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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева взе участие в конференция на тема „Устройство на територията в 
контекста на устойчиво развитие“  
Събитието се вписва в подготовката на 21-та Конференция на ООН за климатичните промени 
 

Линк:  http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2793  
 

 

Текст: Министър Ивелина Василева участва в конференция на тема „Устройство на територията в 
контекста на устойчиво развитие“, организирана от Посолството на Франция в България. 
Тази конференция се вписва в подготовката на 21 Конференция на ООН за климатичните промени (COP 
21), която ще се състои в Париж през 2015 г. Целта е да се въведе програма за действие, която да 
съвмести икономически и социален прогрес без да застрашава природното равновесие на планетата чрез 
осмислено оползотворяване на природните ресурси и ограничаването, дори премахването на емисиите 
от парникови газове. 
По време на конференцията министър Василева припомни значимите постижения в сътрудничеството 
между България и Франция за управлението и прилагането на Европейското законодателство в областта 
на водите. За пример тя посочи няколко съвместни проекти между министерствата в двете републики във 
връзка с разработването на първите планове за управление на речните басейни. Министърът обърна 
внимание на предвидените в новия програмен период дейности и изрази надежда, че френският опит 
при прилагането на европейското законодателство ще допринесе за успешното изпълнение на 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. 
В заключение министърът се спря на основните елементи от новото глобално споразумение по климата. 
„Страната ни подкрепя подхода, възприет от Европейския съюз, съгласно който всички страни трябва да 
предприемат мерки за адаптация.“, посочи Ивелина Василева. Тя подчерта още, че смекчаването 
измененията на климата трябва да бъде колективно усилие и да се отнася както до поемането на нови 
ангажименти, така и до укрепването на вече съществуващите. 
 
 
 

 

Източник: monitor.bg 
 

Заглавие: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева: 
Опитваме се да разплатим 400 млн. лв. за един месец 
Създаваме нов регулаторен орган за водите. Правим месечен мониторинг за рисковите проекти, 
експертите работят и в събота и неделя 
 
