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БЮЛЕТИН	ОТПАДЪЦИ    №4 
2014 

30/03 Има риск от окончателно спиране на парите по програма 
"Околна среда" 

Ако до края на май Европейската комисия (ЕК) не започне да възстановява плащанията по 
оперативната програма "Околна среда" (ОПОС), съществува риск от окончателно спиране на 
програмата, заявиха в неделя от ГЕРБ на извънредна пресконференция. 

 Депутатът от партията и водач на евролистата Томислав Дончев, който в предишното 
правителство отговаряше за еврофондовете, посочи, че с решение на ЕК плащанията по ОПОС са 
прекратени през ноември миналата година, а правителството си бе поставило срок до края на 
март тези година плащания да бъдат подновени. 

 По думите на Дончев този срок изтича, а плащанията не са подновени. Според Дончев "най-
мрачният риск" е невъзможността да се излезе от процедурата по прекратяване на плащанията и 
в края на май програмата окончателно да бъде спряна. 

 Като изход от създалата се ситуация Томислав Дончев предложи "плоска финансова корекция", 
т.е. да се преговаря с ЕК да се постигне споразумение за корекция на ниво оперативна програма, 
която да бъде за сметка на правителството. 

 До момента вече над 1.5 милиарда лева са платени от националния бюджет по програмата, които 
не са възстановени от ЕК, посочи Дончев. 

Депутатът от ГЕРБ Лиляна Павлова предупреди, че ако през май плащанията по ОПОС бъдат 
окончателно спрени, то най-рано през пролетта на 2015 г. има шанс средствата да бъдат 
отблокирани. Тя припомни, че проектите по "Околна среда" се реализират в над 50 града, което 
по думите й може да остави много населени места с разкопани улици и изкопи, ако средствата не 
бъдат възстановени, тъй като общините няма да могат да се разплатят с бизнеса. 

 Колежката от групата на ГЕРБ в парламента Ивелина Василева призова да се формулира ясна и 
координирана национална позиция, с която всички институции, имащи отношение към ситуацията 
- МОСВ, Министерството на финансите, одитната агенция и вицепремиерът, отговорен за 
еврофондовете, да се явят на разговори с ЕК. В тази връзка тя съобщи, че в момента в 
Министерството на околната среда и водите се извършва "масова чистка" на експертен персонал - 
само през последната седмица според нея 50 души с дългогодишен опит са били освободени от 
работа без предизвестие. 

Mediapool 
 

 



2 
 

04/04 МОСВ = Малко Объркахме Сметките Ви 

След като плати дотук 1.5 млрд. лв. на екоминистерството, финансовото министерство 
вероятно е спряло средствата по "Околна среда" и събуди тревоги в общини и 
изпълнители 

Представете си, че сте министър на финансите на някоя държава в не особено добро 
икономическо здраве. Да речем България. Задачата ви е да управлявате разумно бюджета, да се 
стараете да не отпускате твърде много пари за прищевките на други министри и да пазите вече 
изтънелия фискален резерв като зеницата на очите си. Благодарение на резерва успявате да 
плащате парите по европейските оперативни програми, които след това си връщате от 
Европейската комисия. Една от тези програми обаче изведнъж затъва в пясъка и ЕК спира да 
връща пари по нея. Докога ще продължавате да плащате с пари от резерва, ако не сте убедени, че 
те ще започнат да се връщат скоро? 
 
Отговорът на тази задача, по всичко изглежда, е четири месеца. От два независими източника 
"Капитал" научи тази седмица, че преди половин месец Министерство на финансите е спряло 
разплащанията по оперативна програма "Околна среда" (ОПОС). От края на ноември насам 
програмата е с прекъснати плащания от ЕК заради системни проблеми и ако до май не успее да 
убеди Брюксел, че проблемите са преодолени, я чака замразяване. Самото министерство отказа 
да отговори на въпросите ни, а от ОПОС казаха, че нямат писмо с такава информация. Официално 
министерството е задължено да плаща договорени средства по програмите. Простите сметки 
обаче потвърждават извода, че е логично плащанията да спрат. 
 
