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Източник: МОСВ 

Заглавие: Обявени са шест открити покани за набиране на проекти по Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство, сектори „Води“ и „Биологично разнообразие“  

Крайният срок за кандидатстване е 20 октомври 2014 г. 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2614                                                                                                  

  

Текст: Министерството на околната среда и водите, програмен оператор в област „Околна среда” по 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., обяви следните 

покани със срок за кандидатстване 20.10.2014 г.: 

 Програма BG02 Интегрирано управление на морските и вътрешните води 

 Покана BG02.01: Интегрирано управление на морските и вътрешните водни ресурси. Бюджет на 
поканата: EUR 2 800 000 

 Покана BG02.02: Подобрен мониторинг на морските води. Бюджет на поканата: EUR 2 800 000 
 Покана BG02.03: Подобрен капацитет за оценка и предвиждане на екологичния статус в морските 

и вътрешните води. Бюджет на поканата: EUR 1 400 000 

Програма BG03 Биологично разнообразие и екосистеми 

 Грантова схема BG03.SGS Национална кампания за образование и информираност чрез 
доброволческа дейност и съпътстващи дейности. Бюджет на поканата: EUR 600 000 

 Покана BG03.01 Мрежа за обмен на информация и повишаване на капацитета относно 
инвазивните видове. Бюджет на поканата: EUR 680 000 

 Покана BG02.03 Секторни политики за системното използване на екосистемните услуги. Бюджет 
на поканата: EUR 900 000 

Допълнителна информация и документи за кандидатстване можете да намерите на страницата на МОСВ, 
раздел Европейски фондове и програми, на адрес http://www.moew.government.bg/?show=124 

 

Източник: mediapool.bg 

Заглавие: Искра Михайлова очаква скоро да пуснат парите по "Околна среда" 

От 250 европрограми 90 са със спрени плащания, дупката в евробюджета расте 

Линк: http://www.mediapool.bg/iskra-mihailova-ochakva-skoro-da-pusnat-parite-po-okolna-sreda-

news223109.html                                                                                                   
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Текст:  Председателят на комисията по "Регионална политика" в Европейския парламент (ЕП) Искра 
Михайлова очаква средствата по оперативна програма "Околна среда", които бяха временно спрени от 
Европейската комисия (ЕК) в края на ноември 2013 г., да бъдат пуснати до края на месеца или началото 
на август. Това каза Михайлова пред Mediapool след представянето на българските евродепутати в офиса 
на ЕП в София.  

От 250 европрограми в 28-те страни членки 90 са със спрени плащания, което притеснява евродепутатите 
в комисията по регионална политика на ЕП, каза Михайлова. Това е бил един от основните въпроси, 
обсъден по време на среща с директора на Генерална дирекция "Регионална политика" на ЕК Валтер 
Дефа на 22 юли в ЕП. 

Другият основен проблем е свързан с дефицита в европейския бюджет, посочи Михайлова. Той също е 
бил обсъден по време на срещата с Дефа. По думите на Михайлова дефицитът в евробюджета в края на 
2013 г. е бил 24 млрд. евро. 

Отделно на 22 юли Михайлова е имала среща с Дефа, на който е бил поставен въпросът със спрените 
плащания за България. На същата дата среща с Дефа имаше и министърът на регионалната политика 
Десислава Терзиева, която обяви в понеделник, че се надява през септември да бъдат възстановени 
парите и по другата спряна за България програма - "Регионално развитие". 