Линк:   http://www.monitor.bg/article?id=452308  
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Текст: Визитка:  
Родена е на 8.10.1969 г.  
Магистър по специалността „Английска филология” в СУ „Св. Климент Охридски”  
Специализирала е „Управление на проекти” в Институт за управление на проекти в град Карлсберг, 
Швеция, (1999)  
През 2012 г. е заместник-министър в Министерството на околната среда и водите.  
- Министър Василева, Министерски съвет вече одобри Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 
г. Какви проекти ще се реализират в този период?  
- Оперативната програма през новия програмен период ще продължи да подпомага политиката за 
изграждане на екологична инфраструктура в секторите „Води” и „Отпадъци”. Най-голям процент от 
бюджета на оперативната програма и през този програмен период ще бъде заделен за реализиране на 
проекти за изграждане на канализационни системи, водоснабдителни системи и съоръжения за 
пречистване на отпадъчните води. Те са наш ангажимент по смисъла на законодателството и носят ползи 
на гражданите и на държавата. В сферата на отпадъците ще надграждаме и ще финансираме съоръжения 
и проекти, които целят прилагането на принципите за намаляване количеството на депонирани отпадъци, 
предварително третиране, оползотворяване на отпадъците. Основно компостиращи съоръжения, 
съоръжения за обработка на отпадъците и т.н. По мрежа „Натура 2000” ще финансираме и мерки, които 
са свързани с управлението и поддържането на защитените зони. Двете новости, които са по 
оперативната програма 2014-2020 г. ,ще бъдат свързани с обособяването на две нови приоритетни оси - 
едната за превенция на риска от наводнения и свлачища, а чрез другата ще подпомагаме проекти, които 
са свързани с подобряване качеството на атмосферния въздух. И двете са необходими и са израз на 
политиката ни да се справяме с предизвикателствата, произтичащи от една страна с промените на 
климата и честите наводнения, т.е. дейностите ще подпомогнат държавата затова да осигури превенция 
на риска и справяне с тези проблеми. Другият акцент, свързан с управлението на качеството на въздуха, 
ще ни помогне да се справим с едно предизвикателство, което е пред нас - подобряването на 
състоянието от гледна точка на запрашаването на въздуха с фини прахови частици. Мерките, които ще 
бъдат заложени в тази приоритетна ос, ще подпомогнат общините да изпълняват дейности, свързани с 
намаляването на запрашавенето и съответно актуализирането на плановете за подобряване качеството 
на атмосферния въздух.  
- След като средствата по ОПОС бяха отблокирани, какви мерки ще предприемете за намаляване на 
загубите по програмата?  
- Ние вече предприехме мерки от първия ден. Направихме организация така, че да се нормализира 
процесът на работа по програмата. Какво имам предвид - регулярно разплащане към бенефициентите 
към оперативната програма, за да може те да осигурят нормалната работа на обектите. Възстановяване 
на добрия диалог с общините като основните бенефициенти по програмата и тясно взаимодействие с тях. 
И съответно пълна мобилизация на експертите, които да верифицират исканията за средства, които са 
представени и да сертифицираме възможно най-голям обем средства пред Европейската комисия. По 
този начин ние адресираме проблема, който е свързан със забавяне на програмата, заради липса на 
разплащане в продължение на година за самата програма и съответно на половин година на програмата 
от държавния бюджет към общините и да намалим очакваната загуба на средства в края на годината, 
заради нарушеното темпо.  
- Колко и кои от проектите са рискови и кои са под най-голяма заплаха заради спрените средства?  
- Има направен анализ на риска за текущите проекти по оперативната програма, както казах, това, което 
се случи с програмата забавянето на разплащанията оттам и забавянето на инвестиционния процес, 
доведе до създаването на сериозни рискове за изпълнението на част от проектите. В голямата си част 
проектите, които са свързани с изграждане съоръжения за третирането на отпадъци, регионалните 
системи за отпадъци са в забава, но е възможно да се ускори изпълнението. Рискови са тези, които са 
свързани с процедури по обжалвания или с невъзможност дори да се стартира строителният процес 
заради съгласувателни процедури и обжалвания. Най-рискови в този сектор са проектите за регионалната 
система в Самоков, в Разлог има забавяне и в Борово, и в Бяла, област Русе. Заедно с общините ще 
набележим мерки за действие и съответно ще анализираме възможностите тези проекти изобщо да 
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бъдат реализирани през този програмен период. В сектор „Води” се изпълняват 63 инфраструктурни 
проекта, от тях 7 са идентифицирани като рискови и също са набелязани мерки за действие. С всички 
общини, чиито проекти са идентифицирани като рискови, ние стартираме т.нар. ускорен мониторинг - 
ежемесечни срещи, за да може да се проследява напредъкът по проектите. Във сектора „Води” рискови 
са проектите в Банско, Тервел, Исперих, Шумен. Но както казах стартираме ежемесечни срещи за 
проследяване на напредъка и за справяне със ситуацията.  
