
 
 
 
 
 
 

 

WWW.BAR-BG.ORG 

 

 

 

 

МЕДИА МОНИТОРИНГ 

 14 октомври 2014 г.  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 
 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 2  

  

Източник: МОСВ  
 
Заглавие: Европейската комисия може да отблокира ОП “Околна среда”  
Това заяви за “По света и у нас” заместник-ресорният министър Атанаска Николова 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2724     
   

  

Текст: До края на октомври Европейската комисия може да отблокира средствата по оперативна 
програма “Околна среда”. Това заяви за “По света и у нас” заместник-ресорният министър Атанаска 
Николова. Тя поясни, че тази седмица у нас пристига мисия от Брюксел, която трябва да оцени системите 
за управление и контрол на Управляващия орган и до колко те осигурават законно и целесъобразно 
изразходване на европейските средства. 
Рискът от загуба на средства по опретавината програма е значително намален през последнитте два 
месеца, заяви зам.-министър Николова, поради което тя очаква и позитивна оценка при проверката на 
Европейската комисия. "Беше мобилизиран експертния потенциал на управляващия орган. Подобрени 
бяха системите за управление и контрол, което резултира и върху ускорена работа по верифициране на 
разходите на проектите, разплащане на бенифициентите. Ежеседмично ековедомството подава към 
Министерството на финансите искания за средства, с които се резплаща на изпълнителите", обобщи 
Николова. 
"Във връзка с тази мобилизация на екипа на управляващия орган, която беше  постигната, в рамките на 2 
месеца бяха  обработени над 170 искания за средства, постъпили от бенифициентите, и разплатени над 
300 млн. лв. Всички строителни дейности по проектите трябва да приключат до края на октомври 2015 г.", 
припомни заместник-министърът.  
"Призовавам нашите партньори – общините, да ускорят подаването на искания за средства октомври и 
ноември, за да усвоим максимално през тази 2014 г. максимално средства”, каза още тя. 
Николова уточни, че в понеделник пристигат одиторите на ЕК, които ще направят последната проврека по 
изпълнението на програмата. 
  
Целият материал можете да видите тук. 
 
 
 
 

Източник: МОСВ  
 
Заглавие: Проект на правилник за дейността на Националния експертен съвет по изменение на климата 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=126                 

             

  

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2724
http://bnt.bg/news/ekologiya-i-ustoychivo-razvitie/evropejskata-komisiya-mozhe-da-otblokira-op-okolna-sreda
http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=126
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Текст: В съответствие с чл. 3, ал. 4 и 5 от приетия през март 2014 г. Закон за ограничаване изменението на 
климата, Министерство на околната среда и водите стартира процедура по сформиране на състава на 
Националния експертен съвет по изменение на климата. 
Съветът ще бъде независим консултативен орган, който ще подпомага министъра на околната среда и 
водите при формирането на позиции, становища и поемането на инициативи за цялостно провеждане на 
държавната политика по ограничаване изменението на климата. 
В тази връзка бе подготвен проект на заповед за утвърждаване на Правилник за дейността на 
Националния експертен съвет по изменение на климата. 
  
Крайна дата за съгласуване: 27.10.2014 г. 
  
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: bkabzimalska@moew.government.bg 
  
Пълният текст на проектa на заповед за утвърждаване на Правилника може да видите тук. 
 
 
 

Източник: mediapool.bg 

Заглавие: Санкция от 168 млн. лв. срещу размразяване на парите по "Околна среда" и туризъм 
Над половината от 750 млн. лв. по спрените европрограми са разплатени, за МВР са отишли 90 
млн. лв.  
Линк: http://www.mediapool.bg/sanktsiya-ot-168-mln-lv-sreshtu-razmrazyavane-na-parite-po-okolna-sreda-i-
turizam-news225862.html 

 

  