България за пример 
Михайлова заяви, че по време на изслушането от евродепутатите в регионалната комисия Дефа дал за 
пример България по отношение на това какви мерки трябва да бъдат предприети от страните членки със 
спрени програми, за да бъдат възстановени плащанията. 
България е изпълнила абсолютно всички препоръки на Брюксел за възстановяване на плащанията, каза 
Михайлова, която беше министър на екологията по времето когато ЕК спря парите. Първоначално тя 
обещаваше парите да бъдат пуснати през март, после през май, а сега новият срок е август. 
В момента тече обучението на управляващия орган и на бенефициентите от страна на одитори на ЕК, като 
основното послание е какво трябва да се избягва в бъдеще, за да не се допускат повече грешки. 
Обучението е не само за експертите по "Околна среда", но и на тези по програма "Регионално развитие", 
съобщи министерството на регионалното развитие. 
Проблемът с финансовите санкции за общините остава неясен 
Михайлова отказа да посочи как страната ни е изпълнила искането на Брюксел по отношение на 
наложените финансови корекции на общините. 
В началото на юли Европейската комисия не се ангажира със срок кога ще бъдат възстановени 
плащанията по "Околна среда" и поиска от страната ни още финансови корекции към направените вече 
от екоминистерството за 97 млн. лв. 
Министерството на околната среда все още не е обявило публично с какви суми е санкционирало 
отделните общини въпреки обещанията, че ще го направи. 
След консултациите между политическите сили Росен Плевнелиев призова да се вземе решение за 
осигуряването на нужните 200 млн. лв., за да не загубим 3 млрд. лв. Думите на държавния глава могат да 
се приемат като ориентир, че най-вероятно корекциите ще достигнат тази сума. 
В същото време строителната камара призова фирмите да спрат работа заради неразплатени над 1 млрд. 
лв. на компаниите, основно от спрените плащания по европрограмите. 
Неотдавна министърът на финансите Петър Чобанов също заяви, че очаква спрените плащания от 
Брюксел да бъдат възстановени до края на юли или началото на август, като България вече е изпратила 
искане за възстановяване на 460 млн. лв.. 
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Управляващият орган на програма "Околна среда" е подготвил и ново искане за плащане на 50 млн. лв. 
към Национален фонд, каза зам.-министърът на околната среда Дин Онбаши пред Mediapool.  
Лавинообразно растяща дупка в европейския бюджет 
През юни ЕК изрази опасенията си от лавинообразно растящите неразплатени сметки, които са риск за 
стабилността на бюджета на ЕС и за 2015 г. Представеният в бюджетната комисия на ЕП проектобюджет 
за 2015 г. е 142 млрд. евро, което е с 2 млрд. евро по-малко от разплатените през 2013 г. по всички 
програми и политики. 
От тях 40% или 57 млрд. евро ще са нужни за покриване на плащания от предходните години. 
Задължителни плащания като земеделските субсидии и издръжка на администрацията са 38% от 
разходите, което се равнява на 54 млрд. евро. Така едва 22% или 31 млрд. евро остават за покриване на 
плащания по нови проекти и програми. 
Според Искра Михайлова абсолютно наложително е ЕП да вземе решение за преодоляване на дупката в 
европейския бюджет. 
 
 
 

Източник: mediapool.bg 

Заглавие: Бизнес климатът се влошава през юли заради политическата нестабилност 

Линк: http://www.mediapool.bg/biznes-klimatat-se-vloshava-prez-yuli-zaradi-politicheskata-nestabilnost-

news223111.html                                                                                                     

  

Текст: Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на финансиране са 

основните причини за влошаване на бизнес климата в страната през юли, показва проучване на 

Националния статистически институт (НСИ). 

Отчетеният спад е 3.2 пункта спрямо юни, когато също беше регистриран спад от 1 пункт спрямо 

предходния месец, на фона на покачване през май и достигане на дългосрочната средна стойност за 

последните пет години. 

Стопанската конюнктура в страната през юли се влошава във всички наблюдавани отрасли - 

промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги, като най-голям е спадът при търговията на 

дребно с 6.2 пункта. 

Очакванията на мениджърите не са оптимистични, поне докато не се постигне политическа стабилност. 

Задържане на цените без промяна през следващите три месеца, прогнозират още управителите на 

компаниите. 

В средата на юни рейтинговата агенция "Стандарт енд пуърс" намали кредитния рейтинг на България с 

една стъпка до ВВВ- заради политическата нестабилност, липсата на реформи и високата безработица. 
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Друга водеща агенция "Фитч" в началото на юли потвърди кредитния рейтинг на България със стабилна 
перспектива, но на най-ниското инвестиционно ниво ВВВ-. Събитията в банковия сектор не са от системен 
характер и не застрашават валутния борд, смятят анализатори от "Фитч". 
  
Промишленост 
  
В промишлеността спадът на бизнес климата с 2.1 пункта през юли спрямо предходния месец се дължи 
на влошените очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест 
месеца. 
  
Анкетата отчита намаление и на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с по-
неблагоприятни очаквания за дейността на предприятията през следващите три месеца. По отношение на 
персонала са регистрирани известни очаквания за неговото намаление през следващите три месеца. 
  