Според справка за изпълнението на оперативните програми от eufunds.bg излиза, че от спирането 
досега по програмата са платени на бенефициенти около 400 млн. лв. Така по справката общата 
сума, която не е възстановена до момента от Европейската комисия, е малко над 1 млрд. лева. 
Източници от ОПОС обаче смятат, че числото е по-близо до 1.5 млрд. лв, тъй като в справките не 
влизат авансовите плащания. 
 
Това е огромна сума и явно финансовото министерство е решило, че не може да си позволи да 
налива повече пари в програмата, докато не е ясно какво ще се случи с нея. Единственият 
коментар на ведомството беше, че няма какво да добавят към вече известното в публичното 
пространство. А тази седмица то се напълни с доста изказвания. 
 
Първо ГЕРБ дадоха извънредна пресконференция, на която обвиниха управляващите, че не правят 
нищо, за да възстановят плащанията, и така поставят 1.5 млрд. лв. и десетки общини под риск. 
После министърът на околната среда и водите Искра Михайлова в интервю по БНР заяви, че 
"Околна среда" "виси" с 1.2 млрд. лева към бюджета, но до 13 април, когато ЕК е дал срок, ще 
получи отговор по питанията си. Накрая МОСВ заявиха пред "Капитал", че "плащанията по проекти 
по ОПОС се извършват с отпускани от Министерството на финансите средства. Общата сума, 
отпусната от министерството до момента, е около 1 млрд. лв. Екипът на програмата продължава 



3 
 

да верифицира извършените от бенефициентите разходи с цел представянето им за 
възстановяване пред ЕК. След възобновяването на плащанията по оперативна програма "Околна 
среда" се очаква задлъжнялостта към Министерството на финансите да бъде силно намалена". 
 
Слухове, страхове, смут  
Но когато става дума за подобна сума, официалните изказвания са нищо в сравнение с 
неофициалните слухове, които бродят по строителни фирми, общини и министерски коридори. В 
момента по ОПОС са в изпълнение около 60 договора в ос "Води", 25 в ос "Отпадъци" и 67 проекта 
по ос "Биоразнообразие". От тях водните са най-тежки и скъпи, но и другите са не по-малко важни 
за общините, които ги изпълняват, и фирмите, които чакат плащания по тях. Спиране на парите от 
ЕК засяга държавните институции, но спиране на парите от Министерството на финансите засяга 
изпълнители и бенефициенти. За тях е все още рано да усетят в пълна степен удара, тъй като 
общините разполагат с преведените аванси, но ако тази ситуация се проточи повече от месец-два, 
ще се стигне до драматични казуси. 
 
Община Кричим има проект за ВиК мрежа и изграждане на пречиствателна станция за над 33 млн. 
лева. Сълзица Арнаудова от екипа на проекта каза пред "Капитал", че последните две искания за 
плащания за около 3 млн. лева не са изпълнени от МОСВ, предстои внасянето на още едно. От 
общината са притеснени, защото са изразходвали отпуснатия им аванс от 6 млн. лева и сега се 
разплащат с изпълнителите със заемни средства от фонд "Флаг". Бюджетът е на червено и няма да 
издържим още много, каза Арнаудова. Тя допълни, че по проекта има и други дейности, не само 
строителни, и останалите изпълнители също ще си искат парите. 
 
Притеснителна е ситуацията и в Габрово. Кметът Таня Христова обясни, че също има два проекта, 
по които подава плащания. Последното такова е пристигнало преди два месеца, но са подали 
ново преди месец и половина, за около 3 млн. лв. и по него няма движение. "Имаме още пари, с 
които да оперираме, но ако тази ситуация се проточи над месец, ще бъда в невъзможност да 
плащам, защото идват големи разходи", обяснява Христова. 
 
И двете общини посочват една и съща причина за притеснение: координаторите на проектите им 
са били съкратени и няма яснота с кого да се свържат, за да обсъждат проблеми. Това е, тъй като с 
решение на МС от миналия месец в МОСВ настъпиха промени: беше съкратена една дирекция, а в 
ОПОС бяха слети междинното звено и управляващият орган. Официално бройките в 
министерството са намалени с 23, макар ГЕРБ да говорят за поне двойно повече съкратени. 
Свиването е планирано отдавна и безспорно в него има смисъл, но въпросът е как се случва и 
дали точно сега е най-подходящият момент. 
 
