
 
 
 
 
 
 

 

WWW.BAR-BG.ORG 

 

 

 

 

МЕДИА МОНИТОРИНГ 

 13 декември 2014 г.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 2  

  

Източник: МОСВ 

Заглавие: Състоя се Годишно информационно събитие на Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013 г.“  
По програмата са завършени 200 проекта, свързани с най-значимите цели в областта на 
политиката по опазване на околна среда 
 

Линк:  http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2845       
 

 

Текст: В сградата на Централна минерална баня се състоя Годишно информационно събитие за 
представяне напредъка по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ (ОПОС). На него 
присъстваха министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, заместник-министърът на 
околната среда и водите Бойко Малинов, ръководителят на УО на ОПОС Яна Георгиева, ръководители на 
управляващи органи на оперативни програми, представители на структури на Министерството на 
околната среда и водите (МОСВ) и бенефициенти. 
Министър Ивелина Василева представи резултатите по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”. Тя посочи, че в 
момента по програмата се изпълняват 243 проекти, завършени са 200. Общият бюджет възлиза на близо 
3.5 млрд. лв. Той е разпределен между приоритетните оси, които са свързани с най-значимите, от 
областта на политиката по опазване на околна среда и води, цели. Такива са изграждането на екологична 
инфраструктура в секторите „Води" и „Отпадъци” и тези, свързани с опазването, поддържането и 
управлението на защитените територии и зони. 
Министърът отбеляза, че изминаващата година е била нелека в изпълнението на оперативната програма. 
„Работата по нея е сериозно предизвикателство за нашите бенефициенти, но заедно с тях вече години 
успешно преодоляваме препятствията и вървим напред. След отблокирането на средствата, по 
програмата, само през ноември и декември са разплатени близо 114 млн. лв. Това, което се очаква до 
края на годината е да се разплатят още 175 млн. лв., като общият обем на разплатени средства ще 
възлиза на близо 2,65 млрд. лв.“, добави Ивелина Василева. 
Тя подчерта, че към момента изпълнените и въведени в експлоатация проекти, в сектор „Води“, вече 
обслужват 250 хил. души. „Благодарение на тях жителите вече могат да се похвалят с по-добри условия на 
живот. Загубите на вода във водоснабдителната мрежа са намалели. Голяма част от населението на 
България вече е свързано с канализационната система“, каза Ивелина Василева. Министърът посочи, че 
обслужваното население от депата, въведени в експлоатация е около 1,35 млн. души, а от проекти, които 
са в изпълнение, е около 2,9 млн. души. 
Василева изрази увереност, че е подпомогната политиката, която е свързана с подобряване качеството на 
въздуха. Само предприетите мерки в Столична община водят до намаляване до 5 пъти замърсяването на 
въздуха с фини прахови частици на територията на населените места. В още четири големи града – 
Плевен, Стара Загора, Варна и Бургас се подновява градският транспорт с нови тролейбуси и тази мярка 
спомага за подобряване качеството на въздуха в регионите. Доставени са всички 20 трамвая, 10 метро 
влака, 46 автобуси, от общо 126, и всички 100 тролейбуси. 
„От Министерството на вътрешните работи в момента се използва оборудването за борба с щетите и 
последствията от наводненията, закупено по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. 
Подпомагат се дейностите по справянето с щетите на територията на  наводнените райони в Гълъбово“, 
добави още министър Василева. 
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В заключение тя благодари на главния директор на ГД ОПОС Яна Георгиева и екипа на Управляващия 
орган на програмата за усилията които полагат, както и на бенефициентите, които въпреки всички 
трудности са продължили работа по проектите. 
 