Средното натоварване на мощностите през юли достига 74.2%. Предприятията съобщават за излишък от 
мощности с оглед на очакваното търсене през следващите месеци, но този излишък е намалял през 
последните три месеца 
  
Относно продажните цени в промишлеността преобладаващите очаквания на мениджърите са за 
запазване на тяхното равнище през следващите три месеца 
  
Строителство 
  
В строителството се отчита спад с 3 пункта в нагласите поради по-резервираните очаквания на 
строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. 
  
Производственият график е осигурен с договори за близо пет месеца, като се регистрира понижение от 
0.4 месеца спрямо оценката през април. Очакванията на строителите за нови поръчки през следващите 
шест месеца също са по-неблагоприятни. 
  
Сградното строителство показа признаци на известно съживяване през май, като общата строителна 
продукция продължава да се крепи на инфраструктурното строителство. 
  
Несигурната икономическа среда продължава да е основният фактор, затрудняващ дейността на 
строителните предприятия, като последната анкета отчита засилване на неблагоприятното й влияние. 
Конкуренцията в бранша и финансовите проблеми са другите фактори, посочени от предприемачите, 
които влошават бизнес климата в строителството. 
  
По отношение на продажните цени по-голяма част от мениджърите очакват те да останат без промяна 
през следващите три месеца. 
  
Търговия на дребно 
  
В търговията на дребно е регистраран най-големия спад на бизнес климата през юли от 6 пункта. 
Влошаването на индикатора се дължи на по-неблагоприятните оценки и очаквания на търговците на 
дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им относно обема на продажбите и 
поръчките към доставчиците през следващите три месеца обаче остават оптимистични макар и по-
резервирани в сравнение с юни. 
  
Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене 
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остават основните пречки за развитието на дейността в отрасъла, като през последния месец се 
наблюдава засилване на отрицателното въздействие на първите два фактора. Очакванията на търговците 
са за запазване на цените на тяхното равнище през следващите три месеца 
  
Оборотът в търговията на дребно остана почти без промяна през май. На годишна база индексът на НСИ 
нарасна с 1.3%, като двуцифрен ръст имаше при търговията чрез поръчки по пощата, телефона или 
интернет. 
  
Усуги 
  
При услугите бизнес климатът се влошава с 2.8 пункта поради изместване на очакванията на 
мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца от "по-добро" към 
"запазване на същото". По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като 
подобрена, но очакванията за следващите три месеца са по-неблагоприятни. 
  
Несигурната икономическа среда остава основният фактор, затрудняващ дейността на предприятията, 
следван от конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене. 
  
Бел.ред. Показателят "бизнес климат" е средна геометрична на балансите на оценките за 
настоящата и за очакваната бизнес ситуация в предприятията през следващите шест месеца. 
Общият показател на бизнес климата е претеглена средна аритметична на четирите отраслови 
показателя за промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите. 

 

 

Източник: novinite.bg 

Заглавие: Кой „клати“ бизнеса с цветни метали? 
 

Линк: http://novinite.bg/articles/74990/Koj-klati-biznesa-s-cvetni-metali                                                                                                

  

Текст: „Eжегодно енергетиката и електропреносните дружества, транспортът, ВиК дружествата и всички 
фирми, поддържащи общинската инфраструктура, търпят огромни щети от откраднати кабели, релси, 
пътни знаци, капаци на шахти, парапети на мостове, кранове на ВиК съоръжения, да не говорим за 
осквернените паметници на културата и други“, казва в коментар, изпратен до редакцията на novinite.bg 
бившият министър на екологията в правителството на Иван Костов и заместник-министър със същия 
ресор в правителството на Бойко Борисов, Евдокия Манева. Публикуваме експертното й мнение с 
незначителни съкращения.  
„Истината е, че няма село или малък град, който да не е пропищял от набези по дворовете и домовете и 
кражби на всичко от метал. 

Не са един или два случаите, когато цели квартали остават без ток, а електроуредите излизат от строя и 
никой с нищо не компенсира потърпевшите. 
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Няма неограбен гробищен парк, няма оцелял метален бюст или паметник на българи, борили се и 
творили за една по-друга държава. 

Последиците от системните кражби се измерват ежегодно с десетки милиони левове, които плащаме 
ние. И още по-страшно е, че имаше и смъртни случаи, за които виновните не само че не бяха открити, но 
те не стреснаха собствениците в този бизнес, за да прекратят толерирането на кражби на метали. 

