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Източник: trud.bg 

Заглавие: Станислав Анастасов: Екополитиките са по-дългосрочни от мандата на всеки министър 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4156290  

  

Текст: "Екополитиките са по-дългосрочни от мандата на всеки министър" - това заяви пред "Труд" в 
първото си интервю новият министър на околната среда и водите Станислав Анастасов. Все още не е ясно 
колко време ще остане на поста заради очакваната оставка на кабинета "Орешарски", която обаче зависи 
от волята на БСП и ДПС. 
По думите му приоритетите на министерството остават същите - европарите и политиките по управление 
на отпадъците. 
Друг приоритет са плановете за управление при наводнения. "По тях вече се работи, има изготвена 
предварителна оценка", казва министърът. По думите му "трябва да се прави много ясно разграничение с 
трагичните събития от с. Бисер. В случая няма техногенно наводнение, няма техническо съоръжение, 
което да е предизвикало бедствието в “Аспарухово”. 
"След наводнението имаме констатации за незаконни сметища, за запушени канализационни шахти. 
Трудно е на експертите от РИОСВ да преценят дали това е било налице и преди бедствието. Затова се 
правят проверки назад какви предписания са издавани по места и дали са били изпълнявани.", обяснява 
още Анастасов. 
В средата на следващия месец пък ще е готов докладът на МОСВ за възможността за изграждане на 
национален парк "Българско Черноморие", той ще бъде внесен в Народното събрание, но от волята на 
депутатите зависи дали такъв парк ще има. 
Цялото интервю четете във в. "Труд" 

 

 

Източник: dnevnik.bg 
 
Заглавие: Златанова изрази готовност да оттегли проекта за нов Наказателен кодекс 
 

Линк: 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/06/24/2330502_zlatanova_izrazi_gotovnost_da_ottegli_proekta_za_nov
/   
 

  

Текст: Представители на различни съдилища и на Висшия адвокатски съвет разкритикуваха проекта за 
нов наказателен кодекс, прокуратурата го определи като "важен, но не идеален", а министърът на 
правосъдието Зинаида Златанова разтълкува мненията като знак, че приемането на нов Наказателен 
кодекс не е належащо. 
Това стана ясно на второто обществено обсъждане на проекта с представителите на професионалната 
общност, организирано от парламентарната правна комисия. Първата подобна дискусия беше през март, 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4156290
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/06/24/2330502_zlatanova_izrazi_gotovnost_da_ottegli_proekta_za_nov/
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/06/24/2330502_zlatanova_izrazi_gotovnost_da_ottegli_proekta_za_nov/


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 3  

  