- Колко са исканията за плащания от страна на бенефициентите по проектите по ОПОС? И кога ще 
започне разплащането?  
- Разплащането започна и то върви много ускорено. Само като пример мога да ви кажа, че колегите 
наистина са мобилизирани на максимална степен, работи се в събота и неделя. В изключително ускорени 
темпове се разглеждат всички документи. Тази седмица ще внесем нов сертификат на стойност около 190 
млн. лв. и до края на годината ще внесем още един, т.е в рамките на един месец ще обработим искания 
за възстановяване на средства за близо 400 млн. лв.  
- Възможни ли са нови финансови корекции на проектите?  
- Финансовите корекции винаги са възможни, като се следват правилата на регламента. Извършва се 
контрол на тръжните процедури, прилага се методиката за налагане на финансови корекции, одитните 
органи продължават да следят хода на изпълнение на проектите и програмата. Със сигурност това, което 
се случи на програмата в периода април-юли тази година, няма да се повтори. Тази масирана акция, 
която беше приета с налагането на масови финансови корекции, доведе до силни притеснения относно 
това дали изобщо е била спазена процедурата, доколко и дали обосновано са налагани финансовите 
корекции, и дали правомерно са били наложени. Разбира се, в някои от случаите има пълни основания 
затова, но за останалите е необходимо да се намери справедливият подход. Това ще бъде предмет на 
работата на един новосформиран методически съвет, който ще бъде действащ орган към вицепремиера 
Томислав Дончев, където ще бъдат разглеждани естеството и категориите на допуснатите грешки.  
- Ще има ли решение на въпроса за признаването на ДДС като допустим разход по водните проекти?  
- Въпросът не стои на дневен ред, защото през ноември 2013 г. по инициатива на народни представители 
на тогава управляващото мнозинство беше променен Законът за водите, в който изрично е казано, че 
ДДС е възстановим разход по смисъла на българското законодателство, следователно недопустим по 
смисъла на европейското законодателство. Ние трябва да спазваме закона и ще го правим отново във 
взаимодействие с общините, помагайки им затова да възстановяват бързо от националните органи ДДС, 
което е разходвано по проектите от ноември месец миналата година насам.  
- Кога българите ще плащат такса смет според количеството боклук, което са генерирали?  
- Това е ангажимент, който така или иначе стои в националното законодателство. Да се избере модел, т.е 
да има възможност и в сега съществуващото законодателство да се избере удачен модел за изчисляване 
на такса битови отпадъци на база генерирано количество смет , съгласно указанията на Европейската 
комисия и практиката на другите европейски държави, държавите членки трябва постъпателно и 
устойчиво да вървят към тази цел. Как и дали ще бъде постигната това е предмет на анализ на работата 
на междуведомствена група, като в нея участват основно представители на общините, представители на 
Министерството на финансите и на Министерството на околната среда и водите. Начинът, по който да се 
формира таксата, до голяма степен е свързан с прилагането на местни политики. От гледна точка на това, 
че това е свързано с изграждането на информационни системи, такива който да подпомагат общинската 
администрация в прилагането.  
- Предишното правителство предложи три варианта за изчисляване на таксата, ще се спрете ли на 
някой от тях?  
- Да, бяха предложени три варианта, но те категорично бяха отхвърлени от общините като неприложими. 
Имаше много ясно, твърдо и категорично становище затова и доколкото съм запозната с хода на 
разговорите, така и не се е стигнало до окончателен компромисен вариант, който да се приема от всички. 
Така, че предстои още работа.  
- Какви законодателни промени предвиждате в сектор „Околна среда”?  
- Законодателството в сектора произтича от ангажиментите ни като държава членка на ЕС. Предвид 
нестабилната обстановка през изминалата година има доста ангажименти на държавата, които са 
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свързани с транспонирането на европейско законодателство и са забавени във времето. С бързи темпове 
подготвяме закони, които да транспонират в изискуемото съдържание европейското законодателство. В 
този смисъл предстоят промени в Закона за опазване на околната среда, Закона за химичните вещества и 
смеси, Закона за климата. Предвиждаме облекчаване на административните процедури. По отношение 
на Закона за водите, освен текстове за транспонира предвиждаме и други, които да подпомогнат 
превенцията на риска от наводнения. С определянето на отговорен орган, който на национално ниво да 
съблюдава за техническото състояние на хидротехническите съоръжения и да регламентира ясно 
функциите, ролите и наличието на собственик, оператор. Съответно контролен орган върху язовирите, за 
които е необходимо да се носи някаква отговорност.  
- Кога според вас е възможно за започне работа този нов регулатор?  
- Подготвяме текстовете на закона и се надяваме до края на годината да можем да внесем за 
разглеждане в Народното събрание. Иначе знаете, че програмата на правителството залага изричен 
акцент върху превенцията на риска от наводнения осъзнавайки важността на проблема. 
 
