такова скоро не се очаква), но компанията няма предвидени приходи за това.  
 Към тях могат да се прибавят още 524 млн. лв., ако съдът отмени решението на ДКЕВР да намали наполовина 
работните часове, през които фотоволтаичните и вятърните централи могат да получават преференциални 
плащания. Според техните договори те продават цялата си енергия по високите тарифи, макар че миналата година 
вече беше сложен таван, за които??? ВЕИ-тата не протестираха. Ако това се случи, НЕК ще задлъжнее и с тази сума.  
 Оттам насетне финансовата яма е просто безкрайна. Около 110 млн. лв. ще трябва да връща държавата, ако 
Конституционният съд отмени таксата от 20% върху приходите на фотоволтаичните и вятърните централи, която 
беше въведена миналата година. Освен това от предишни години вече има натрупан дефицит от 630 млн. лв. - 
средства, които НЕК трябва да плати на ВЕИ-тата. Към края на миналата година НЕК имаше и малко над 800 млн. лв. 
неразплатени средства към производителите на електроенергия. И за капак държавната енергийна компания има и 
задължения от малко над 1 млрд. лв. към Българския енергиен холдинг, които са краткосрочни, но явно ще бъдат 
отложени.  
 Тоест минималната дупка в енергетиката е 421 млн. лв., а максималната малко над 3 млрд. лв. Досега НЕК се 
спасяваше, като бавеше плащания, но общите задължения на компанията са вече толкова големи, че няма централа, 
която да ги понесе. И за да няма фалит, държавата ще трябва да налее пари в нея, както се случи миналата година. 
Еврофондове 
Под въпрос поне няколкостотин милиона лева  
Голямата неизвестна в бюджета за тази година са еврофондовете. Към момента по двете програми - "Околна среда" 
и "Регионално развитие", според отговорите, изпратените до Брюксел и невъзстановените сертификати възлизат на 
566 млн. лв., отговориха на въпрос на "Капитал" от Министерството на околната среда и водите и Министерството 
на регионалното развитие". Това са пари, платени от бюджета и сертифицирани от органа в Министерството на 
финансите - "Национален фонд", които сега трябва да бъдат възстановени. Те обаче са само част от сумата, която е 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/06/20/2327979_zoom_problemnite_sektori/
http://www.capital.bg/browse.php?rubrid=15864&ds=1
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под риск. 
В тези пари не влизат авансите по проекти, които са 20% и се възстановяват едва след като проектите са изпълнени, 
както и плащания, направени към изпълнители и бенефициенти, но още неподадени към МФ или несертифицирани 
от него. Според справката в eufunds.bg тези суми, т.е. разликата между платено реално в България и върнато от ЕК, 
за двете програми към края на май възлизат на 1.78 млрд. лв. В най-лошия възможен случай, при който плащанията 
по двете програми не бъдат пуснати, а ЕК реши да замрази финансирането за още поне половин година, в бюджета 
няма да влязат по-голямата част от тези пари - 1.2 млрд. лв по "Околна среда" и поне 100 млн. лв. по "Регионално 
развитие" (а вероятно и повече). 
Допълнителен риск носят финансите на общините, които са основните получатели на средства по двете програми. 
Тъй като инвестиционните им програми са почти изцяло финансирани от тях (заедно с Програма за развитие на 
селските райони, която също се намира под сериозен риск), всеки удар по европарите може да е фатален за 
огромна част от българските общини. Те имат задължения към доставчици, консултанти и изпълнители, а също така 
неизпълнението на даден договор (независимо по какви причини) може да доведе до връщането на всички 
похарчени пари към Брюксел. Така стотици общинари в момента са на нокти. 
Предстои съвсем скоро ЕК да излезе с решение за средствата по "Околна среда", а от МРР се надяват бързо да бъде 
вдигнат запорът по техните средства. Но предвид последните скандали между Цветан Василев и Делян Пеевски, 
които разкриха как се разпределят обществените поръчки, нищо не е твърде сигурно. 
 