но само с представители на неправителствения сектор. 
"Червената нишка на тази дискусия, че професионалната общност и вие практиците не виждате нужда и 
назряла необходимост за нов Наказателен кодекс. Това е за мен изводът. Това е важна индикация като 
министър, че можем да работим по-добре, по-професионално и със сега действащия Наказателен 
кодекс", заяви министър Златанова. 
Тя допълни, че готова да отстоява подобно разбиране пред Европейската комисия. "Приемете ли това, 
можем, съвместно с професионалната общност да се опитаме да убедим ЕК, че целите на мониторинга 
могат да се изпълнят и със стария наказателен кодекс". 
Проектът за нов НК беше представен в края на декември, в последния работен ден преди ваканцията 
около коледно-новогодишните празници. По нови разпоредби се работи от години от работната група, 
оглавявана от професор Александър Стойнов. Проектът беше силно критикуван, но в крайна сметка приет 
от правителството през март, ден след като  десет неправителствени поискаха още шест месеца за 
обсъждане на проекта.  
Основната критика на Върховния касационен съд, на Софийския апелативен съд и на Висшия адвокатски 
съвет беше, че от предлаганите промени и от мотивите към законопроекта, не ставало ясно  
какво налага приемането на изцяло нов Наказателен кодекс. 
Според заместник-председателя на Софийския апелативен съд Петя Шишкова ако предлаганият от 
министерството проект бъде приет, то ще създаде повече проблеми, ще се промени ясна дългогодишна 
практика, ще се наложи провеждането на обучения, както и редица други практически проблеми, което 
ще забави и оскъпи много правораздаването. 
Заместник-председателят на Върховния касационен съд и ръководител на наказателната колегия 
Павлина Панова посочи като недостатък незадълбочените мотиви към проекта. "Преди всичко не става 
ясно защо е назрял моментът да се напише нов Наказателен кодекс. 
Освен това твърдението, че наказателната политика се придвижва към намаляване на репресията, не 
съответства на някои от новите разпоредби, които са насочени към увеличаване на наказанията", заяви 
съдия Панова. ВКС намира и противоречия в използванията понятия, които се нуждаят от уточнение. Тя 
запита и защо е изоставено досегашното понятие в НК "организирана престъпна група" и на негово място 
е прието "организирано престъпно сдружение". 
За Върховния касационен съд буди недоумение и защо в легалната дефиниция "надлежни органи" не са 
включени нотариусите и помощник-нотариусите. Панова попита дали това означава, че те ще бъдат 
изключени от полето на действия на разпоредбите, свързани с престъплението набедяване (което за да 
бъде осъществено трябва да е извършено пред надлежен орган). 
Според Панова премахването на наказанието доживотен затвор без право на замяна е правилно и 
исторически обосновано. 
От Софийската адвокатска колегия заявиха, че не могат да похвалят с нищо новият Наказателен кодекс, 
който е бил приет без широко обществено обсъждане и без предварително взето мнение на 
практикувашите юристи. Според представителя на колегията не е посочени какви са обществените и 
криминогенни условия, които налагат приемането на новия кодекс. 
Най-сериозни критики на проекта изрази адвокат Емилия Недева от Висшия адвокатски съвет, като от 
организацията дори смятат, че има и противоконституционни текстове. Тя посочи конкретно текстът (чл. 
64, ал 1.), който предвижда отнемане на т.нар. трансформирано имущество. Това означава да бъде 
конфискувано имущество от трето лице, което не е участник в процеса, но не се е сдобило по неясен 
начин със съмнително имущество. 
Недева обърна внимание, че с новите разпоредби се криминализират деяния, които могат да се наказват 
административно с отнемане на лиценз или с глоба и даде за пример продажба на алкохол на 
непълнолетни. Според нея има непрецизни понятия и използване на термини, които нямат не са 
дефинирани. 
Единствено прокуратурата представи половинчато положително становище, 
но също обърна внимание на непълните и неясни мотиви към законопроекта. Заместник-главният 
прокурор Пенка Богданова заяви, че от държавното обвинение намират проекта за положителен, но 
смятат, че е необходима още работа по него. Подобно становище преди време изрази и главният 
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прокурор Сотир Цацаров, който заяви, че прокуратурата приема проектът със забележки. 
Върховната касационна прокуратура ще представи конкретни бележки и препоръки, като мнението на 
обвинителите, е че предлаганите разпоредби в значителна степен отговарят на потребностите от нов 
Наказателен кодекс. 
"Добрият закон трябва да съответства на обществените необходимости като добре ушита дреха" 
На дискусията присъстваше и бившият главен прокурор Никола Филчев, който е и преподавател по 
наказателно право. Според него не може да се тръгва към промяна, без да се обоснове нуждата от нея. 
Според Филчев е много опасно да се променя общата част на Наказателния кодекс, защото зад всяка 
дума стои практиката на съдилища от 50-60 години. 
Той даде пример с наказателния кодекс на Германия, чиито общи разпоредби са от над 100 години. 
Правят се промени, които са обосновани. Противното било - "задрасква се интелектуалният труд на 
много поколения съдии, прокурори, следователи, учени", смята още бившият главен прокурор. 
 