Неофициално един от бившите вече кадри на "Околна среда" обясни, че цари хаос и смут и дори 
на по-висшите кадри не е станало ясно какво се случва и как. Координатори на проекти и експерти 
също са попаднали сред освободените. Точно в момента, в който от програмата се иска 
максимална мобилизация, за да реши проблема със спрените плащания и едновременно с това 
да продължи равномерно работа по десетките проекти, подобен ход изглежда най-малкото 
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рисков. 
 
Новият ръководител на ОПОС Спиридон Александров отрече пред "Капитал" да има смущения в 
работата на програмата. "Има малки забавяния, но те се дължат на непредставени документи от 
общините", заяви той и допълни, че трябва да се продължи да се разплаща на равномерни 
траншове, защото иначе няма да успеят да се справят с всички проекти. На въпроса дали 
съкращенията точно в този момент не са навредили на ефективността на програмата, той отговори 
озадачаващо, че "би било самоубийствено от наша страна да правим резки движения". Според 
него всички имат телефона му и могат да му звънят "по всяко време". Истината обаче е, че всяка 
община има координатор и обсъжда ежедневни въпроси и препоръки, с които дори шефът на 
Управляващия орган не може да й помогне, така че със сигурност има смущения. 
 
И малко конспирации 
А тъй като след общините ударът ще се пренесе върху строителите, в сектора вече битуват дори 
по-развити конспиративни теории. Според една от тях съкращенията са направени именно, за да 
се забавят плащанията до след европейските избори, за да се види дали парите за България ще 
бъдат пуснати и да не бъде товарен държавният бюджет. Колкото повече се бави решението на 
казуса с "Околна среда", толкова повече подобни съмнения ще избуяват. "Всичко стана секретно в 
това министерство", казва един вече бивш служител. А това, както е известно, е най-добрата среда 
за слухове. 

Огнян Георгиев, Десислава Лещарска  

 

04/04 Екокоалицията може да сезира Брюксел заради масовото 
уволнение в "Околна среда" 

Силно безкпокойство заради масовото уволнение на експерти от Оперативна програма Околна 
среда (ОПОС) на Министерство на околната среда и водите изрази в петък (4 април) коалицията 
"За да остане природа в България" и предупреди, че ако уволнените бъдат заменени с активисти 
на управляващите партии по познатия ни досега тертип, природозащитниците ще сезират 
Европейската комисия и ще поискат тя да не отблокира Оперативна програма Околна среда 
въпреки всички тежки последствия, което това ще има за страната. 
 
Още в края на миналата седмица бяха съкратени над 40 експерта в програмата. Официално 
министърът на екологията Искра Михайлова обясни драстичното съкращаване този вторник с 
преструктуриране на звената и опитмизацията в съответствие с европейските препоръки. 
 
"Новите звена имат едва с 10 щата по-малко от досегашните. Защо тогава са уволнени над 40 
души и откъде ще дойдат липсващите 30?," питат природозащитниците и припомнят, че именно 
коалицията "За да остане природа в България" е отправяла многократно критики за 
функционирането на оперативната програма и е участвала в много дискусии за нейното 
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подобряване. 
 
Според коалицията, проблемът е, че сред уволнените има множество разумни и натрупали опит 
експерти, които са допринесли значително програмата да работи по-добре. Една от функциите на 
тези експерти е да контролират изразходването на европейските средства. 
 
"Ще бъде изключително лошо, ако се обявят конкурси за нови служители и бъдат назначени 
неопитни партийни активисти на управляващите партии," предупреждават екоекспертите и 
припомнят, че именно това се случи в регионалните инспекции по околна среда и водите и в 
дирекциите на националните и природните паркове. 
 
Според тях, освен че ще намали значително експертния капацитет на звената, това ще създаде и 
сериозни предпоставки за злоупотреби с европейски фондове. 

От Дневник 

 

15/04 Как да намалим отпадъците и вредното им влияние върху 
околната среда? 

Инициативата „Generation Awake“ представя няколко полезни съвета 

Когато изхвърляме продукт, изхвърляме с него всеки ресурс, използван по време на жизнения му 
цикъл – от производството до унищожаването му. Помислете за комбинираното екологично 
въздействие на онези загубени ресурси и помислете два пъти, преди да захвърлите нещо в 
кошчето.  

