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Източник: trud.bg 

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

(Продължение от 25.06.2014) 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4157157  

  

Текст: Новият министър на околната среда и водите СТАНИСЛАВ АНАСТАСОВ разговаря с Лилия Цачева  
- Г-н Анастасов, как се чувства човек на 31 години, станал министър, ако не за един ден, то за има-няма 
месец? Знаете ли всъщност колко дълго ще сте на поста? 
- Чувствам се като министър, който има задачата да се справи, а предизвикателствата не са нито за ден, 
нито за месец. Политиките по околна среда и води са дългосрочни. Работя както би работил министър, 
независимо как се казва, на колко години е и колко дълго ще е на поста. 
- Все пак за няколко седмици едва ли ще свършите чудеса - кое е най-важното за вършене в краткото 
време? 
- Работата не е ограничена от срокове, ние изпълняваме много политики, обвързани с директиви на ЕС. 
Говорим за мандата на политическия кабинет, а за мен е по-важно как работи администрацията, има ли 
достатъчен капацитет, къде е необходимо да бъде повишен и най-вече да имаме адекватни политически 
документи, които да предопределят посоката на работа. Те са много по-дългосрочни от мандата на един 
министър, без значение колко е дълъг той. 
Спешните неща са плановете за управление при риск от наводнение - по тях вече се работи, има 
изготвена предварителна оценка. Наистина трябва да ускорим работата по националната програма за 
управление на отпадъците. А като млад човек, отговарящ за екологията, съм си поставил за цел 
повишаване на съзнанието на гражданите за техните всекидневни дейности и вредните ефекти им за 
околната среда - възпитание на консуматорско поведение, което намалява ефектите върху околната 
среда.  
- Подготвен ли сте за екоминистър - щом обявиха името, реакцията бе - твърде млад, партиен кадър на 
ДПС, тотална липса на опит в екологията? 
- Чувствам сферата като близка по една проста причина - аз съм либерал. Политиките за околната среда 
не са запазена територия за никого, те много трудно подлежат на идеологизиране, партизиране. Но смея 
да твърдя, че либералната идея най-добре разбира икономическите аспекти на зелената политика и 
потенциала, който тя крие за развитието, особено на страни като България. Пример - над 34% от 
територията на България попада в екологичната мрежа Натура 2000. За сравнение средният процент за ЕС 
е 18, в Словения е 37% - много близък до нашия. Това са естествени дадености, които трябва да 
използваме за развитие на зелена икономика и зелени работни места. Философията трябва да е 
"заедност в развитието" - как да запазим околната среда така, че да осигурим поминък за местните хора и 
развитие на самия регион.  
- Приоритет са плановете за риск от наводнение - имахте лошия късмет ден след избора ви да се случи 
трагедията във Варна и бедствията в Добрич и Велико Търново. Какво трябва да се свърши, за да се 
избегнат трагедии? Къде плановете "куцат", за какво отговаря МОСВ? 
- Плановете не куцат. Още в нощта на четвъртък срещу петък бяхме в "Басейнова дирекция", която 
работеше нонстоп, разгледахме плановете за Варна. Не беше учудващо - единственият риск за 
наводнение е от Черно море - няма други големи водоеми там. 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". Има стечение на много обстоятелства, 