Текст: Страната ни ще понесе санкция от 168 млн. лв. за да бъдат размразени средствата по оперативна 
програма "Околна среда" (ОПОС) и за туризъм по програма "Регионално развитие" (ОПРР). Следващата 
седмица предстои финална проверка на Европейската комисия в София. Надеждите на служебното 
правителство са, че след нея парите ще бъдат пуснати до края на октомври, съобщи преди дни 
вицепремиерът по еврофондовете Иллияна Цанова. 
За да се случи това страната ни се съгласи с исканата от Брюксел финансова корекция от 156 млн. лв. по 
ОПОС. Плащането на тези пари ще бъде разпределено между държавата и общините, но все още не е 
ясно в каква пропорция. 
Финансовата корекция за туризъм по ОПРР е 12.2 млн. лв. От тях 5.2 млн. лв. се поемат от общини и 
министерства за установени нарушения по 33 обществени поръчки. Отделно ще бъде платена и плоска 
финансова корекция от държавата за 7 млн. лв. , е посочено в отговора на регионалното министерство до 
Mediapool. 
Добрата новина е, че средствата от наложените финансови корекции няма да бъдат загубени, а ще могат 
да се използват за други плащания, коментира Яна Георгиева, ръководител на управляващия орган по 
ОПОС пред Mediapool. 
Размразяването на парите по ОПОС е изключително важно за да могат да бъдат изпълнени водните 
проекти и тези за депата до октомври 2015 г. В момента плащанията вървят с пари от бюджета, след като 
служебното правителство отпусна лимит от 750 млн. лв. през август. От тях 376 млн. лв. бяха за ОПОС, а 
останалите за ОПРР. 

mailto:bkabzimalska@moew.government.bg
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2014/oktomvri/Zapoved_Pravilnik_NESIK.pdf
http://www.mediapool.bg/sanktsiya-ot-168-mln-lv-sreshtu-razmrazyavane-na-parite-po-okolna-sreda-i-turizam-news225862.html
http://www.mediapool.bg/sanktsiya-ot-168-mln-lv-sreshtu-razmrazyavane-na-parite-po-okolna-sreda-i-turizam-news225862.html
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По ОПОС вече са разплатени над 340 млн. лв. на общини и природни паркове, докато по ОПРР – над 90.6 
млн. лв. Плащанията по ОПОС са повече, защото проектите са по-мащабни. Това става ясно от отговорите 
на двете министерства до Mediapool. 
Най-много средства е получило МВР – 45 млн. лв. от ОПОС и над 27 млн. лв. по ОПРР. С тях е платено 
купуването на пожарни автомобили и техника срещу наводненията. 
Най-голямата част от средствата по ОПОС около 244 млн. лв. са отишли за разплащане на пречиствателни 
станции, ВиК мрежа, депа за отпадъци. 
С останалите 63 млн. лв. по ОПРР са платени проекти изпълнявани от общини и министерствата на 
здравеопазването, на образованието, на културата и на Агенцията за социално подпомагане, сочи 
справката на Министерството на регионалното развитие. 
Европейската комисия спря плащанията по ОПОС в края на ноември 2013 г. заради нарушения при 
обществените поръчки. Половин година по-късно – през юни 2014 г. бяха спрени и средства за градско 
възстановяване и за туризъм по ОПРР. По думите на вицепремиера Илияна Цанова плащанията за 
градско възстановяване се очаква да бъдат възстановени от Европейската комисия в началото на 2015 г. 
 
 
 

Източник: infostock.bg  
 
Заглавие: Металите поскъпват, петролът поевтинява 
 

Линк: http://www.infostock.bg/infostock/control/worldmarkets/news/59446-metalite-poskapvat-petrolat-
poevtinyava      
   

  