 

 

Източник: rodopi24.blogspot.com 
 

Заглавие:  „Умрелият“ ОЦК вкара Кърджали в срамна европейска класация 

  

Линк: http://rodopi24.blogspot.com/2014/11/blog-post_954.html          
 

 

Текст: Кърджали се сбогува с Оловно-цинковия комплекс (ОЦК), но комплексът трайно вкара града 
край Арда в тревожни доклади и класации относно екологията и човешкото здраве. 
Този път Кърджали попадна в класация на Европейската агенция по околна среда. 
България оглави поредна срамна класация - държавната ТЕЦ "Марица-изток 2" е най-големият 
замърсител сред всички промишлени заводи в Европа, а българите отново дишат най-мръсния въздух, 
съобщава „Сега". Това показва разпространено завчера проучване на Европейската агенция по околна 
среда от 2012 г., което оценява щетите от замърсяването и чистота на въздуха във всяка една страна. 
В топ 30 на промишлените замърсители попадат още и два от тецовете, свързвани с бизнесмена Христо 
Ковачки - "Бобов дол" и "Брикел" с горивната си инсталация в Гълъбово. Наред с България петицата по 
най-големи замърсители се оформя и от Полша, Румъния, Германия и Великобритания. В анализа са 
взети под внимание вредните въздействия от мръсния въздух - преждевременна смърт, болнични 
разходи, загубени работни дни, намаляване на селскостопанските добиви и др. 
Експертите не са "пожалили" и повечето от останалите тецове у нас, които са поставени на различни 
позиции в класацията. Така например варненската ТЕЦ, която вероятно ще спре работа след Нова година 
именно защото не отговаря на екоизискванията, е поставена на 47-о място. Месеци наред държавата и 
собственикът на ТЕЦ-а - ЧЕЗ, водеха преговори за удължаване живота на централата, но решение и към 
момента няма. Американската ТЕЦ "Марица-изток 3" е поставена на 74-о място, а пернишката ТЕЦ 
"Република" е на 139-о. В класацията влизат още горивната инсталация в Свищов, "ЛУКойл Нефтохим", 
ОЦК - Кърджали, ТЕЦ Русе, ТЕЦ Сливен и др. 
България не за първи път попада в такава класация, но както и преди, страната ни е водеща в Европа по 
най-мръсен въздух като цяло. На второ място е поставена Полша, следвана от Словакия. Причините за 
това са битовите, транспортните и промишлените дейности, които сеят фини прахови частици и вредни 

http://rodopi24.blogspot.com/2014/11/blog-post_954.html
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вещества. Фактор са и замърсените и лошо поддържани пътни настилки. Липсата на вятър в определени 
дни от годината също допринася за концентриране на отрови. 
Кърджали попада в Топ 10 на замърсените български градове, сочат данните на МОСВ. 
В челото са Перник, Димитровград, Видин и Пловдив, показват данните от доклада на Европейската 
агенция за околна среда. В началото на миналата година България получи последно предупреждение от 
ЕК заради липсата на мерки за намаляване на праха, азотния оксид и серния диоксид във въздуха. А през 
юли тази година Брюксел прати наказателната процедура в последна, съдебна фаза. 
Гражданите във всички 6 зони и агломерации в България - София, Пловдив, Варна, зона Северна, 
Северозападна и Югоизточна, са изложени на нива на прахови частици, превишаващи пределно 
допустимите стойности, заради транспорта, промишлеността и отоплението с дърва и въглища, обявиха 
тогава от ЕК. И досега в България липсват адекватни мерки за защита на здравето на населението. 
 
 
 
 

Източник: capital.bg 
 

Заглавие: "Конкурентоспособност" 2014-2020: повече иновации, по-малко машини 

Европрограмата ще е по-насочена към малки и средни предприятия, както и към стартиращ и нов бизнес 
 

Линк:  
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/11/27/2428043_konkurentosposobnost_2014-
2020_poveche_inovacii/   
 

 