които тепърва ще бъдат обследвани. След наводнението имаме констатации за незаконни сметища, за 
запушени канализационни шахти. Трудно е на експертите от РИОСВ да преценят дали това е било налице 
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и преди бедствието. Затова се правят проверки назад какви предписания са издавани по места и дали са 
били изпълнявани. Нещо много важно, което правим, а досега не е оценявано като риск - възложил съм 
на басейновите дирекции да направят картотека на сухите реки в страната. Има много сухи речни корита, 
които при обилни валежи много бързо стават опасни, както стана в случая с Ботево. 
- МОСВ във вторник преди потопа е предупредило за опасност от преливане на реки, например Янтра, 
взети ли са адекватни мерки от общинските и областните власти? Велико Търново се наводни. 
- Във Велико Търново имаше прекрасен синхрон между местна и централна власт. Макар и там кметът да 
е от ГЕРБ, по никакъв начин ситуацията не се политизира, опитахме възможно най-бързо да решим 
проблема, но в случая единственото решение бе да се евакуират хората навреме в застрашените части. 
Кметът на Велико Търново и всички останали служби си свършиха работата в синхрон. Материалните 
щети, за съжаление, няма как да се избегнат - може да се управлява рискът от наводнение, но не и 
самото наводнение. Ролята на МОСВ е да следи за повишено ниво на водните басейни и да издава 
предписания на собствениците на съоръжения. 
- Какво е състоянието на хидротехническите съоръжения и кои са най-неподдържани - общинските, 
държавните, отдадените на концесия на частници? 
- Голяма част от собствениците на хидросъоръженията не изпълняват предписанията на МОСВ, това е 
факт. В най-честия случай става дума за общинска собственост. Предписанията не целят да се вкарват 
общините в разходи, а за да спестят по-големи разходи - за справяне с щети от бедствие, например. В 
случая с Ботево става дума за поддръжка на преливника на язовира, който всъщност дефектира, и на 500 
метра от речното русло, за което всеки ден пращаме предписания до местните власти и областната 
управа. Със сигурност ремонтът щеше да излезе много по-евтино, отколкото акцията по евакуация на 
хората от селото. 
- Какво става със замразените плащания от еврокомисията по оперативна програма "Околна среда"? 
Предшественикът ви Искра Михайлова очакваше размразяване до края на март - не се случи. Защо се 
стигна дотук и ще загубим ли окончателно европари? 
- Взели сме всички мерки за подобряване на контролните механизми - това, което ЕК ни е предписала. 
Имали сме проблем в периода 2010-2013 г. с механизмите за контрол и управление на проекти. Имали 
сме проблем с обществените поръчки, направили сме оценка, направили сме финансова корекция на 
базата на грешките, няма субективизъм. Това са проекти, които са одитирани и от комисията и очакваме 
до края на юли да представим първия сертификат, с предвидените корекции, който да бъде одобрен от 
ЕК. Самите корекции са индивидуални за всеки проект, но са до 25%. 
- Предшественичката ви поиска 200 млн. лв. допълнително от бюджета, за да се дадат пари на 
изпълнителите на проекти по ОП “Околна среда”, националните плащания спряха през март, кметове 
заплашват да спрат проектите. Имате ли отговор от Министерството на финансите? 