 
Източник: novinite.bg 

Заглавие: България на първо място в ЕС по сива икономика 

Линк: http://novinite.bg/articles/72754/Balgariya-na-parvo-myasto-v-ES-po-siva-ikonomika                                                                          

  

Текст: Проучване на Френския икономически и социален съвет показва, че България е на първо място в 
ЕС по дял на сивата икономика през 2012 г. с 31,9% от БВП при средно ниво за съюза от 16,8%.  
След страната ни се нарежда Румъния с 29,1%, следвана от Литва – 28,5%, Естония - 28,2%, и Латвия с 
26,1%. 
В Гърция дялът е 23,6% от БВП. 
Най-нисък дял на сива икономика е бил регистриран в Австрия – 7,6%, следвана от Люксембург с 8,2%, 
Холандия с 9,5%, Великобритания с 10,1%, Франция с 10,8%, Ирландия с 12,7%, и Германия и Финландия с 
по 13,3%. 
Експертите от Икономическия и социален съвет считат, че през 2013 г. сивата икономика в държавите 
членки на ЕС е достигнала 18,9%, или 2,1 трлн. евро. 
Според доклада основните фактори, стимулиращи сивата икономика, са масовата безработица, 
икономическата криза, бедността, данъците, които увеличават разходите за труд, и силната конкуренция, 
която се отразява на резултатите на компаниите. 
Според авторите на изследването борбата със сивата икономика трябва да се води чрез засилване на 
контрола и санкциите. 
Те съветват да бъде забранено изплащането на възнаграждения в брой, дори когато става въпрос за 
малки суми. 
 

 

Източник: scrap-bg.com 

Заглавие: Скрап-Маркет Анализ 23.06.2014 

Линк: http://scrap-bg.com/tag/%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF/                                                                             

http://novinite.bg/articles/72754/Balgariya-na-parvo-myasto-v-ES-po-siva-ikonomika
http://scrap-bg.com/10105/
http://scrap-bg.com/tag/%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF/
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Текст: Средната цена на японския  H2 скрап нарасна през третата седмица на юни. Това е втора поредна 
седмица, в която  средните цени на скрапа са показали подобрение. 
Средната цена на Япония H2 скрап в Канто, Централна и Kансай региони е 30.672 йени / тон – 300.70 
долара,  през третата седмица на юни. Цените са се увеличили с ¥ 81/ton – 0.80 долара,  от предходната 
седмица. 
Средната цена на H2 скрап в района на Канто е 31.500 йени / тон – 308.82 долара . Средната цена в 
регион Канто  е увеличена с ¥ 167/ton – 1.64 долара  в сравнение с предходната седмица. 
Средната H2 цена скрап в централен район е 28 640 йени / тон – 280.78 долара . Средните цени са 
повишени  с ¥ 200/ton – 1.96 долара ,  в сравнение с предходната седмица. 
Въпреки това, цените на H2 скрап  в Kaнсай регион са спаднали . Средната цена на H2 скрап в региона 
Kaнсай през третата седмица на юни е 31 875 йени / тон – 312.50 долара, намалява с  ¥ 125/ton – 1.22 
долара,  в сравнение с предходната седмица. 
Контейнерите със шредиран скрап  внос за  Индия имаха  втора поредна седмица на намаление 
на  цените ,  като  за това голяма причина има не само намалената строителна активност , а и настоящия 
сезон на мусоните, когато цялата търговска дейност намалява. Контейнерните вносни цени паднаха с $ 3 
до $ 400 на тон 
Индексът на CFR Nhava Sheva  падна с  0.7%  от седмица по-рано, обратно до  нивата си  наблюдавани в 
края на април. 
Турските HMS 1/2 80:20 цени  на скрапа –  внос (CFR Искендерун Port, Турция) се  покачиха с 0.3% от 
седмица по-рано до $ 371 за тон. 