Ето няколко съвета на „Generation Awake“: 

Напитки 

Ако е лошо да се разхищава храна, това важи ли и за напитките? Помислете за течностите, които 
се изливат в мивката. Всеки път, когато изливате някаква напитка, не само се прахосва течността, 
но и водата и енергията, използвани за отглеждане на насажденията, обработката им, 
почистването на фабриката и пречистването на отпадните води, в които е изхвърлена напитката.  

Подобно на храната и тук има няколко прости начина да намалим количеството, което 
изхвърляме.  

Приготвяйте само толкова, колкото вероятно ще изпиете, особено когато става въпрос за чай и 
кафе, за чието производство са необходими много ресурси.  

Купувайте концентрирани напитки, за които се използва същата опаковка като за разредените, но 
траят по-дълго.  
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Опитайте се да използвате продуктите, които вече не са в най-добрия си вид – например защо да 
не добавите останалото от снощи червено вино към соса за вечерята си? 

Знаете ли защо стъклото е първокласен материал? 

То може да е на 5000 години, но няма никакви признаци да излезе от мода – и с основание. 
Стъклото може да се използва повторно 100% и да се рециклира многократно.  

Ако е възможно, купувайте напитки в бутилки за многократна употреба: стъклените бутилки могат 
безопасно да се използват повторно, защото не губят свойствата си и лесно се почистват.  

Възползвайте се от схемите за връщане на бутилки. След това те се връщат на производителя, 
който може да ги използва повторно. Друга възможност е да използвате бутилките и бурканите, 
като свещник или моливник. А ако ви е обзел творчески ентусиазъм, може да ги преработите, като 
направите закачалка за палта, лампа или полилей от стъклени бутилки.  

Друго решение е да дадете старите бутилки и буркани на някого, който може да ги използва. Ако 
давате стъкло за рециклиране, помислете за емисиите на парникови газове, които помагате да 
бъдат намалени: със спестената енергия от рециклирането на една бутилка един телевизор може 
да работи в продължение на 20 минути. 

Кошчето за боклук не е разтегателно 

Средно в Европа се рециклират или използват повторно само 40% от битовите отпадъци, а в някои 
държави повече от 80% от тях продължават да отиват в сметищата.  

Пълним кофите за смет с материали, които все още имат стойност; пилеем парите, енергията и 
природните ресурси – вода, метали, минерали, почви и растения – които първоначално са били 
използвани за производството на продукта.  

Като се има предвид, че всеки човек в Европа в момента произвежда средно около половин тон 
битови отпадъци, това са ужасно много загубени материали.  

Основната концепция на зелената икономика е превръщането на отпадъците в ресурс. Всичко 
може да се използва повторно, рециклира или компостира – това е въпрос на добро сортиране и 
правилно управление на отпадъците.  

Можете да започнете у дома, като намалите колкото може повече съдържанието на тази кофа за 
отпадъци; така ще направите първата крачка към изграждането на общество с нулеви отпадъци.  

Разбира се, постигането на тази цел изисква и иновации в проектирането и производството на 
изделия и управлението на отпадъците. Всички ние обаче можем да направим това: да купуваме 
само това, което ни трябва; да купуваме продукти, които могат да бъдат използвани повторно; да 
ремонтираме нещата, когато те се повредят; да използваме остатъците, преди да се развалят; да 
избягваме излишните опаковки и да продаваме или подаряваме нежеланите вещи; да заемем 
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активна позиция по отношение на сортирането на отпадъците – в дома си, на работа и като 
съветваме семейството и приятелите си. 

Използвате ли пълноценно хартията? 

Никога не изхвърляйте хартия. На теория хартията може да се рециклира до шест-седем пъти, 
макар че в Европа – световен лидер в рециклирането на хартия – засега успяваме да я 
рециклираме от три до четири пъти.  

Въпреки това европейската хартиената промишленост вече използва повече рециклирана хартия 
от дървесна маса като суровина, като смесва рециклирани и първични влакна във възможно най-
голямо съотношение, за да пести природни ресурси и енергия.  

За рециклирането на хартия е необходима 70% по-малко енергия отколкото за производството ѝ 
от прясно добити суровини.  