- С МФ разговорът е тази седмица, нямаме окончателен отговор. Важно е да се отбележи, че работата по 
проектите не е спирана. Ще имаме нарочна среща и с националното сдружение на общините - нормално 
е кметовете да са притеснени. Правим всичко възможно проектите да не спират, но да не забравяме, че 
грешките в тях, заради които бяха замразени плащанията, са на местните власти. Взети са мерки - и със 
смени в управляващия орган на програмата, и в правилата за обществените поръчки. ЕК видя, че имаме 
сериозен напредък. И това е отразено. Не ми се иска да политизираме проблема, както прави опозицията 
- изпълнители на проектите са кметове от всички партии, а крайните бенефициенти са гражданите. А те 
също гласуват за всякакви партии. 
- Приоритет е и политиката за управление на отпадъците, но там също сме в наказателна процедура от 
ЕК. 
- Проблемът е в старите незакрити депа, които не отговарят на европейските изисквания. В момента 
правим усилия да решим този проблем, който от началото на годината е в съдебна фаза на замразяване. 
А причината е, че вече веднъж сме обещали на ЕК, че до 3 години ще построим нови депа и ще 
ликвидираме старите с национални средства. За това има и правителствено постановление от 2009 г., но 
през 2011-а и 2012 г. то не е изпълнено. ЕК все пак проявява разбиране, когато види, че другата страна все 
пак схваща къде е проблемът, макар и по-бавно.  
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- От 1 януари 2015 г. по закон такса смет трябва да се изчислява според количеството боклук. 
Методиката обаче още не е ясна - какъв е изходът? 
- МОСВ е заинтересовано таксата за битови отпадъци да се изчислява според количеството генерирани 
отпадъци и техния вид - това е универсалният принцип - “замърсителят плаща”. Той ще доведе и до по-
разумно поведение на “замърсителя”. Не съм сигурен обаче доколко общините са подготвени за 
прилагането на новата методика. 
- Кметовете искат отсрочка с поне 1 година. 
- Имаме комуникация с местните власти, но е важно да се разбере, че и такса битови отпадъци е 
икономически инструмент. Той не просто ще създаде нови системи за управление на потоците от 
отпадъци, но трябва да стимулира и намаляването на количеството отпадъци, генерирано от 
домакинствата. Аз дори в офиса помолих за контейнер за разделно събиране, но не винаги съм сигурен 
какво се случва, когато боклукът стигне до общината. Дали ще има отсрочка, зависи от комуникацията с 
общините. Но ревизия на тази политика няма да има. Без значение дали ще вървим към нея с по-малки 
или с по-големи крачки. 
- Трябва ли да има и ще има ли национален парк “Българско Черноморие” и защо тази идея се забави? 
- Въпросът, който е поставен на МОСВ от Народното събрание през юли м.г., е да проучи възможността 
може ли да се направи парк “Българско Черноморие”. В средата на юли докладът ни ще е готов. Ще го 
представим на парламента, а той ще реши дали да има парк. Докато не излезе окончателната версия на 
документа обаче не бих си позволил да коментирам съдържанието - това би значело да политизирам 
работата на експертите. 
Визитка 
Роден на 5 юни 1983 г. 
Магистър по стопанско управление. 
Бивш съветник по икономическите въпроси в Министерството на икономиката, енергетиката и 
туризма. 
Зам.-председател на Младежкия либерален интернационал. 
Владее английски, немски, руски и сръбски език. 