 
 

Източник: news.unabg.org 
 

Заглавие: Европейската комисия планира отмяна на екологични проекти 

Линк:  http://news.unabg.org/blog/2014/12/12/evropeyskata-komisiya-planira-otmyana-na-ekologichni-
proekti/          
 

 
 
Текст: Европейската комисия планира да отмени законопроектите в областта на замърсяването на 
въздуха и кръговата икономика през следващата седмица. 
Пакетът от закони за кръговата икономика бе предназначен да стимулира ефективното използване на 
ресурсите за рециклиране, а закона за чистия въздух трябваше да наложи високи цели за качеството на 
въздуха на държавите-членки на Европейския съюз. 
Източници сочат, че на срещата на комисарите в сряда (10.12.), те са получили списъци със 
законопроекти, които ще бъдат анулирани от заместник-председателя на ЕК Франс Тимерманс. Изтекла 
версия на документите потвърждава слуховете, че посочените законопроекти в сферата на околната 
среда и 78 други предложения са застрашени от отмяна. 
На среща във вторник комисарите ще обсъждат бъдещите действия по въпроса, а на следващия ден ще 
последва официално становище от Европейския парламент. Решението все още не е окончателно и търпи 
промени – всяко оттегляне първо ще бъде обсъдено с Парламента и Съвета. 
Пакетът за кръгова икономика бе предложен през юли тази година и съдържа лист с правно обвързващи 
цели, сред които: 
- рециклиране на 70% от битовите отпадъци до 2030 година 
- рециклиране на 80% от опаковките от стъкло, хартия, пластмаса и метал до 2030 година 
- забрана за депонирането на всички рециклируеми и биоразградими отпадъци до 2025 година 
Втората група законопроекти, свързани с редуцирането на замърсяване на въздуха, поставят горна 
граница на вредните емисии на национално равнище, задължавайки всички държави-членки да си 
поставят по-високи цели за качеството на въздуха. Поддръжници казват, че това е единственият начин да 
се намали драстично замърсяването в рамките на Съюза. 
На 1 декември Белгия, Германия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Кипър, Люксембург, Португалия, 
Словения и Швеция изпратиха писмо до председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, в 
което призоваха законодателствата за кръгова икономика и за запазване на чистия въздух да не бъдат 
отменяни. 
 
 

Източник: riosvt.org/news 
 
Заглавие: През ноември експертите на РИОСВ – Велико Търново провериха 121 обекта за спазване на 
екологичното законодателство 
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Линк: http://www.riosvt.org/news/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-
%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-
%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-%D0%B2%D0%B5/#more-6340    
       

 

Текст:  През месец ноември, експертите на РИОСВ са извършили проверки на 121 обекта, от които 88 на 
територията на Великотърновска и 33 обекта в Габровска област. През периода са издадени 15 
предписания с определен срок. 
Акцент в контролната дейност са проверките по изпълнение на законодателството по опазване чистотата 
на атмосферния въздух. Проверени са 24 фирми и търговски обекти за спазване изискванията на 
наредбите и на условията в издадените разрешителни за емисии за парникови газове. 
През месеца експерти на РИОСВ са взели участие в проверки на 35 фирми, които работят или съхраняват 
опасни химични вещества, на 7 общински склада и 4 площадки с БиБи кубове за съхранение на 
забранени и негодни за употреба продукти за растителна защита (пестициди). Проверките са извършени 
съвместно с представители на Областна дирекция „Полиция“, Регионална дирекция „Пожарна 
безопасност и защита на населението“ и Регионална здравна инспекция, определени със заповед на 
Областния управител на област Велико Търново. 
През месеца са съставени два акта на фирми – за неизпълнение на предписание на РИОСВ и за 
нарушение на Закона за водите. 
Издадени са четири наказателни постановления на три дружества и на едно физическо лице на обща 
стойност 5 800 лв. 
През месеца са събрани 22 600 лв. от наложени глоби и санкции. 
 
 
 

Източник: moreto.net 
 

Заглавие: Варна била първенец по харчове за обработване на отпадъци 
 

Линк:  http://www.moreto.net/novini.php?n=273891     
 

 

Текст:  Варна е единствената община в страната, която харчи една трета от парите за чистота за 
обработване на отпадъци. Това стана повод за коментари на заседанието на финансовата комисия към 
Общинския съвет, предаде репортер на Moreto.net. Общинарите се зачудиха защо и през следващата 
година морската столица ще даде повече пари по това перо. 
За 2015 година за дейност „Чистота“ в морската столица са предвидени общо 26 млн. лв. По 
първоначални разчети за сметоизвозване и сметосъбиране ще бъдат дадени 8,7 млн. лв. От тях разходите 
за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до завода за преработка ще струва 8,51 млн. лв. 
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За разделно събиране са предвидени 80 000 лева, за контейнери и кофи – 30 000 лева, за GPS система – 
25 000 лева и за обслужване на Морската градина – 55 000 лева.  
Малко повече от 7,3 млн. лева ще струва поддържането на чистотата на териториите за обществено 
ползване. Заложената за обезвреждане на битовите отпадъци в завод за преработка сума е в размер на 
почти 10 милиона лева.  
От ресорната комисия по финанси в общината обясниха, че при актуализацията на бюджета за тази 
година парите за сметопочистване и сметоизвозване са увеличени. Причина за това било увеличение на 
ДДС и преходен остатък от миналата година. 
 