 

Източник: mediapool.bg 

Заглавие:  Скандалната процедура за модернизация на фирмите за 97 млн. лв. е отменена  
Заради риск от спиране на парите по "Конкурентоспособност" 
 Средствата се пренасочват за резервни проекти по енергийна ефективност и иновации 
 

Линк: http://www.mediapool.bg/skandalnata-protsedura-za-modernizatsiya-na-firmite-za-97-mln-lv-e-otmenena-

news221812.html  

  

Текст: Заради множество нарушения, някои от които граничат с престъпление, е отменено класирането по 
процедурата за технологична модернизация на фирмите за 97 млн. лв. по оперативна програма 
"Конкурентоспособност". Това съобщи Ели Милушева, ръководител на управляващия орган на програмата. 
Така е предотвратен рискът от спиране на плащанията по програмата от страна на Европейската комисия и забавяне 
одобрението на новата оперативна програма за бизнеса за периода 2014-2020 г., посочи Милушева. 
За да не бъде загубен, освободеният ресурс от 97 млн. лв. ще бъде пренасочен към резервни проекти по други 
схеми, сред които енергийна ефективност и иновации, каза Милушева. 
Нова схема по технологична модернизация за бизнеса за 350 – 400 млн. лв. ще бъде отворена през есента със 
средства от новата програма "Иновации и Конкурентоспособност", допълни Милушева. 
Да хванеш влака в деня преди евроизборите 
Четиринайстото, последно, отваряне на схемата за технологична модернизация на малки и средни предприятия 
беше в края на 2013 г. с бюджет от 97 млн. лв. За парите кандидатстваха над 1200 фирми с проектни предложения за 
над 730 млн. лв. 
Оценяването на проектите е извършено от 40-членна комисия. На 23 май в края на работния ден на страницата на 
оперативна програма "Конкурентоспособност" в интернет е публикуван списъкът с одобрените 142 проекта. Те 
получават безвъзмездна помощ за обновяване от 100 хил. лв. за микрофирмите до 2 млн. лв. за средните 
предприятия. 
В деня преди евроизборите на 24 май списъкът изчезва. Това веднага поражда догадки сред бизнеса, включително 
коментари, че комисията е пренебрегнала дори проекти, за които са се застъпвали министри. 
 Списъкът е публикуван отново на 27 май. Разлика между двата списъка няма. Обяснението на Милушева е, че в 
събота получила сигнал, че е публикувано класирането по друга схема. Понеже не е имала достъп до компютър и 