 

Източник: mediapool.bg 

Заглавие: Конкурентоспособност с трикове и връзки 

Министерството на икономиката с двоен стандарт за нарушенията по схемите за иновациите и 

машините за бизнеса 

Линк: http://www.mediapool.bg/konkurentosposobnost-s-trikove-i-vrazki-news221874.html                                                                           

  

Текст: Трикове, връзки, телефонни обаждания, промяна на оценките, сигнали, проверки, заплаха от 
спиране за парите. Така изглежда с днешна дата оперативната програма "Конкурентоспособност", по 
която преди два дни на пресконференция беше изненадващо обявено, че се отменя класирането на 
кандидатстващите за пари за технологична модернизация на малките и средните предприятия. 
Причината е заради множество нарушения, някои от които граничат с престъпления. 
По програмата тече и одит на Европейската сметна палата, която установи нарушения, оспорвани от 
България. Отделно има разследване от страна на прокуратурата и ДАНС. 
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Засега виновни няма. Шефът на оперативната програма Ели Милушева побърза да прехвърли 
отговорността на бизнеса. Министърът на икономиката Драгомир Стойнев мълчи. Именно той обаче е 
назначил в "Конкурентоспособност" Илияна Илиева, която е шеф на оценителните комисии по двете 
скандални процедури за иновации и технологична модернизация и реди класирането на 
кандидатствалите фирми. 
 Илиева намира пристан в "Конкурентоспосбност", след като е заплашена с уволнение, заради установени 
нередности при работата й в оперативна програма "Човешки ресурси", разказаха служители на 
икономическото министерство пред Mediapool. Илиева не беше открита за коментар. 
 Решения зад кадър 
 На пресконференцията, дадена от Милушева, беше премълчано, че сред спечелите фирми има такива 
със скандална репутация и финансови показатели, за които не е ясно как са събрали необходимите точки, 
за да получат европари. 
Милушева обяви, че оценителната комисия е от 40 души. Едно проектно предложение се оценява от 
двама експерти, като се взима средно аритметичната оценка. При по-голяма разлика се гледа от трети 
експерт. Тя обаче пропусна да каже, че окончателното решение се взима само от петима членове на 
комисията, които имат право на глас, плюс председателката Илиева. 
Именно така е станала и промяната в оценките на проектни предложения, за да се класират правилните 
фирми, твърдят експерти. По думите им всичко това е ставало със знанието на Ели Милушева, която 
отрича. Финалният подпис под списъка с одобрените проекти е именно неин. 
Въпреки че Милушева се опита да прехвърли отговорността на експертите от оценителната комисията и 
на бизнеса за провала на схемата, фирми твърдят, че обажданията по телефона с намеци да дадат 
процент от спечелен проект е ставал от служители на ръководни длъжности в икономическото 
министерство, сред които е и един от съветниците на министър Драгомир Стойнев. 
Двамата, споменти от бизнеса като посредници в искането на определен процент от спечелен проект, 
категорично отрекоха да са звънели на фирми. Единият от тях каза, че "това е несериозно". Ели Милушева 
пък твърди, че именно тя е подала сигнала до ДАНС и прокуратурата за нерегламентираните обаждания 
на служители на министерството към бизнеса. Заради течащата проверка тя отказва да назове кой е 
заподозрения служител. 
 Както при схемата с иновациите, първоначалната проверка на звеното вътрешен одит на програма 
"Конкурентоспособност" е установило само неточности, които били отстранени. По тази причина 
Милушева подписала заповедта с одобрените кандидати. Списъкът беше публикуван в навечерието на 
евроизборите - на 23 май. Едва след намесата на Еврокомисията, заради подаден сигнал до нея, е 
направена повторна проверка и Милушева прекратява процедурата под риска от спиране на парите по 
"Конкурентоспособност" и забавяне на одобрението на новата оперативна програма "Иновации и 
Конкурентоспособност". 
Вечните победители 
 Прегледа на печелившите компании сочи, че по правило печелят едни и същи фирми, представяни от 
едни и същи консултански фирми, някои от които са на бивши служители на оперативната програма. 
Според експерти по европрограми най-скандално е класирането при микропредприятията. Там има 
фирми, които не е ясно как са покрили критериите за финансови резултати като ръст на нетните приходи, 
коефициент на рентабилност, печалба преди лихви, данъци и амортизации (EBIT), сертификати и добри 
производствени практики. 
Такъв е случаят със "Стеалит" ООД, която е класирана на пето място с 81.50 точки, при положение че EBIT 
за последните три финансови години е с отрицателен резултат от 31 хил. лв. годишно. Компанията, която 
е собственост на Живко и Марийка Теневи, печели с проект за въвеждане в експлоатация на нови 
производства за близо 500 хил. лв., от които безвъзмездната помощ е близо 350 хил. лв. Това е трети 
спечелен проект на компанията по прогрмата. Първият е през октомври 2012 г. за въвеждане в 
експлоатация на инсталация за смазки за 383 хил. лв., а другият е от декември 2013 г. за внедряване на 
иновативно решение за 570 хил. лв. 
Друг редовен получател на средства по "Конкурентоспособност" е "Найс 2002" ЕООД. В подреждането тя 
е на шеста позиция, веднага след "Стеалит", с 80.5 точки с проект за повишаване на ефективността чрез 