Текст: Повече иновации, развитие на малките и средните компании, на предприемачеството и на новите 
технологии. Това са амбициозните задачи на новата оперативна програма "Конкурентоспособност и 
иновации", първите плащания от които по оптимистичен сценарий се очакват следващата година. 
Програмата ще може да осигури на българската икономика общо 1.2 млрд. евро до 2020 г. Планът на 
служебното правителство беше през 2015 г. да се отворят три схеми за повече от 430 млн. лв., но това 
изглежда почти невъзможно към момента. 
Според вицепремиера Томислав Дончев програмата няма да бъде одобрена от Европейската комисия до 
края на тази година, което прави по-вероятно нейното приемане в средата на следващата. 
Правителството обяви, че обмисля отварянето с бюджетни пари на схеми по някои програми дори преди 
одобрението им, но не е ясно дали "Конкурентоспособност" ще попадне в тази графа - т.е. пари за 
бизнеса догодина може и да няма. 
 Повече фокус към МСП и към сектори с потенциал 
Две са основните промени в новата програма – едната е ограничаването на големите бенефициенти. 
Оперативната програма ще има много повече насоченост към малки и средни предприятия (МСП), както 
и към стартиращ и нов бизнес. Втората промяна е свързана с приоритетите – вместо за нови машини и 
оборудване, което беше основното перо от миналата програма, в бъдеще пари ще получават проекти за 
иновации, повишаване на енергийната ефективност и капацитета за растеж и износ. 
"Конкурентоспособност" е разделена на три оси – едната е за техническо развитие и иновации, втората е 
за предприемачество и капацитет за растеж на малки и средни предприятия, а третата – за енергийна и 
ресурсна ефективност. 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/11/27/2428043_konkurentosposobnost_2014-2020_poveche_inovacii/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/11/27/2428043_konkurentosposobnost_2014-2020_poveche_inovacii/
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Разписаният план поне на думи обещава да пресече практиката за даване на пари "на калпак" и за 
инвестиции, които реално не водят до повече конкурентно предимство за българските компании. Това 
включва и ограничаване на парите за нови машини – през последните години много компании си купиха 
по-ефективно оборудване, но имаше и такива, за които основният критерий беше ниската цена. Така се 
оказаха с евтини, но далеч по-неефективни машини, отколкото колегите им от Западна Европа например. 
Това, което ще бъде различно, ще бъде заложеното в първата ос на новата програма (техническо 
развитие и иновации). Там ще се прилага стратегията за интелигентна специализация на Световната 
банка. Преведено на практически език, това означава фокус върху четири основни икономически области 
– мехатроника и чисти технологии; информатика и ИК технологии; индустрии за здравословен живот и 
биотехнологии; нови въведения в креативни и рекреативни индустрии. Това са областите, преценени 
като ключови за растежа на икономиката, където ограничените европейски инвестиции могат да имат 
най-голям ефект. Фокусът и при трите е в сферата на иновациите. Тъй като това са доста големи области, в 
тях попадат много сектори - тепърва икономическото министерство ще уточнява ситото. Но на 
конференцията "Гепард" на "Капитал" бившият зам.-министър и ръководител на програмата Ирена 
Младенова уточни, че пари все пак ще могат да получат всички, които искат да направят инвестиции в 
тези области, дори основната им дейност да не попада сред тях. Финансиране ще получават и ВЕИ 
проекти, но само ако е за собствени нужди на предприятието. 
Също така, основна разлика ще е, че схемите вече би трябвало да са отворени постоянно и само да се 
обявява кога ще е следващия им грантов прозорец. Така фирмите ще могат да планират по-добре 
инвестициите си и кога да подготвят проект, с който да кандидатстват, вместо сегашния вариант, при 
който просто се хвърлят на следващата отворена схема. 
И по-малко администрация, повече банки и фондове 
В програмата е заложено и традиционното вече финансиране на стартъп бизнес и помощ за развитието 
на малки предприемачи. Това ще се случи с 350 млн. евро, заделени за финансови инструменти. От тях 
190 млн. евро ще бъдат усвоени като портфейлни гаранции чрез търговските банки, като продуктите 
могат да бъдат разнообразени. Други 15 млн. евро ще са за микрофинансиране и 150 млн. евро ще са за 
четири вида фондове за дялови инвестиции - както фондове за рисков капитал от типа на Launchub и 
Eleven, така и мецанин фонд и дори фонд за технологични иновации. В последния ще кандидатстват 
научни разработки на университетски екипи, нови технологии, създадени от предприемачи, както и 
предложения от вече съществуващи фирми, които искат да отделят част от развойната си дейност като 
нова компания, занимаваща се с дадена иновация. 
Ако правителството реши да предостави още 150 млн. евро на Европейкия инвестиционен фонд (ЕИФ), с 
които да се включи в общата европейска схема за малък и среден бизнес, това значи общо близо 500 
млн. евро (почти половината програма), които няма да се разпределят от администрацията. Те ще минат 
от ЕИФ към банки и фондове. Като се има предвид сегашното ниво на усвояване - 98% от ресурса за 
гаранции и 70% от нисколихвените заеми вече са раздадени, това дава шансове на следващия период да 
приключи доста по-ефективно от сегашния. 
Малко регионална помощ 
В програмата, изпратена до ЕК, е заложено приоритетно развитие за територии с намаляващо население 
и "нереализиран икономически потенциал". Конкретните региони са изредени в програмата – планински, 
гранични, селски райони, за опазване на природата и културни ценности, крайбрежните зони на Черно 
море и Дунав, а специална подкрепа ще има за Северозападна България. Прословутите обещания за 
подкрепа за този изоставащ регион обаче няма да бъдат изпълнени под формата на директно отделени 
пари. Заложена е връзка между проектите и регионалната политика, обясни Ирена Младенова, но все 
още не е окончателно избран начинът. Най-вероятният механизъм ще бъде получаването на бонус точки 
за компаниите, които работят в по-слабо развити региони. 
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Източник: mediapool.bg 
 