http://stmost.info/obshtestvo/obshtestvo/3336-globiha-chetirima-za-nereglamentirano-izhvarlyane-na-otpadatzi.html
http://www.mediapool.bg/skandalnata-protsedura-za-modernizatsiya-na-firmite-za-97-mln-lv-e-otmenena-news221812.html
http://www.mediapool.bg/skandalnata-protsedura-za-modernizatsiya-na-firmite-za-97-mln-lv-e-otmenena-news221812.html
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възможност за проверка наредила да го свалят. В понеделник, когато отишла на работа, видяла, че няма грешка и 
затова списъкът бил публикуван отново. 
 Сред спечелили кандидати е компанията "Централна енергоремонтна база", която неотдавна спечели над 3 млн. 
лв. по схемата за иновации на програма "Конкурентоспособност". Сега подкрепата е малко по-голяма - за 3.2 млн. 
лв. В управлението на компанията е Димитър Белелиев, чиято съпруга е Надежда Белелиева, която е старши експерт 
в дирекция "Външно-икономическа политика" в Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ). 
Според Ели Милушева тук няма конфликт на интереси и г-жа Белелиева не е задължена да декларира, фирмата на 
съпруга си. Декларации за конфликт на интереси попълват само членовете на оценителната комисия, обясни 
Милушева. 
 Сред отличените проекти има и такива, чиито фирми не отговарят на заложените финансови изисквания и не е ясно 
как са получили такива високи оценки. Има компании, които са пред фалит. Има и фирми, зад които според 
публикации в медиите стоят политици от различни политически партии. Проекти печелят дори компании, свързани 
с опозицията. 
 Лавина от жалби 
 Класирането на проектите отприщва лавина от жалби от страна на неуспели кандидати и консултанти. До този 
момент те са над 100, но продължават да идват още, каза Милушева. 
 Тромавата административна процедура се задвижва чак след сигнал на консултантската компания "Бест Партнърс". 
Тя изпраща сигнал до Европейската комисия и българските органи. Назначена е проверка, която открива множество 
допуснати нарушения, някои от които "граничат с престъпления", по думите на Милушева. По тази причина тя 
подава сигнал до ДАНС и прокуратурата, като в момента тече разследване по случая. 
 На първо място е нарушен принципът на равнопоставеност на кандидатите, каза Милушева. По думите й това е 
ставало с добавяне на нови критерии в хода на самата процедура, което е недопустимо. Финансиране е получило 
проектно предложение, което не отговаря на изискванията, каза Милушева без да посочи името на фирмата. 
 Нарушението, граничещо с престъпление, е свързано с нерегламентирано обаждане на служители на оперативната 
програма до кандидатите, конкретизира Милушева, намеквайки, че са искали подкуп. 
Неофициално сред бизнеса се говори, че за да получи одобрение, един европроект по "Конкерунтоспособност" за 
съответния служител върви комисионна, която варира от 7 до 10% от стойността на проекта. Бизнесът е готов да ги 
плати, стига проектът да му бъде одобрен. Не всички служители в Министерството на икономиката взимат пари, 
имало и такива, които се опитвали да се противопоставят на корупционните схеми, но на тях се гледало като на 
"извънземни" и бързо изпадали от системата, твърдят компании. 
 Няма наказани, търси се "споделена отговорност" 
 Въпреки че е минал месец от обявяването на класирането и въпреки откритите нарушения до момента няма 
наказани. "Служителите по оперативна програма "Конкурентоспособност" ще си понесат отговорността", каза 
Милушева. Тя не посочи кои са виновните и как точно ще бъдат санкционирани – със забележка, мъмрене или 
уволнение. Поиска обаче споделяне на отговорността. 
 Вината за спирането на процедурата технологична модернизация е споделена, каза Ели Милушева. Според нея 
дотук се стигнало "не само, защото в администрацията има хора, които не си вършат добросъвестно работата и 
които ще бъдат разбира се наказани за това, а защото и бизнесът и консултантите насърчават и подкрепят 
нерегламентираните отношения". 
 "Това е двустранен процес и не искам да се заблуждаваме, че само от едната страна са виновни", допълни 
Милушева. Тя попита защо фирмите и консултантите не са подавали сигнали по време на оценката, а едва след 
обявяването на класирането. Милушева не приема обясненията, че ги е било страх, да не ги отрежат в оценките. 
"Като ги е страх, да не кандидатстват повече", каза ръководителката на управляващия орган на програма 
"Конкурентоспособност". 
 На чисто 
 За да не се загубят 97-те млн. лв. от спряната схема, те ще отидат за финансиране на проекти от резервния списък 
по схемите за енергийно обновяване на фирмите и за иновации. Договорите с тях трябва да бъдат подписани до 30 
юни – понеделник, когато изтича последният срок за договаряне на средствата от стария програмен период. По 
думите на Милушева щели да успеят да се справят с тази трудна задача. 
 Първата процедура по новата оперативна програма "Иновации и Конкурентоспособност" ще бъде за технологична 
модернизация за бизнеса наесен с бюджет от 350 – 400 млн. лв., обеща Милушева. "Това ще бъде нашият реверанс 
към всички фирми, които в момента незаслужено търпят щети. Надявам се да започнем на чисто", каза Ели 
Милушева. 
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Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Подменят съдовете за битови отпадъци във В. Търново 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1285568                                                                           

  

Текст: Стартира подмяната на съдовете за битови отпадъци в град Велико Търново. Тя се извършва по 
предварителна оценка на състоянието на съдовете, където е необходимо, информират от общинската 
администрация.  
Подмяната ще продължи следващите две седмици. За целта са подсигурени 600 контейнери 1100 л тип „ракла" - с 
педал и пластмасов капак, 400 контейнери тип „бобър", 2200 поцинковани кофи 110 л и 1000 пластмасови кофи с 
обем 240 л. 

 

Източник: razgrad.topnovini.bg 

Заглавие: Приемат нова Наредба за управление на отпадъците в община Разград 

Линк: http://razgrad.topnovini.bg/node/521857                                                                            

  