http://www.mediapool.bg/skandalnata-protsedura-za-modernizatsiya-na-firmite-za-97-mln-lv-e-otmenena-news221812.html
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инвестиция в съвременно иновативно оборудване за 203 112 лв., от които безвъзмездната помощ е 142 
хил. лв. Това е трети спечелен проект за "Найс 2002", която според  страницата й в интернет, се занимава 
с търговия на зъболекарски консумативи, но в Търговския регистър е посочено, че произвежда и 
медицински инструменти. Компанията вече има един успешно изпълнен европрект за купуване на струг 
по същата програма за 192 хил. лв. Спечелила е проект и по скандалната схема за иновациите за 
въвеждане на иновативен продукт за стоматологията за 1.3 млн. лв. Едноличен собственик на капитала на 
дружеството е Деница Христова Габровска. 
Нашумялото с нагласените обществени поръчки на Комисията за финансов надзор дружество 
"Мнемоника" АД също е сред печелившите с проект за 582 хил. лв., от които над 400 хил. лв. са 
безвъзмездна помощ. Той е за подобрено качество на ИТ услугите, предоставяне на услуги в облака, 
обработка на големи обеми от данни и управление на информационната сигурност. Единият от 
собствениците на дружеството Вихрен Славчев е бил в ръководството на "ЦКБ Риъл естейт", сочи справка 
в Търговския регистър. 
"Мнемоника" влезе в доклад на Сметната палата заради нередното разделяне на поръчки под 50 хил. лв. 
от страна на КФН през 2011 г., с което се заобикаля Законът за обществените поръчки и провеждането на 
тръжни процедури. Освен това скандалното беше, че на практика се получило, че "Мнемоника" първо 
одитира системите на КФН, а след това подновява ИТ инфраструктурата на комисията. 
Сред печелившите е и фирма "Логен" ЕООД, собственост на Васил Колев, съпруг на бившата шефка на 
дирекция "Връзки с обществеността" в Министерството на земеделието Лидия Колева от времето на 
Мирослав Найденов. "Логен" печели с проект за 376 хил. лв. за технологично модернизиране на 
производствения процес и предлаганите услуги и въвеждането на нови облачни и уеб базирани 
клиентски услуги.  
 Според сайта на компанията, тя не се занимава с производство, а е фокусирана върху предоставянето на 
интегрирани решения за различни сектори като одиторски, правителствен, финансов, сигурност. Сред 
клиентите й са БНБ, НЕК, НАП, изпълнителната агенция "Одит на средствата от ЕС". "Логен" е печелила и 
друг проект по "Конкурентоспособност" за покриване на международен стандарт, който обаче е 
прекратен. "Логен" участва като изпълнител в проекта за укрепване на капацитета на одитния орган за 
ефективно изпълнение на одитните ангажименти по структурните и кохезионния фонд на ЕС.  
Финансиране получава и фирма "Фадата" АД, зад която стои бившият шеф на Столичния общински съвет 
Андрей Иванов, според публикации в медиите. Официално такава връзка няма. Собственици на фирмата 
са шестима души, като с най-голям дял е Анри Леви (27%), сочи справка в Търговския регистър. "Фадата" 
също печели трети проект по тази схема, този път с надграждане на собствения софтуерен продукт INSIS 
чрез създаване на облачно решение за по-висока конкурентоспособност на световно ниво за над 2.2 млн. 
лв., от които безвъзмездната помощ е 1.3 млн. лв. 
На практика това е продължение на първия им изпълнен проект по програмата за усъвършенстване на 
собствения софтуерен продукт INSIS и разширяване на неговия пазар в Европа за 3 млн. лв.. След него 
"Фадата" е изпълнила и втори за 3 млн. лв., като и двата се случват по времето на ГЕРБ. 
 Смяна на оценителната комисия в крачка 
 И ако за схемата за технологична модернизация, заради множеството нередности и телефонните 
обаждания, Ели Милушева отмени процедурата, не така стоят нещата със схемата за иновациите, която 
не е по-малко скандална. Милушева обяви, че по тази схема вътрешният контрол на програма 
"Конкурентоспособност" не е установил нередности. 
Експерти по програмата обаче съобщиха за Mediapool, че по време на оценката е сменен ненадейно 
целия състав на комисията и тогава на нейно място е назначен нов, в който участва Илияна Илиева, 
същата която е председател на прекратената схемата за технологична модернизация. Според експертите 
по програмата, съгласно правилата това е недопустимо нарушение и само то компрометира цялата схема. 
Ели Милушева призна пред Mediapool, че е променила изцяло състава на комисията заради оплаквания 
от бизнеса за нерегламентирани обаждания на служители по програмата. Така на практика Милушева 
признава, че и по тази схема има допуснати нередности, въпреки че вътрешната проверка е установила, 
че няма такива по нейните думи. 