Заглавие: ГЕРБ оглави девет комисии, реформаторите – пет, опозицията остана с три 
"Атака" няма председател на комисия, Делян Пеевски влезе в икономическата 
 

Линк:  http://www.mediapool.bg/gerb-oglavi-devet-komisii-reformatorite-pet-opozitsiyata-ostana-s-tri-
news227722.html  
        

 

Текст:  ГЕРБ поема председателството на общо девет парламентарния комисии, Реформаторският блок 
има председатели на пет, Патриотичният фронт взема три, а АБВ – две. Това е окончателното 
разпределение на ръководните роли в помощните органи на Народното събрание сред формациите, 
които имат роля в управлението. 
Опозиционните сили БСП, ДПС и Български демократичен център получиха ръководните постове в по 
една комисия. "Атака" остава без шефско място. 
Преди ден депутатите формираха състава на 12 комисии, а в петък гласуваха останалите десет. Най-
голямо впечатление направи изборът на архонт Слави Бинев (Патриотичния фронт) за председател на 
парламентарната комисия за културата и медиите. Не по-малко скандално бе, че подсъдимият за 
злоупотреба с разрешения за специални разузнавателни средства Цветан Цветанов ще отговаря за 
парламентарния контрол върху тях. 
В петък се разбра, че Делян Пеевски (ДПС) ще влезе в състава на само една комисия – по икономически 
въпроси. 
В петък депутатите от ГЕРБ Менда Стоянова, Делян Добрев, Джема Грозданова и Милена Дамянова бяха 
избрани съответно за председатели на комисиите по бюджет, енергетика, външни работи и образование 
комисия. БСП получи ръководството на комисията по икономическа политика и туризъм, която ще бъде 
оглавена от Петър Кънев. 
Реформаторският блок поема председателските места на комисията по вътрешна сигурност и обществен 
ред в лицето на бившия шеф на контразузнаването Атанас Атанасов. Комисията за взаимодействие с 
гражданските организации пък е оглавена от Бойка Маринска от реформаторите. 
Патриотичният фронт поема комисията за наблюдение на ДКЕВР, но председател няма да бъде лидерът 
на НСФБ Валери Симеонов, а депутатът Искрен Веселинов. Фронтът взема и ръководството на комисията 
за борба с корупцията и парламентарна етика, председател на която ще бъде Валентин Иванов. АБВ 
поема ръководството на комисията по отбрана, която ще бъде оглавена от ген. Михо Михов. 
 
