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БЮЛЕТИН	ОТПАДЪЦИ    №5 
2014 

07/05 Парниковите газове в България и Румъния са намалели 
най-много през 2013 г. 

България и Румъния са били през 2013 година сред страните от ЕС с най-голямо намаление на 
въглеродните емисии (-10.2 на сто и -14.6 на сто) спрямо средно -2.5 на сто в целия ЕС, показват 
данни на Евростат. 
 
Емисиите от въглероден диоксид допринасят особено много за глобалното затопляне и 
представляват около 80 процента от парниковите емисии в ЕС. Те се повлияват от фактори като 
климатичните условия, икономическия растеж, броя на населението, транспорта и промишлената 
дейност. Вносът и износът на енергийни продукти също се отразява на емисиите от СО2 в 
страната, където се ползват въглища като гориво. Например, ако се внасят въглища, емисиите се 
увеличават, докато, ако се внася електроенергия, това не се отразява пряко на емисиите на 
страната вносител, както в страната износител и производител. 
 
През 2013 година въглеродните емисии са намалели в 22 страни - членки на ЕС. 
 
В абсолютно изражение най-високи са били в Германия (760 милиона тона или +2 процента на 
годишна основа), следвана от Великобритания (455 милиона тона), Франция (346 милиона тона), 
Полша (290 милиона тона), Испания (224 милиона тона) и Холандия (162 милиона тона). Тези 
седем страни са допринесли общо за 77 на сто от въглеродните емисии в ЕС-28 през 2013 година. 
 
Увеличение на емисиите има в Дания (+6.8 на сто), Естония (+4.4 на сто), Португалия (+3.6 на сто), 
Германия (+2 на сто), Франция (+0.6 на сто) и Полша (+0.3 на сто). Освен в България и Румъния 
емисиите от въглероден диоксид са намалели в най-голяма степен в Кипър, Испания, Словения и 
Гърция. 

От Дневник 

 

08/05 Над 1200 тона хранителни отпадъци са преработени в 
новите инсталации "Хан Богров" 

Над 1200 тона хранителни отпадъци и близо 3 000 зелени отпадъци са преработени за четири 
месеца в инсталациите за отпадъци "Хан Богров". Това съобщи днес кметът на София Йорданка 
Фандъкова и добави, че вчера е започнало строителството на инсталацията за механично и 
биологично третиране край село Яна. 
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Инсталациите "Хан Богров" бяха официално представени в края на януари тази година. На 
площадката има две отделни технологични линии - за третиране на 24 000 тона годишно зелени 
отпадъци и 20 000 тона на година биоотпадъци от домакинствата и търговските обекти в София. 
След преработката се получава и биогаз, който се преобразува в електрическа и топлинна 
енергия. 
 
Проектът е на стойност 39 млн. лева и се финансира от оперативна програма "Околна среда". Над 
80 на сто от средствата са осигурени безвъзмездното оперативната програма, съфинансирането от 
страна на общината е осигурено със заем от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). 
 
Йорданка Фандъкова посети днес площадката заедно с представители на ЕИБ, са препоръчали да 
се осигуряват повече отпадъци за преработка. 
 
"Сега основният генератор е самата община. От район "Люлин" днес пристигна окосена трева, има 
дървета от парк "Врана", клони от "Гробищни паркове", от Зоологическата градина", посочи 
Фандъкова. Тя каза, че крайният продукт - първите 200 тона произведен компост ще бъде за 
торене на паркове и градини. 

От Дневник 

 

08/05 Видео: Дебат по политиките за климата в България ще 
има тази вечер 

"Зелени закони и климат" е темата на втория поред дебат по проекта "Да говорим (на) открито: 
политици и граждани в диалог по политиките за опазване на околната среда". Срещата ще бъде 
тази вечер (8 май 2014 г.) от 18 часа в сградата на Българското национално радио. 
 
Засега от страна на политиците са потвърдили присъствие единствено от ПП "Зелените" (Борислав 
Сандов) и от Реформаторския блок (Виктор Лилов). От БСП и другите парламентарно представени 
партии за втори пореден път отказват участие в поредицата от зелени дебати, а ГЕРБ все още 
обмислят дали да се включат. Експертът по "Климатични промени" Антоанета Йотова и 
модераторът Иван Бедров ще водят разговора. 
 
В момента България няма ясно формулирани национални приоритети по необходимите действия 
в изпълнение на международните и европейски задължения, така че да се провежда и съответна 
национална политика за реагиране на промени в климата. И все пак политиките за климата са 
изключително важни и актуални, доказват го например последната суха и топла зима у нас, 
поройните дъждове и последвалите наводнения, които са част от климатичните промени и 
изискват адекватна и бърза реакция. 
 
Това налага и необходимостта от дебат за климата. Разговорът е отворен за всички 
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заинтересувани страни и граждани. Освен присъствие на място всеки може да гледа 
дистанционно и да се включи в дискусията онлайн на платформата на сайта "Зелени закони". Там 
можете да намерите и експертен анализ доколко те са залегнали в предизборните програми на 
политическите партии, преминали 3% праг на последните парламентарни избори. 
 