 

 

Източник: dnesbg.com 
 

Заглавие: Дадоха зелена светлина на завода за отпадъци на “Топлофикация ВТ” 

Линк:  http://www.dnesbg.com/pari-i-vlast/dadoha-zelena-svetlina-na-zavoda-za-otpadatsi-na-
vtoplofikatsiya-vtv.html        
 

 

Текст: Общинските съветници дадоха зелена светлина на бъдещия завод за изгаряне на отпадъци, с 
който “Топлофикация ВТ” ще топли по-евтино търновци. Безпроблемно по комисиите на ОбС мина 
предложението за смяна на предназначението на два парцела със сумарна площ от 18,13 дка до 
сметището на Шереметя. Положителни становища дават кметовете на Шереметя и Малки чифлик, 
Басейнова дирекция и РИОСВ. 
На 18 дка до сметището от “Топлофикация ВТ” ще монтират инсталацията за сортиране на боклука. 
Земята се дава на ТЕЦ-а безвъзмездно за период от 10 г. Горимата част от боклука ще се извозва до 
“Топлофикация ВТ”, където ще се използва за суровина при производство на парно. С новия 
енергоизточник ще се понижат производствените разходи, а от там ще падне и цената на топлото, 
декларираха пред кмета Даниел Панов и ОбС от компанията. 
Практически нерегламентираните събирачи на вторични суровини и ровещите по контейнерите вече ще 
са с регламентирана дейност и трудови договори и ще работят легално, поясниха от местната 
администрация. 
Дружеството обещава да смъкне сметките за парно през следващите две години с 10-20 %. Край 
Шереметя с помощта на машини и ръчно ще се отделя фракцията, която после ще се насочва към 
горивните камери, разположени в самата топлоцентрала. Тя ще разполага с модерен филтър, който ще 
намалява до минимум вредните емисии. В комплекса ще има горивна и пречистваща система. 
Декларираната инвестиция е 5 млн. евро и 200 работни места. Според изчисления на фирмата 
оползотворяването на битовия боклук на великотърновци ще доведе и до намаление на такса смет. 
 

 
Източник: infomreja.bg 
 

Заглавие: Глобяват строителна фирма, задръстила с отпадъци улица в Дупница 
 

Линк:  http://infomreja.bg/globqvat-stroitelna-firma-zadrystila-s-otpadyci-ulica-v-dupnica-21015.html         
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Текст: Кметът Методи Чимев глоби фирма за замърсяване на уличната настилка със земни маси в района 
на Старата автогара в Дупница. 
Проверката е провокирана след сигнал на телефон 112. Възмутени жители се оплакали, че мястото е 
задръстено от пръст и други строителни отпадъци. 
На място веднага са изпратени служители от екоотдела и контролното звено в Общината. Установено е, 
че замърсяването е от фирмата «Болкан Кънстръкшън», която работи в района на ул. “Страхил Войвода” 
на строителна площадка, предназначена за изграждането на супермакет «Лидъл». 
На фирмата, извършваща строителни дейности, е съставен акт за административно нарушение, съгласно 
Наредбата за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на 
територията на община Дупница. 
Санкцията за първо подобно нарушение ще бъде в размер от 200 до 400 лева. 
 

 
 
Източник: shumen.topnovini.bg 
 

Заглавие: Община Шумен дава 7.7 млн. лв. за чистота през 2015 г. 
 