Дори и замърсената с храна хартия може да се рециклира, но не и в тази в кофата ви за смет.  

Пластмасови отпадъци 

Пластмасата е евтина, лека и здрава. Затова не е изненадващо, че световното производство на 
пластмаса е нараснало от 1,5 млн. т годишно през 1950 г. до 288 млн. т през 2012 г., като само в 
Европа се произвеждат 57 млн. т.  

Проблемът, срещу който се изправяме сега е, че пластмасовите отпадъци са навсякъде, а тяхното 
разграждане може да отнеме до 500 г. Пластмасовите отпадъци могат да се рециклират, но 
въпреки това едва една четвърт от тях се събират и рециклират в Европа.  

Пластмасата може да се топи и от нея отново да се изработват нови продукти, като например 
бутилки, химикалки, градински мебели или варели за вода, или да се надробява и от нея да се 
произвежда полиестер за облекло.  

Например за изработката на горна дреха от полар за възрастен човек са необходими 25 
двулитрови пластмасови бутилки.  

Въпреки това почти половината от пластмасовите отпадъци в Европа се изхвърлят в депа, като 
така нито се рециклират, нито се възстановяват. Със сигурност може да се каже, че отделянето на 
пластмасовите отпадъци за събиране е от жизнено важно значение, но намаляването на обема на 
отпадъците е първи приоритет.  

Наблюдават се все повече острови от пластмасови отпадъци в моретата и океаните. Там те се 
разпадат на микроскопичен „пластмасов прах“, чиято петролна основа привлича други вредни 
химикали в океана. Те се концентрират върху частиците, достигайки нива, които са до един 
милион пъти по-високи от тези в морската вода, като образуват малки хапчета отрова.  
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Рибата и морските птици поглъщат тези частици, които така постъпват в хранителната верига и 
накрая могат да се окажат в нашата чиния.  

Освен като се присъединим към Европейския ден за почистване (LetscleanupEurope.eu – у нас 
датата за масово доброволно почистване е 26 април), можем да помогнем за намаляването на 
отпадъците в морските води, като се погрижим да изхвърляме отпадъците си внимателно, когато 
сме навън, и избягваме найлоновите торбички за еднократна употреба, както и другите ненужни 
пластмасови опаковки. 

Vesti.bg 

 

25/04 "Книги за смет" се завръща с български автори и вече в 
три града 

Инициативата "Книги за смет", която миналата година събра стотоци на столичния площад 
"Славейков", дошли да разменят пластмасови отпадъци срещу интересни четива, през 2014 г. се 
завръща с повече книжни заглавия и вече в три български града. 
 
Тази година в София "Книги за смет" ще се разменят на 11 май пред ЦУМ, а освен това акцията ще 
премине и през Бургас - на 17 май, и във Варна - на 18 май. Всички събития са с начален час 10 ч. и 
ще продължат до 13 ч. Необходимо условие, за да получите талон за книга, е да носите поне един 
килограм пластмаса. 
 
Специално за кампанията ще бъдат преиздадени някои от класическите български литературни 
заглавия като фантастичния роман за деца "Ян Бибиян" и повестта "Чичовци", "Роман в буркан" на 
Димитър Шумналиев, приказките на Асен Разцветников и Ангел Каралийчев, както и сборника 
"Зелени разкази" с автори като Алек Попов, Ваня Щерева и Калин Терзийски. Ще има също и 
илюстрирани детски книжки за най-малките читатели с български народни приказки като 
"Майчина сълза", "Неродена мома", както и книги на здравна тематика като "Как да свалим 
високото кръвно налягане", наръчник "Как да развием детската креативност" и бестселърът с 350 
ефикасни и лесни за изпълнение билкови рецепти. 
 
Инициатива на фондация "Кредо Бонум" се подкрепя от "Екопак", които организират и събирането 
и извозването, както и последователното сепариране и рециклиране на отпадъците и в трите 
града. 
 
Всеки, предал два или повече от два килограма, ще получи и втори талон. Трети талон няма да 
бъде предоставян, независимо от обема на предадените отпадъци. Ограничението е необходимо, 
за да могат повече хора да се възползва и да получат безплатна книга. 

От Дневник 