Ръководствата на новите 22 парламентарни комисии: 
1. Комисия по правни въпроси – председател Данаил Кирилов (ГЕРБ), зам.-председатели Десислава 
Атанасова (ГЕРБ), Мая Манолова (БСП) и Четин Казак (ДПС) 
2. Комисия по регионална политика – председател Найден Зеленогорски (РБ) и зам.-председатели 
Николай Нанков (ГЕРБ), зам.-председател Дора Янкова, Мартин Иванов (БДЦ) 
3. Комисия по земеделието и храните – председател Румен Христов (РБ), зам.-председатели Цвета 
Караянчева (ГЕРБ), Светлана Бъчварова (БСП), Ферихан Ахмедова (ДПС) и Иван Станков (АБВ) 
4. Комисия по труда, социалната и демографската политика – председател Хасан Адемов (ДПС), зам.-
председатели Светлана Ангелова (ГЕРБ), Георги Гьоков (БСП), Радан Кънев (РБ), Десислав Чуколов 
("Атака") 
5. Комисия по въпросите на децата младежта и спорта – Борислав Борисов (АБВ), зам.-председател Иван 
Чолаков (ГЕРБ) 
6. Комисия по здравеопазване – председател Стоян Тонев (ГЕРБ), зам.-председатели Даниела Дариткова 

http://www.mediapool.bg/gerb-oglavi-devet-komisii-reformatorite-pet-opozitsiyata-ostana-s-tri-news227722.html
http://www.mediapool.bg/gerb-oglavi-devet-komisii-reformatorite-pet-opozitsiyata-ostana-s-tri-news227722.html
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(ГЕРБ), Емил Райнов (БСП), Красимира Ковачка (БДЦ) 

7. Комисия по околната среда и водите – председател Станислав Иванов (ГЕРБ), зам.-
председатели Свилен Иванов (ГЕРБ), Джевдет Чакъров (ДПС), Борис Ячев (ПФ) 
8. Комисия по културата и медиите – председател Слави Бинев (ПФ), зам.-председатели Кирил Добрев 
(ГЕРБ), Борислав Миланов (РБ), Петър Кадиев (АБВ) 
9. Комисия за контрол над службите за сигурност – председател Димитър Лазаров (ГЕРБ), зам.-
председатели Пламен Нунев (ГЕРБ), Димитър Дъбов (БСП), Валентин Касабов (ПФ) 
10. Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения – председател Гроздан Караджов 
(РБ), зам.-председатели Иван Вълков (ГЕРБ), Камен Костадинов (ДПС), Петър Петров (БДЦ) 
11. Комисия по вероизповеданията и правата на човека – председател Красимир Велчев (ГЕРБ), зам.-
председател Евгения Алексиева (ГЕРБ), Васил Антонов (БСП), Тунчер Кърджалиев (ДПС) 
12. Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове – председател Светлин Танчев 
(БДЦ), зам.-председатели Силвия Хубенова (ГЕРБ), Иван Иванов (БСП), Слави Бинев (ПФ) 
13. Комисия по икономическа политика и туризъм - Петър Кънев (БСП), зам.-председатели Даниела 
Савеклиева (ГЕРБ), Йордан Цонев (ДПС), Поли Карастоянова (ПФ) и Любомир Владимиров ("Атака") 
14. Комисия по бюджет и финанси - председател Менда Стоянова (ГЕРБ), зам.-председатели Диана 
Йорданова (ГЕРБ), Румен Гечев (БСП), Димитър Танев (РБ) и Емил Димитров-Ревизоро (ПФ) 
15. Комисия по образованието и науката - председател Милена Дамянова (ГЕРБ), зам.-председатели 
Корнелия Маринова (ГЕРБ), Мариана Бояджиева (БСП), Марияна Георгиева (ДПС), Борислав Великов (РБ) 
16. Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред - председател Атанас Атанасов (РБ), зам.-
председатели Любомир Христов (ГЕРБ), Хамид Хамид (ДПС), Десислав Чуколов ("Атака") 
17. Комисия по външна политика - председател Джема Грозданова (ГЕРБ), зам.-председатели Пламен 
Манушев (ГЕРБ), Станислав Анастасов (ДПС), Борис Станимиров (РБ), Волен Сидеров ("Атака") 
18. Комисия по отбрана - председател Михо Михов (АБВ), зам.-председатели Валентин Радев (ГЕРБ), 
Димитър Димитров (БСП), Янко Янков (ДПС) 
19. комисия по енергетика - председател Делян Добрев (ГЕРБ), зам.-председатели Валентин Николов 
(ГЕРБ), Рамадан Аталай (ДПС), Мартин Димитров (РБ) 
20. Комисия за наблюдение на ДКЕВР - председател Искрен Веселинов (ПФ), зам.-председатели 
Владислав Николов (ГЕРБ), Таско Ерменков БСП) 
21. Комисия за борба с корупцията, конфликта на интереси и парламентарна етика - председател 
Валентин Иванов (ПФ), зам.-председатели Методи Андреев (ГЕРБ) и Калина Балабанова ("Атака") 
22. Комисия за взамиодействие с гражданското общество и жалбите на гражданите - председател Бойка 
Маринска (РБ), зам.-председател Снежана Дукова (ГЕРБ). 
 