 

 

Източник: investor.bg 

Заглавие: Преправят такса "Смет" на местен данък за чистота  

Сметосъбирането ще се заплаща според обема на кофите за боклук или използваното количество 
вода 

Линк: http://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/prepraviat-taksa-smet-na-mesten-danyk-za-

chistota,174897/                                                                              

  

Текст: Въвеждането на двукомпонентна такса за чистотата в общините се предлага с промени в Закона за 
местните данъци и такси. Проектът е публикуван за обществено обсъждане. Новият налог ще има два 
компонента: такса за битови отпадъци и такса за чистотата на обществените територии. 
Съгласие за  двукомпонентната такса е било постигнато в работната група, която се занимава с новата 
методика за определяне на такса "Смет", заяви Илияна Павлова от БСК. 

http://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/prepraviat-taksa-smet-na-mesten-danyk-za-chistota,174897/
http://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/prepraviat-taksa-smet-na-mesten-danyk-za-chistota,174897/
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Припомняме, че от 1 януари 2015 г. масово използваният сега метод - определяне на таксата за битови 
отпадъци на база на данъчната оценка на имота, няма да е възможен за ползване. За промяната от 
години упорито настояват от БСК, защото данъчната оценка няма връзка с количеството отпадъци, 
изхвърляно от фирмите. 
Един от спорните моменти при промените беше дали такса "Смет" трябва да включва дейности като 
поддържане на улици и паркове, косене на трева, почистване на сняг и други. Според представителите на 
бизнеса тези дейности не трябва да се заплащат с таксата. 
След няколко заседания на работната група вече е публикувана за обществено обсъждане новата 
методика, по която ще се изчислява такса "Битови отпадъци". 
Предлагат се три различни основи: 
Индивидуално измерено количество битови отпадъци за имота – чрез торби с определена вместимост, 
предоставени от общината, или чрез стикери, залепени на видно място върху торби на лицата, или по 
друг начин – в европейските страни, където е въведен този метод, таксата се плаща чрез закупуването на 
специални торби. 
Размерът на таксата за битови отпадъци, според количеството, измерено със стикери, се заплаща, като 
гражданите закупуват стикерите. 
Според предложената методика видовете торби и стикери, редът за тяхното разпространение, както и 
местата, от които ще се събират торбите, се определят от общинския съвет. 
Количество битови отпадъци, изхвърляни от имота, определено според броя и обема на кофите, при 
определена честота на сметоизвозване. Таксата ще се определя като количеството на отпадъците в 
съдовете се умножи по броя на курсовете за депониране. 
Брой ползватели на услугата в имота или натурален показател - използвано количество вода в имота. 
При определянето на броя на ползвателите се включват всички лица, които използват недвижимия имот: 
собственици, ползватели, наематели, лица с настоящ адрес в недвижимия имот, обитатели. За фирмите 
ще се отчитат собственици, ползватели, концесионери, наематели, лица, на които имотите са 
предоставени за управление, наети от предприятията работници. 
Показателят използвана вода се определя като размерът на разходите за сметоизвозване се умножи по 
съотношението между използвано количество вода в имота към общото използвано количество вода в 
съответното населено място. Този метод ще се използва само при  обективни обстоятелства, които 
възпрепятстват прилагането на друга основа. 
Новата методика позволява и използването на комбиниран подход при определянето на такса „Смет“. 
Очаква се промяната да влезе в сила от 1 януари 2015 г. 

 

Източник: dariknews.bg 

Заглавие:  От два до пет пъти скача такса битови отпадъци в Плевен! 

 Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1286070                                                                              

  

Текст: От два до пет пъти ще бъде увеличена такса битови отпадъци, след приемането на новата 
методика, предложена от Министерството на финансите. Промяната на такса смет е обект на разговори и 
размяна на предложения между Сдружението на общините в България и Министерството на финансите, 
сподели на среща с журналисти председателят на Общинския съвет в Плевен Дарин Ангелов, който е 
член на сдружението. 