Най-важното, към което се стремят организаторите от Сдружение за изследователски практики и 
експертите в проекта, е работещ механизъм за диалог между две групи, които в момента са от 
двете страни на една барикада и нямат общ език. 
 
Дебатите по проекта включват пет важни за страната ни екотеми: освен енергетика и климат 
предстоят още разговори за биоразнообразието, управлението на територията и селските 
региони. 
 
От Дневник 

 

12/05 6500 раздадени книги за пет тона предадена пластмаса 

Около 5 тона предадени пластмасови отпадъци срещу 6500 раздадени книги е равносметката от 
кампанията "Книги за смет" от тази неделя (11 май 2014 г.) в София, която правят организаторите 
на събитието Credo Bonum. 
 
Събраните тонове пластмаса са изпратени в преработващите фабрики на "Екопак", където ще се 
превърнат повторно в суровина. Кампанията им цели да поощри разделното изхвърляне на 
отпадъците и обръща внимание върху проблемите на рециклирането у нас. Годишно в България 
се изхвърлят над 75 хиляди тона пластмасови отпадъци, една пета от тях се рециклират, напомнят 
от фондацията. 

Хиляди хора са преминали за четирите часа през пунктовете пред ЦУМ, като са предали годни за 
рециклиране пластмасови отпадъци и са взели книга срещу това, отчитат още организаторите с 
уточнението, че най-желаните заглавия са били сборникът "Най-хубавите български приказки", 
"Роман в буркан", "Матрицата на успеха" и "Мистър Фини и загадката сред дървета". 
 
"Книги за смет" продължава и този уикенд - в Бургас на 17 май в Морската градина, пред 
Пантеона, и Варна на 18 май, пред Grand Mall от 10 до 13 часа. Заглавията на раздаваните книги 
ще бъдат същите. 

От Дневник 
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21/05 Справедлива такса "смет" – мисията възможна? 

Ако искаме България да е чиста повече от един ден в годината, е време да разберем веднъж 
завинаги, че гражданите и бизнесът сме тези, които ежедневно произвеждаме отпадъци от 
нашите дейности. Също ние сме тези, които в крайна сметка плащамe сметките за управление на 
отпадъците.  

Крайно време е да научим, че ние, потребителите, даваме пари и за т.нар. разделно събиране на 
отпадъците, за тяхната преработка, рециклиране и оползотворяване. Такова плащане ние 
осъществяваме още при покупката на опаковани продукти и това е именно прословутата 
"продуктова такса”. Тоест ние даваме пари за това опаковката на дадения продукт да се събере 
разделно, да се преработи, да се рециклира и да се оползотвори. В нашенските условия обаче 
това се случва доволно непрозрачно и поради тази причина е време да потърсим отговор на 
въпроса какво всъщност се случва с тази част от нашите пари. А също така да потърсим и отговор 
какви са конкретните ангажименти на бизнеса. 

На теория отговорът е ясен. В началото на 90-те години в Европа започва активно рециклиране на 
битови отпадъци. Решението идва с въвеждането на принципа отговорността за рециклирането на 
битовата смет да е споделена между общините и бизнеса. Тази отговорност обаче се простира 
само върху отпадъците от опаковки - за бутилката, за торбичката, за прозрачната кутия, за кашона, 
за плика. Но не и за вестника и прозоречното стъкло например, което е рециклируем битов 
отпадък, но не и опаковка.  

По този начин субектите, които произвеждат и внасят опакованите продукти, са отговорни и за 
разделното събиране и рециклиране на отпадъците от амбалажа им. Бизнесът начислява 
минимална такса в продажната цена на всеки един опакован продукт – описаната по-горе 
"продуктова такса”. Така потребителят, още при покупката на определен продукт, на практика 
заплаща цената за разделното събиране и рециклиране. 

Плащаме такса "опаковка", но таксата "смет" не намалява 

Отговорността на производителя е да създаде организации на производителите и вносителите, 
каквито в България са "Екопак”, "Екобулпак”, "Екоколект” и "Булекопак”, които трябва с платените 
от потребителите продуктови такси, по определени от държавата правила, да поставят 
контейнери за разделното събиране на опаковките, да ги извозват, да сортират отпадъците по 
материали и да заплащат разходите, които не могат да бъдат покрити от продажбата на 
рециклируемите отпадъци – хартия, пластмаса, стъкло и метал. 

Основната полза и смисълът на това е да се стимулират гражданите да събират разделно 
отпадъците си, за да си намалят таксата "смет". Защото отделяйки рециклируемата от битовата 
смет, се намалява обемът на боклука и той се извозва по-рядко до депото и съответно се плаща 
по-малко за това. 
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В европейските държави ползите от този принцип много лесно се разпознават, защото там е ясно 
колко струва на гражданите извозването на един метален контейнер с битова смет. Всеки заплаща 
за своето количество (подчертаваме – количество!) отпадък и знае, че когато отдели и постави 
обемните бутилки от стъкло, пластмаса, картон в другите контейнери (за разделно събиране), ще 
заплати по-ниска такса "смет”. 