Линк:  http://shumen.topnovini.bg/node/559766            
 

 

Текст: Община Шумен залага 7 724 930 лв. за дейности по чистотата през 2015 година. Сумите и 
съответните разбивки за отделни дейности са заложени в план-сметката за необходимите разходи за 
почистването на града и населените места в Общината. 
Видно от документа, 4 583 727 лв. с ДДС са предвидени за концесионера „Титан БКС”. Разходите са 
формирани на база одобрени коефиценти за индексиране цената на услугата, въз основа на обективното 
повишаване на цените на горивата и промяната на минималната работна заплата. Механизмът е заложен 
в условията на подписания през 2001 г. договор между Общината и фирмата-концесионер, като консенсус 
между ръководството на фирмата, членове на комисията по „Бюджет и финанси” и представители на 
администрацията е бил постигнат след три работни срещи. 
За сметопочистването в селата, където контейнерите се извозват два пъти месечно през летните месеци и 
веднъж на месец през зимата, заложената сума е 617 603 лв. с ДДС. 
В план-сметката фигурират също така и 840 000 лв. такса по Наредбата за  отчисленията, изисквани при 
депониране на отпадъци, както и други 45 хил. лв. отчисления. 
Други 83 000 лв. се залагат за доплащане на отчисления за количествата депонирани отпадъци за тази 
година, поради промяната на нормативната уредба в начина на превеждане на средствата в 
набирателната сметка към РИОСВ - Шумен от тримесечно на ежемесечно заплащане. 
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955 000 лв. администрацията включва в план-сметката за други дейности по чистотата, като увеличеният 
размер на средствата е вследствие на ръста в размера на отчисленията за тон депониран отпадък от 660 
000 лв. на 840 000 лв., както и на заложените разходи за сепариране на отпадъците. 
В докладната се припомня, че сепарирането на битовите отпадъци е наложително да се извършва, тъй 
като постигането на целите за 2016 година за 25% рециклиране на отпадъци от хартия, пластмаси и 
стъкло, ще доведе до намаляване наполовина на отчисленията за тон депониран отпадък. Освен това 
разделното събиране на биоразградимите отпадъци и  третирането им с дробилки ще направи възможно 
и  пълното отпадане на плащане  на отчисленията. 
За догодина остава без изменение такса „Битови отпадъци” за град Шумен и кварталите „Дивдядово”, 
„Макак” и „Мътница” в размер на 4.0 на хиляда върху данъчната оценка на юридическите лица и 
нежилищните имоти на физическите лица. 
Няма да има промяна и на таксата за жилищните имоти – 1.5 на хиляда върху данъчната оценка, като 
Общината планира през 2015 година да заработи информационна система за управление на отпадъците, 
както и он-лайн връзка с Регионалното депо за неопасни отпадъци. С инсталиране на системата „Депо 
инфо” ще се подобри качеството и количеството на информацията и възможността за осъществяване на 
пряк контрол, посочват от администрацията. 
 
 
 

Източник: ekip7.bg 
 

Заглавие: Плащаме такса смет и според количеството отпадък 
 

Линк:  http://www.ekip7.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=15699&Itemid=1             
 

 