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://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1286070


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 7  

  

"Последното предложение, което беше отправено от Министерството на финансите не ни удовлетворява, 
защото според него, такса битови отпадъци ще бъде вдигната в пъти", каза Дарин Ангелов и добави, че 
разговорите продължават и предстоят още срещи с представители на министерството. Той каза, че от 
Сдружението на общините ще настояват за осигуряване на поне 6 месечен гратисен период, след 
въвеждането на изменението на Закона за местни данъци и такси. 
Дарин Ангелов обясни, че след като се приеме акта на министерството, в общинските съвети по 
методиката, разработена от Министерството на финансите, ще бъде определен процентът на увеличение 
на таксата за всяка община. 
По негово мнение за Община Плевен увеличението на такса битови отпадъци ще бъде между два и пет 
пъти. 
 

 

Източник: targovishte.topnovini.bg 

Заглавие: Удължават живота на регионалното депо за отпадъци край Търговище 

Линк: http://targovishte.topnovini.bg/node/521985                                                                               

  

Текст: Поне още 2-3 години ще продължи да съществува сега действащото сметище, което сбира боклука 
на общините Търговище и Попово. Това става ясно от докладна записка на заместник кмета Свилен 
Василев, която ще бъде гледана на предстоящата сесия на общинския съвет в четвъртък. В документа е 
описано, че има издадено ново комплексно разрешително за увеличаване на капацитета на Регионалното 
депо край село Пайдушко. Там в момента действа една клетка, която ще продължи да се използва с 
разрешение на Изпълнителната агенция по околната среда. 
Единственото изискване на институцията е местната власт да изготви нов план за техническа и 
биологична рекултивация на сметището, както и за система, която да отвежда газовете. Експертите са 
посочили, че сега действащите планове не отговарят на приети през лятото на миналата година нови 
нормативни изисквания за изграждане и експлоатация на съоръжения за отпадъци. По сметки на 
Общината това ще струва около 9 хиляди лева. Предложението на администрацията, което се внася пред 
местни парламент, е парите да се прехвърлят от спестените средства, заложени за подготовка на 
документация по бъдещото разширение на същото депо. 
Темата за сметището край Търговище веднъж вече беше дискутирана от общинските съветници през 
месец април, когато имаше въпроси какво е състоянието на депото и дали няма риск то да се запълни 
преди да бъде разширено. Тогава от кметската администрация отчетоха, че съоръжението, което е в 
експлоатация от 1996 година е с една клетка с капацитет от 400 хиляди тона. Той е изчерпан, но 
проведените проучвания на мястото сочат, че сметището може да поеме още отпадъци. 
Докато боклукът продължава да отива там, Общината планира да започне изграждането на нова клетка. 
Тя ще е на същия терен и се очаква да обслужва двете общини в рамите на 10 години при прогнозирани 
около 23 хиляди кубика боклук на година. Първоначалните сметки на администрацията показват, че за 
строежа ще са необходими над 5,5 милиона лева, както и поне година и половина за изграждането на 
новото съоръжение. До момента обаче финансиране не е осигурено и на практика не се знае кога реално 
може да стартира разширението на депото за отпадъци. 

 

http://targovishte.topnovini.bg/node/521985
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Източник: dobrichmedia.com 

Заглавие: Осъдиха нелегален търговец на метали 

Линк: http://www.dobrichmedia.com/news/krimi_61/osadiha-nelegalen-targovetc-na-metali_7789.html                                                                            

  

Текст: Наказание пробация получи мъж с инициали  Г.Г.М. за нелегално изкупуване на отпадъци от черни 
и цветни метали. Районният съд в Балчик одобри споразумение между обвиняемия и прокуратурата. 
Подсъдимият се признава за виновен, че на 9 май 2014 г. в с. Кранево изкупил 200 кг. железни отпадъци 
на стойност 84 лева без лиценз - разрешение, какъвто се изисква по закон. Г.Г.М. трябва да се регистрира 
задължително по настоящ адрес и да  провежда периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 
месеца. Присъдата е окончателна.  

 

http://www.dobrichmedia.com/news/krimi_61/osadiha-nelegalen-targovetc-na-metali_7789.html