http://www.nais2002.com/page.php?PageID=3
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1337448
http://www.logen.bg/about.html
http://www.mediapool.bg/shashkame-bryuksel-sas-sachineni-inovatsii-news218790.html
http://www.mediapool.bg/shashkame-bryuksel-sas-sachineni-inovatsii-news218790.html
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 Нещо повече, в момента управляващият орган на "Конкурентоспособност" се кани да раздаде част от 
освободения ресурс от 97 млн. лв. от схемата за технологична модернизация за проекти останали в 
резервния списък в схемата за иновации. 
 Така обещанията на Милушева за почване "на чисто" остават само едно добро пожелание. 
 

Източник: cross.bg 

Заглавие: При производството на основни метали са необходими мерки за постигане на бърз и устойчив 

растеж 

 

Линк: http://www.cross.bg/bulgariya-sektora-metali-1417504.html#axzz35itLFlSf                                                                                    

  

Текст: На 25 юни 2014 г. в Централ Хотел Форум в София бе представен секторен анализ „Производство 
на основни метали", част от проекта „Възраждане на индустрията в България", иницииран от КНСБ и 
реализиран съвместно с работодателски организации и представители на научните среди. 
Председателят на Синдикална федерация „Металици" Васил Яначков посочи, че след икономическите 
промени се е изменила структурата на българската индустрия, рязко е намаляло вътрешното 
потребление на метали и секторът е станал експортно ориентиран. „Технологичните промени и 
неправените инвестиции осигуриха жиснеспособност и конкурентноспособност на производствата, 
създадоха нови възможности за реализация и промяна на пазарите. Това запази металургията като важен 
и работещ отрасъл с висок дял в икономическите показатели на страната и в износа на стоки", коментира 
Васил Яначков. 
От анализа става ясно, че металургичната индустрия в България има висок относителен дял в 
показателите на преработващата промишленост - 15% - 18%. Приносът на металургията в общата 
добавена стойност на преработващата промишленост през последните години в България има дял между 
5% и 9%. Добавената стойност през 2012 г. от един зает в сравнение със средните стойности за 
преработващата промишленост е почти три пъти по-висока. Една от най-високата добавена стойност на 
един зает в страната се отчита в цветната металургия. 
Вносът и износът на металургични продукти през 2013 г. запазват своите стойности на нивото на 
предходната година. Отчита се спад в стойностите на износа в черната металургия, който се компенсира 
от ръста в цветната металургия, общата стойност е 6,6 млрд. лева. Износът на цветни метали вече 
надвишава 5 млрд. лв., а положителново външно-търговско салдо е почти 4 млрд. лв. 
Ренета Петрова - заместник-председател на „Металици" изтъкна, че преструктурирането, инвестициите и 
новите технологии са довели до количествени и качествени промени в работната сила. „В период, който 
включва последните 10-12 години, беше редуциран броят на фирмите и производствата, които работят в 
областта на металургията. Само за последните пет години предприятията в сектора от 221 броя през 2008 
г., през 2012 г. са намалели на 166 броя, редукцията е над 30%. В този период заетият персонал също е 
намалял приблизително с 50%. Ако през 2008 г. общият брой на работещите в сектора е бил 21 430 души, 
то в 2012 г. техният брой е намалял на 12 211 души", поясни Ренета Петрова. 
Тя отбеляза, че направените инвестиции в сектора са довели до намаляване на персонала и многократно 
повишаване на изискванията по отношение на квалификация, знание и умения. „Пазарът на труда в 
България се влияе от тенденциите на застаряващото население и наемането на добре обучени (според 
потребностите на предприятията) млади хора се превръща в сериозно предизвикателство", отбеляза 
Ренета Петрова и допълни, че за да се преодолеят тези пречки пред развитието на предприятията от 

http://www.cross.bg/bulgariya-sektora-metali-1417504.html#axzz35itLFlSf
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сектор „Металургия" е необходимо не само да се фокусира вниманието към образователната система и 
професионалното обучение, но и да се направят тези предприятия атрактивни за младите хора и да могат 
да се задържат високо квалифицираните кадри. 
Президентът на КНСБ Пламен Димитров каза, че в редица държави се говори за „реиндустриализация". 
„Признава се, че задържането в развитието на индустрията е започнало дори преди началото на 
Световната криза. Залага се на нейното възстановяване, което е от водещо значение за икономическото 
развитие и за разкриването на работни места", заяви Пламен Димитров. Той подчерта, че именно поради 
тази причина КНСБ инициира реализацията на проекта „Възраждане на индустрията в България", чиято 
цел е да се направи цялостен анализ по темата, както и анализи в основните индустриални сектори. 
Металургичният сектор е основен фактор във формирането на БВП и в експорта на българска продукция. 
В него са заети хиляди работници и служители. Секторът изисква значителни инвестиции за 
модернизация на мощностите, за намаляване на енергоемкостта, за подобряване условията на труд и за 
спазване на екологичните изисквания на производството. „Специално внимание следва да се обърне 
върху повишаването на квалификацията на работещите в сектора, предвид свързания с високи 
натоварвания и отговорности характер на дейността. Наложително се изисква степен на развитие на 
социалния диалог", отбеляза Васил Яначков. 
На дискусията по темата присъстваха още Светлана Дянкова - заместник-министър на труда и социалната 
политика, Политими Паунова - изпълнителен директор на Българската асоциация на металургичната 
индустрия, представители на работодателски организации, председатели на синдикалните организации в 
крупните предприятия в сектора и други. 