Текст: Индустриалните метали поскъпват на фона на обявените данни за свиване в търговския баланс на 
Китай, пише Bloomberg 
Никелът за доставка след три месеца поскъпна с 0.8 на сто до $ 16 500 за метричен тон на Лондонската 
борса за метали. Цената падна с 1.8% до $ 16 375 за тон на 10-ти октомври.  
Медта напредна с 0.7% до $ 6 689 за тон на борсата в Лондон. В Ню Йорк цената на метала за декември се 
понижи с 0.2 на сто до $ 3.0285 за паунд 
Петролът WTI с доставка през ноември поевтиня 1.3% до $ 84.69 за барел в електронната търговия на New 
York Mercantile Exchange. Цената достигна до $ 85.77 на 9 октомври, най-ниското ниво от декември 2012 г. 
насам. Суровият петрол на САЩ е с отстъпка от $ 4.28 спрямо Brent  
Brent с доставка през ноември поевтиня с $ 3.21 до $ 87 за барел на лондонската борса ICE Futures Europe. 
Цената достигна $ 90.05 на 09 октомври, най-ниското ниво от юни 2012 г. насам 
Царевицата с доставка през декември поскъпна с 1 на сто и се търгуваше за $ 3.34 за бушел на борсата в 
Чикаго. Цените паднаха с 3.1 на сто на 10-ти октомври, което е най-големият ценови спад от 3-ти 
септември 
Соята с доставка през ноември поевтиня до $ 9.1575 за бушел. Пшеницата с доставка през декември 
поскъпна с 1.2 на сто до $ 5.0425 за бушел. Цената се повиши с 2.6% през миналата седмица, което е най-
голямото повишение от 8 август насам 
 
 
 
 

http://www.infostock.bg/infostock/control/worldmarkets/news/59446-metalite-poskapvat-petrolat-poevtinyava
http://www.infostock.bg/infostock/control/worldmarkets/news/59446-metalite-poskapvat-petrolat-poevtinyava
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 Източник: scrap-bg.com 

Заглавие: Цената на скрапа в Турция 14.10.2014  

Линк:http://scrap-bg.com/tag/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-

%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/ 
        
   

  

Текст: Цените на  скрапа имаха  рязък спад през седмицата на ключовите  пазари  в Турция и Южна 
Корея. Спадът в цените на скрапа предполага допълнителни намаления на цените, на  завършените 
стоманени продукти като заготовките и армировката. 
Турските вносни цени за произход от  САЩ  на HMS скрап на степен 1 & 2 (80:20)  са намалели с 2 % 
спрямо вчерашния ден, с  $ 13 на тон CFR спрямо  от предходната седмица. Цените са намалели с $ 44 на 
тон CFR, в сравнение с преди месец. През годината, цените са намалели с $ 34 на тон CFR. 
По същия начин, цената на вноса от Турция за CIS произход Grade 3A HMS скрап спадна с  $ 10 на тон CFR 
през седмицата, в сравнение с преди седмица. Цените паднаха с $ 38 на тон CFR през месеца. В 
сравнение с цените на вноса през същата седмица преди една година, цените на  Grade 3A HMS скрап са 
паднали с $ 25 на тон CFR. 
Заради състоянието на пазарите за  износа на готова метална продукция от Турция, заводите не могат да 
увеличат цените на своите продукти, от една страна – Китай запълва всички празнини на пазарите със 
своите евтини метали, от друга – цената на скрапа в световен мащаб е непрекъснато е в спад.В Турция в 
момента тече увеличение на стойностите на газта и електричеството и заводите заредиха преди 
увеличението складовете си с материали , използвайки евтините стоманени заготовки, вместо металния 
скрап. Заводи като Ичдаш и Дилер са зависими в по-малка степен от това увеличение на газта и 
електричеството, защото разчитат все още на своите въглищни електроцентрали. 
Българския скрап за Турция вече от една седмица се котира под нива от 322 долара, като са правени 
преговори дори за цена под 320 долара/тон.Ако не тази седмица, то със сигурност  през 
следващата,  реалната цена за сключване на сделки за български скрап ще бъде под 320 $. 
В Южна Корея вносната  цена на японски No 2 HMS скрап намаля с $ 11 на тон CFR през седмицата.Цените 
са намалели с $ 26 на тон CFR, когато в сравнение с преди месец. През годината, цените са намалели с $ 
52 на тон CFR. 
Тайван е с най-големия спад  - с 50 $ на тон  надолу.Така цената достигна психологическите 300 $ . 

http://scrap-bg.com/10119/
http://scrap-bg.com/tag/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
http://scrap-bg.com/tag/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/