У нас има повече от 900 площадки за метали. Бяха използвани абсурдни аргументи, за да се защитава 
една сфера, която години наред е язва за нашето общество. 

Не е вярно, че фирмите ще фалират, ако се забрани физически лица да продават метали. Само около 10% 
от общия обем преработвани метали е количеството отпадъчни метали, което се събира от населението. 
При това населението предава отпадъчните метали от метални опаковки, от домакинска техника, от 
моторни превозни средства, от електронно и електрическо оборудване чрез специално създадени 
системи за разделно събиране, така както е във всички европейски страни. Покровителствайки кражбите 
на метал от тези системи, ние плащаме повторно за използването на този ресурс и наливаме пари в една 
порочна система и лесни печалби за неголяма група хитреци, които спекулират с този уж „социален“ 
проблем. 

Не е вярно, че 600 хил. души ще останат без работа. Излиза, че една четвърт от работещото население е в 
този бизнес? Не е ли абсурдно това твърдение и няма ли кой да си направи малка сметка? Ето няколко 
числа за илюстрация. Около 20 хил. са осигурените в този бизнес, т.е. легално работещи. Общо 
работещите в страната са малко над 2 млн. Ромите, според последното преброяване, са около 240 хил. 
Добре е преди да се правят каквито и да е твърдения, основните числа да се съпоставят. 

Интересно е, защо така яростно е противопоставянето срещу безкасовото плащане. Отговорът е, 
че бизнесът става проследяем, контролируем, това което той за нищо на света не иска. Ще бъде ясно 
какви суми се плащат за какви количества. Няма да бъде трудно да се разбере, дали е предадена 
прословутата тенджера или пък траверса, която и сега пунктовете нямат право да изкупуват от физически 
лица, но изобщо не спазват тези разпоредби. 

И накрая – защо този важен проблем се решава без потърпевшите? Защо никой не припомня цената на 
вандалските практики? Защо никой не си направи труда да види какво пишат обикновените хора като мен 
и вас във форумите? Необходимо е малко мисъл и сътрудничество с общините. Възможностите са 
многобройни. Необходимо е и МОСВ да си свърши работата. За съжаление, повече от година - бяло 
петно, а днес абсурдно говорене от ръководството за екологични проблеми и нови закони. 

Вероятно мнението ми няма да се хареса на участващите в спектакъла, който наблюдаваме. В него има 
много заинтересовани. Убедена съм обаче, че всички ние сме заинтересовани да станем нормална 
държава. Подобни проблеми трябва да се решават не с насилие, а с аргументи и обществен диалог“, 
отбелязва в заключение бившият министър Евдокия Манева. 

 

 

Източник: news.ibox.bg 

Заглавие: "Големи крайности" готвят търговците на скрап 

 

Линк: http://news.ibox.bg/news/id_1797954318                                                                                                          
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Текст: Задават се мащабни протести, придружени от затваряне на границите, блокаж на градовете и 
„големи крайности" заради промените в Закона за управление на отпадъците. Това заяви Пламен 
Стоянов - Дамбовеца пред bTV. 

Арестуваният преди четири години при операция „Октод" бизнесмен е сред най-големите представители 
на бранша със скрап. 

Припомняме, че преди две седмици българските гранични пунктове бяха под блокада от търговци на 
скрап, недоволни от новия закон, който забранява на фирмите за вторични суровини да изкупуват скрап 
от физически лица. 

Забраната беше приета с цел за да намалят кражбите на метални елементи. След протестите 
управляващите обещаха на бранша да променят закона. 

Според Стоянов действията на колегите му не са форма на изнудване. 

„Това е висша форма на демокрация - протестът. По отношение на това докъде е готов да стигне браншът 
- нагласите са много интересни. Всяко следващо правителство ще го усети на гърба си. Ще бъдат 
затворени не само границите, ами и входовете и изходите на големите градове и ще се стигне до големи 
крайности, защото правителството и големите политически сили нямат форма за диалог с нас. Когато 
седнат на масата с нас, те нямат аргументи, хвърлят ти папката и стават и излизат. Тоагва ти остава 
формата на протест и неподчинение", обясни бизнесменът. 