 
 

Източник: trud.bg 
 

Заглавие: Община Разлог спечели 24 дела за депо за отпадъци 
 

Линк:  http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4453730  

          

  

Текст: Община Разлог успя да спечели 24 съдебни дела, които няколко години спъваха изграждането на 
депо за битови отпадъци. Общината е рекордьор по атакуване на проект в съдебна зала. 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4453730
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Различни граждани и организации съдиха кметството за отчуждени земи, неспазени процедури, за 
опасността от замърсяване на района. 
"Всички институции, които провериха заложените дейности по проекта и жалбите се произнесоха, че 
депото отговаря на всички екологични норми на Европейския съюз. Нормално е хората да са притеснени, 
имаше сериозна кампания срещу този обект. Нека бъдат спокойни, защото проектът е съобразен с всички 
екологични изисквания", заяви кметът на община Разлог Красимир Герчев. Той увери, че всичко е наред и 
проектът е на финалната права, за да започне неговата реализация. Чака се само последно одобрение от 
Министерството на околната среда и водите. Други пречки няма. "Важно е да няма повече отлагания, за 
да влезем в сроковете за въвеждане в експлоатация. Стойността на обекта е за над 8 милиона лева", каза 
още градоначалникът. 
Над 60 000 души в четирите общини няма да имат проблем с отпадъците и тяхното третиране. Депото ще 
е напълно безопасно. Има оценка за въздействието върху околната среда, проектът е одобрен и не 
застрашава когото и да било, увери кметът Герчев. 
По същата схема се блокира и изграждането на депо за отпадъци в Благоевград. Там екологична 
организация атакува ОВОС-ът в съда. Кметът Атанас Камбитов определи искът като рекетьорски. И двете 
общини плащат наказателни такси заради липсата на модерни депа. 
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Заглавие: Кметът „скъта” за черни дни, 1.5 милиона лева наши пари… 

 
Линк:   http://lovechtoday.eu/%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-
%D1%81%D0%BA%D1%8A%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-
%D0%B4%D0%BD%D0%B8-1-5-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0/  
 

 
Текст: Съгласно чл. 66, ал. 5 от ЗМДТ, Сметната палата проверява одобрените от общинските съвети план-
сметки по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ. Проверки относно законосъобразността на формирането на план-сметките 
и начина на разходване на събраните средства от таксата за битови отпадъци се извършват от Сметната 
палата.  Категорично е становището на Сметната палата, че задълженията от такса за битови отпадъци, 
които се погасяват не в годината, за която се дължат, не водят до загубване на целевия характер на 
набраните средства. Събраните след срока за плащане средства от таксата за битови отпадъци следва да 
се използват  от общината само и единствено за дейностите по чл. 62 от ЗМДТ. 
Наличието на преходен остатък може да бъде основание за намаляване на дължимата такса за битови 
отпадъци през следващата година. Събраните, но неразходвани средства от таксата за битови отпадъци 
формират преходен остатък. Той трябва да бъде отразен в приходната част на план-сметката по чл. 66,  
ДА ама НЕ! 
 Преходният остатък от таксата за битови за 2011, 2012 и 2013 е в размер на 1 599 199 лева. Тези 
финансови средства, събрани от ловешките данъкоплатци по ТБО, за поредна година не са включени от 
кмета в план-сметката по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ за 2015 г., одобрена от общинските съветници на 
последното заседание на съвета. 
За какво харчи кметът нашите пари за чистотата? За допълнителни възнаграждения на общински 
служители, за глоби по европроекти или за други „екстри” – само може да предполагаме. 
Кмете, кажи ни! 
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