Текст: Нова Наредба № 11 на Общински съвет Разград за управление на отпадъците на територията на общината ще 
разгледа  и гласува на днешното си заседание местният парламент. Докладната записка е внесена от зам.-кмета на 
общината инж. Любомир Цонев. 
С отменяне на Закона за управление на отпадъците и приемане на нов Закон и издадените към него под- законови 
нормативни актове, сегашната Наредба №11, приета с Решение № 843 от 26.03.2007 г. не е актуална и не 
съответства на изискванията на действащата нормативна база, регламентираща изпълнението на дейностите по 
третиране на отпадъците, заявява вносителят на документа. 
Сред основните цели, които се поставят в разработения проект на новата наредба са предотвратяване или 
намаляване вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда, насърчаване на 
повторната употреба, предотвратяването, рециклирането и друг вид оползотворяване на образуваните отпадъци и 
др. Очакваните резултати са намаляване количествата на генерираните отпадъци, увеличаване дела на отпадъците 
подлежащи за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване, повишаване качеството на предоставените 
услуги от общината за третиране на битовите отпадъци и поддържане и др. 
По време на сесията днес местният парламент ще разгледа наново предложението за поемане на дългосрочен 
общински дълг в размер на 7 милиона лева. Докладната, внесена от кмета Денчо Бояджиев бе внесена за 
разглеждане и на майската сесия,  но преди да започне обсъждането му неочаквано тя бе оттеглена. Според кмета 
причината бе в неизчистени технически подробности. 
Общо 19 точки са включени в дневния ред на заседанието, насрочено за 13,30 часа днес. Сред тях са приемане на 
актуализирано разпределение на променения бюджет и отчета към 31.12.2013 г., промяна в общинската 
транспортна схема, утвърждаване на маршрутни разписания на автобусните линии от общинската транспортна 
схема и прехвърляне дейността от Разградска филхармония „Проф. Димитър Ненов” на Театрално-музикалния 
център и др. 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1285568
http://razgrad.topnovini.bg/node/521857
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Източник: stmost.info 

Заглавие: Глобиха четирима за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци  

Линк: http://stmost.info/obshtestvo/obshtestvo/3336-globiha-chetirima-za-nereglamentirano-izhvarlyane-na-

otpadatzi.html                                                                             

  

Текст: Четири фиша за неправилно изхвърляне на отпадъци в кофите за разделно събиране са съставени в 
Свиленград през последните 2 седмици, съобщиха от ОбА. Сред санкционираните е и местно търговско дружество. 
Според Наредба № 14, която регламентира условията за събиране и изхвърляне на отпадъци, глобите за подобно 
нарушение варират между 10 и 50 лв.  
Системата за разделно събиране на сметта в Свиленград буксува от години. Въпреки че отдавна в общината има 
поставени цветни контейнери, свиленградчани така и не се научиха да отделят хартията, пластмасата, стъклото и 
метала. Ако гражданите не спазват правилата за разделното събиране на отпадъци, ще се наложи такса смет да се 
повиши, подчертаха от ОбА. Доста общини в България вече са направили това с 40 %. 
 
 
 
Източник: konkurent.bg 

Заглавие: Полицаи дебнат по села и паланки за нарушения 

Линк: http://konkurent.bg/article/20082/policai-debnat-po-sela-i-palanki-za-narusheniia                                                                           

  

Текст: В пет от общо десетте общини във Врачанско са приключили специализирани полицейски операции, 
съобщиха от пресцентъра на областната дирекция на МВР. Някои от тях са започнали още в началото на седмицата и 
за продължили до неделя.  
В Мездра са проверени 48 души и 39 леки автомобила. Обект на проверка са станали и 8 заведения на територията 
на общината и 4 фирми за търговия с метали, както и 3 заложни къщи. Констатирани са 10 нарушения.  
260 лица са проверени при акцията в Козлодуй за цялата седмица. Спрените леки автомобили са били 81. От 
полицията казаха, че са констатирани общо 75 нарушения по време на акцията в крайдунавската община. Далеч по-
спокойна е била обстановката в Роман, където са проверени 49 автомобила и 91 души. Нарушенията, които засекли 
полицаите през седмицата са 37.   
Само в неделя, органите на реда са проверили 13 леки автомобила, 5 заведения и 2 пункта за изкупуване на метали 
и 1 заложна къща в Оряхово. 3 са нарушенията, казаха от МВР.  
За същия ден в Бяла Слатина са спрени 14 автомобила и са проверени 25 граждани и 6 питейни заведения. Не се 
съобщава за констатирани нарушения.  

 

http://stmost.info/obshtestvo/obshtestvo/3336-globiha-chetirima-za-nereglamentirano-izhvarlyane-na-otpadatzi.html
http://stmost.info/obshtestvo/obshtestvo/3336-globiha-chetirima-za-nereglamentirano-izhvarlyane-na-otpadatzi.html
http://stmost.info/obshtestvo/obshtestvo/3336-globiha-chetirima-za-nereglamentirano-izhvarlyane-na-otpadatzi.html
http://konkurent.bg/article/20082/policai-debnat-po-sela-i-palanki-za-narusheniia