Той направи и политическа заявка:. „Като член на Движение Справедливост РПГ ще предприемем 
такава форма на участие във властта, че да можем да защитаваме интересите на всички български 
граждани." 

Рециклирането на отпадъци според Дамбовеца е „философия", а не просто събиране на релси и капаци 
от шахти - дейност водеща до инциденти. 

„По тази логика, ако са паднали три самолета нормално ли е да спрем въздухоплаването, защото са 
паднали три самолета? Има престъпление, има наказание. Има полиция, която трябва да регистрира тези 
престъпления и когато те се регистрират и когато полицията си е на място, те ще намаляват все повече и 
повече.", категоричен е Стоянов. 

„За да може да се извърши една подмяна, за да може да се фалира бизнесът" и за да „се отнеме частната 
собственост от гражданите" - това са причините, поради които политиците лансират тази теза, според 
бизнесмена. 

Той обрисува позицията си с пример: „Ако един български гражданин реши да направи ремонт на своето 
жилище, апартамент, вила или каквото и да е и иска да предаде металният скрап, той не може да го 
върне на фирма и да спечели 5-6 хил. лева, а трябва да го предаде на общинска площадка и то 
безвъзмездно.  
Това значи, че ваша собственост ще бъде национализирана от общинските власти", завършва Стоянов. 
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Припомняме, вече две седмици е в сила законът, според който цветни метали могат да се връщат само на 
общински площадки, както и това, че физически лица няма да могат да продават вторичните суровини, а 
само да ги връщат. 

В НС в момента има внесени промени в закона, който спира за извесетн период от време тези 
изисквания, но поради нездравата ситуация в родния парламент, депутатите нямат възможност да 
приемат поправките. 

 

Източник: scrap-bg.com 

Заглавие: Кражбите се увеличиха, бранша минава в сивия сектор 

Линк: http://scrap-bg.com/10418/                                                                                                    

  

Текст: След като на 14-и и 15 юли фирмите за скрап блокираха границите с Турция и Сърбия, МОСВ 
поиска отлагане на текстовете до края на 2015 г., но Народното събрание все още не е гласувало 
промените в ЗУО въпреки ангажимента на трите основни парламентарни групи. Чуха се дори гласове на 
депутати, че няма нито един закон, който е наложително да бъде променян. 
Не мога да приема твърденията на депутати, че промените в ЗУО не са важни, заяви Антон Петров, 
представител на “Виохалко” за България. Компанията е собственик на “Стомана”, Перник, и други 
металургични компании у нас. Преди да твърди нещо, човек трябва поне малко да разбира от икономика, 
пазар и от рециклираща индустрия, коментира той. Тук става дума не само за “Стомана”, а и за 
“Алкомет”, “Аурубис България”, “София мед” и за металургията изобщо, която е изправена пред срив 
заради рязко намалелите количества скрап, който е основната част от техния суровинен ресурс, обясни 
Петров. Това говори за тотална липса на интерес към металургичната индустрия, в която пряко са 
ангажирани 30 хил. души и която дава над 20% от българския индустриален експорт, каза той. 
 
Кражбите се увеличават 
 
Според бюлетините на МВР кражбите на скрап се увеличават, което говори, че кашата в нашия бизнес е 
пълна и че търговията с метали се връща в сивия сектор. Това коментира Иво Георгиев, председател на 
Асоциацията на рециклиращата индустрия (АРИ). Започнаха да работят много незаконни пунктове за 
изкупуване на метални отпадъци, каза Георгиев и даде за пример Първомай, Стара Загора, Разград и др. 
селища. Фирмите за рециклиране масово започнаха да изтеглят банковите си гаранции, обясни Георгиев 
и припомни, че всяка от тях плаща на местната РИОСВ банкова гаранция от 25 000 лв. плюс 5000 лв. за 
всяка площадка. Ще бъдат освободени поне половината от работещите в тях близо 14 000 души. Без хляб 
остават към 600 хил. души, които изкарват прехраната си със събиране на скрап и извършват реалното 
сметоразделяне у нас, каза Георгиев. Проведохме общо събрание на АРИ на 22 юли, на което решихме да 
започнем преговори с всички политически сили с идеята, ако не този, то следващият парламент да 
промени закона, коментира Георгиев. Ако това не стане, ще излезем отново в защита на интересите си, 
коментира още Иво Георгиев. 

 

 