 
 
Източник: focus-news.net 

 
Заглавие: В община Бургас събират по домовете отпадъци от излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/06/25/1936193/v-obshtina-burgas-sabirat-po-domovete-
otpadatsi-ot-izlyazlo-ot-upotreba-elektrichesko-i-elektronno-oborudvane.html                                                                              

  

Текст: Бургас. Мобилни екипи на фирма "Сплавкомерс" АД ще събират по домовете отпадъци от излязло 
от употреба електрическо и електронно оборудване, съобщиха от пресцентъра на община Бургас. Това 
става след подадена заявка на национален телефон 0800 14 100; телефон : 0887 77 19 73 или на e-mail: 
order@makmetal.eu . Изпълнението на заявките е безплатно. "Излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване от бита" е оборудване, образувано в резултат на жизнената дейност на хората по 
домовете и административни, социални и обществени сгради, от търговски и индустриални обекти или 
други източници – електрически печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и други. 

 

Източник: focus-news.net 

Заглавие: Стратегическите насоки в областта на управлението на радиоактивни отпадъци са 

хармонизирани със законодателството 

http://www.focus-news.net/news/2014/06/25/1936193/v-obshtina-burgas-sabirat-po-domovete-otpadatsi-ot-izlyazlo-ot-upotreba-elektrichesko-i-elektronno-oborudvane.html
http://www.focus-news.net/news/2014/06/25/1936193/v-obshtina-burgas-sabirat-po-domovete-otpadatsi-ot-izlyazlo-ot-upotreba-elektrichesko-i-elektronno-oborudvane.html
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Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/06/25/1936389/strategicheskite-nasoki-v-oblastta-na-

upravlenieto-na-radioaktivni-otpadatsi-sa-harmonizirani-sas-zakonodatelstvoto.html                                                                               

  

Текст: София. Правителството отмени т. V.2.4 „Оценка на нивото на устойчивост в управлението на РАО” 
и Приложение №6 „Преглед на препоръчаните крайни етапи за управление за специфични потоци РАО” 
на Стратегията за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци до 2030 г., 
приета в началото на 2011 г., съобщиха от правителствената информационна служба. 
С отмяната ще се постигне пълно хармонизиране на стратегическите насоки, очертани в документа, със 
сега действащото национално законодателство в областта на управлението и погребването на 
радиоактивни отпадъци (РАО). Решението ще има съществен положителен принос при актуализиране на 
оценката за въздействието върху околната среда на проекта за изграждане на Национално хранилище за 
погребване на ниско- и средноактивни РАО. 
Навременната реализация за инвестиционния проект за национално хранилище за РАО е основен фактор 
за успешното изпълнение на дейностите по извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй” 
и за дългосрочна експлоатация на блокове 5 и 6. 

 

Източник: novini.bg 

Заглавие: Предадоха за скрап 50 кг крадено желязо, ламарини и двигатели 

Те са задигнати от вила в местността Драката край Търговище 

Линк: http://www.novini.bg/news/213791-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-

%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-50-%D0%BA%D0%B3-

%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE-

%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%BE-

%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-

%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.html                                                                             

  

Текст: 22-годишен от Търговище е откраднал 4 метални ламарини за направа на бетонни обръчи, 2 
двигателя и около 50 кг отпадъчно желязо от вила в местността Драката край Търговище  
Кражбата е станала за времето от 12 до 15 юни, а младежът е установен вчера при оперативно-
издирвателни действия, съобщава Радио Шумен  
Установено е още, че същият е предал гореспоменатите вещи за скрап, информират от полицията. По 
случая е образувано досъдебно производство 

 

http://www.focus-news.net/news/2014/06/25/1936389/strategicheskite-nasoki-v-oblastta-na-upravlenieto-na-radioaktivni-otpadatsi-sa-harmonizirani-sas-zakonodatelstvoto.html
http://www.focus-news.net/news/2014/06/25/1936389/strategicheskite-nasoki-v-oblastta-na-upravlenieto-na-radioaktivni-otpadatsi-sa-harmonizirani-sas-zakonodatelstvoto.html
http://www.novini.bg/news/213791-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-50-%D0%BA%D0%B3-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.html
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