Текст: През 2015 година физическите и юридически лица от община Разград ще имат възможност да 
заплащат такса смет за имотите си и според количеството отпадък, измерен с вместимостта и броя на 
заявените от тях за ползване съдове за битови отпадъци. 
В този случай частта от таксата, която съответства на разходите за предоставяне на услугите за 
сметосъбиране и сметоизвозване и за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения 
/първите два компонента на таксата/ се изчислява според годишния размер на средствата, необходими 
за обслужване на един съд за година. Третият компонент - поддържане на чистотата на териториите за 
обществено ползване, се определя пропорционално в промили върху основа, която е по-високата от 
данъчната оценка на недвижимата собственост или отчетната стойност на имотите. 
Това предвижда проектът за изменение и допълнение на Наредба №14 на общинския съвет за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги с вносител кметът Денчо 
Бояджиев. 
Самият размер на таксата се определя в лева за брой съд в зависимост от вида и броя на декларираните 
съдове за битови отпадъци за едно извозване, умножени с обявената честота на извозване. 
Собствениците, които желаят да се възползват от нововъведението трябва до 31 януари 2015 година да 
подадат декларация по образец във фронт-офиса на отдел "Местни данъци и такси" при следните 
условия: за имот с РЗП до 150 кв.м общият обем на декларираните за ползване съдове не може да бъде 
по-малък от 0.240 куб.м /колкото е вместимостта на кофите пред еднофамилните домове/; от 151 до 1000 
кв.м - 1.100 куб.м; от 1001 до 2000 кв.м - 2. 200 куб.м; над 2001 кв.м - минимум 2.200 куб.м плюс 1.100 
куб.м на всеки 1000 кв.м РЗП. 
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При неподаване на декларация размерът на дължимата сума за битови отпадъци се изчислява както 
досега - на база данъчната оценка на жилищните имоти или в промили върху основа, която е по-висока от 
данъчната оценка на имота или отчетната стойност на активите. Това е така, защото промяната на 
методиката за определяне на такса смет, която трябваше да бъде разработена до 30 юни 2014 година от 
Министерството на финансите и НСОРБ, се провали и срокът бе удължен с една година. Така се очертава 
бъдещото нововъведение ще влезе в сила от началото на 2016 година. Най-вероятно размерът на такса 
смет за 2015 година за жилищата в град Разград ще остане непроменен - 3.3 промила. 
Кой от двата варианта ще бъде по-изгоден за данъкоплатците, ще стане ясно най-рано след заседанията 
на комисиите през следващата седмица и най-късно след като в края на декември общинският съвет 
вземе решение, в което ще има конкретни параметри. 
Според специалистите нововъведението би могло да бъде изгодно за собствениците на къщи и най-вече 
на новопостроени. За жилищата в режим на етажна собственост в общинския център на този етап по-
приемлив изглежда досегашният вариант - промили върху данъчната оценка, тъй като се очаква 
годишните разходи по обслужването на един контейнер тип "бобър" да намалеят двойно заради 
намаляване на честотата на изпразването им, което догодина ще става през ден, а не както сега - всеки 
ден. 
 
 
 

Източник: dnes.bg 
 

Заглавие: Частник иска да си купи две подводници от варненската община 
Трябвали му някои от резервните части на съоръжението 

 

 

Линк:  http://www.dnes.bg/stranata/2014/12/12/chastnik-iska-da-si-kupi-dve-podvodnici-ot-varnenskata-
obshtina.248242              
 

 

Текст: Частна фирма е депозирала молба до кмета на Варна Иван Портних с искане да закупи двете 
нефункциониращи военни подводници, които се намират на територията на града - "Слава" и "Надежда". 
Това стана ясно от последното заседание на комисията по "Собственост и стопанство" към Общинския 
съвет. 
Едната от подводните лодки - "Слава", бе дарена на общината преди време с идеята тя да бъде 
превърната в музей на военното-подводно дело у нас. 
Около 2,5 млн. лв. ще струва на местния бюджет превръщането на подводницата в музей. Това са 
показали предварителните разчети на общинските финансисти - средства, с които местната власт не 
разполага, припомниха общинските съветници. 
От частната фирма предлагат да закупят подводната лодка, за да оползотворят някои резервни части и 
механизми.  
 
"Имайки предвид дългогодишния си опит в морското дело, Ви уверявам, че всичко останало е подходящо 
само за скрап и рециклиране", коментира в писмото си до кмета собственикът на акционерното 
дружество.   
Членовете на комисията по "Собственост и стопанство" бяха категорични обаче, че историята на Варна и 
на военното подводно дело не е за рециклиране. Те отхвърлиха искането на частната фирма и обявиха 
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желанието си за бъдещото превръщане на "Слава" в музей на военното подводно дело у нас. 
 
 
 

 
Източник: chernomore.bg 
 

Заглавие: Хванаха крадци на метал в крачка 
Тримата са заловени в складова база във Варненско 
 

Линк:  http://www.chernomore.bg/varna/2014-12-12/hvanaha-kradtsi-na-metal-v-krachka              
 

 

Текст: Трима крадци са били заловени на място при кражба на метални тръби от складова база в с. 
Любен Каравелово, съобщиха от полицията. 
Сигналът за инцидента е подаден около 13.30 часа вчера. На място е изпратен полицейски екип, който 
установил и задържал извършителите - трима мъже от варненското село, съответно на 48, 25 и 24 години. 
Мъжете са оставени в ареста за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. 