Заплащайки нищожна цена от порядъка на една стотинката за бутилка вода например, се 
намалява с до 30% такса "смет”. В Белгия за 30 грама опаковка се плаща средно по 1.1 стотинка. 
Ето какво сочат конкретните данни за таксите за опаковки в някои европейски държави – в Белгия 
всеки гражданин заплаща по 6 евро на година, в Германия – по 10 евро, в Австрия – около 12 
евро, и т.н., което е съвсем поносимо и балансирано решение за съответните икономики и не 
поражда обществени напрежения. Нека да повторим – посочените данни са "продуктова такса” за 
година, а не за месец, и се разпределят върху стойността на цената на всички закупени продукти 
годишно! 

Докога ще се облага имотът, а не боклукът? 

Така че основният въпрос е дали могат и българските граждани да имат този справедлив шанс. Не 
е ли време да се запитаме за какво плащаме, когато вместо за количество отпадъци ни начисляват 
такса "смет” за площ на обитавано жилище или офис? Площта на сградата ли генерира отпадъците 
или човешката дейност? И нима не е икономическо безумие да плащаме такса "смет” за жилища 
и помещения, които не ползваме? 

В чисто практически план ние вече сме изпълнили в голяма степен ангажимента си за събирането 
и преработката на отпадъците, след като веднъж сме платили такса "опаковка” при съответната 
покупка. Така че нека пряко избраните от нас кметове на общини (заедно с общинските 
съветници) да започнат да задават въпроси и да разберат колко са отпадъците от опаковки от 
общото количество отпадъци, подлежащи на рециклиране във всяка една община, и колко от тях 
са задължение на организациите на производителите и вносителите? И в крайна сметка колко 
реално струват дейностите по отпадъците? 

Посоката и ангажиментите отдавна са дефинирани – управлението на отпадъците трябва да се 
извършва чрез прилагане на най-високи стандарти за опазване на здравето на хората и околната 
среда посредством заплащане на поносими за бизнеса и гражданите разходи. 

Само, че "висок стандарт” не означава изхвърлянето на отпадъците на камари на сметищата, а 
тяхното използване като ресурс чрез рециклиране, компостиране, енергийно оползотворяване и 
минимално депониране. Или, казано по друг начин, това е прилагане на йерархията на 
отпадъците според европейските директиви. Всяка от изброените технологии обаче струва пари и 
за да могат да се прилагат, трябва да се заплащат различни такси, събирани от бизнеса и 
гражданите. 

Но какво всъщност са готови да понесат бизнесът и гражданите като заплащане, защото техните 
възможности не са безгранични? Всички знаем, че когато в една система таксите са непосилни, тя 
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работи неефективно и се саморазрушава. В същото време експлоатацията на новопостроените 
депа, отговарящи на европейските норми, рециклирането, компостирането и енергийното 
оползотворяване на битови отпадъци, които сме задължени като европейски граждани да 
направим, са неизбежни. Как можем да сме сигурни, че не плащаме повече, отколкото е 
необходимо, и как да разпознаем и приложим добрите практики, които биха помогнали правилно 
да се определи такса "смет”? 

Побългаряване на европринципите 

Основният начин за намаляването на такса "смет” в европейските държави е разделното 
събиране на отпадъци от опаковки и другите рециклируеми отпадъци – само че още "при 
източника”, както е прието да се казва. Високият дял за рециклиране на опаковки от стъкло, 
пластмаса, метал, хартия и картон струва немалко пари, защото – от една страна – за да се отделят 
тези отпадъци са нужни допълнителни контейнери и да се организират допълнителни дейности. 
От друга страна – получените пари от продажбата на разделно събраните отпадъци (на 
рециклиращите предприятия) не са достатъчни за покриване на разходите по разделното 
събиране, сортиране и транспортиране. 

Какви са начините за покриване на необходимите разходи? Елементарният начин е чрез 
покачване на такса "смет”, с която плащаме събирането на отпадъците в металните контейнери, 
за да се осигурим заплащане и за разделното събиране чрез допълнителните цветни контейнери. 

Това обаче е чисто механичен подход, който води до изсмукване на средства от обикновения 
гражданин, но не поражда никакви дисциплиниращи стимули – дори напротив. До този момент 
обаче това е единственият способ, който се промотира в България, а това си е чисто 
"побългаряване” на принципа за "отговорността на производителя”. Не може институции и фирми 
да имитират ефективност и съпричастност, а в същото време да не правят нищо друго, освен да се 
прикриват зад обедняващия джоб на данъкоплатеца. 

Ако това продължи, ние отново ще сбъднем мечтата на монополиста – поголовно вдигане на 
таксите и никакви обяснения. Само че рано или късно това ще доведе до лавина от неплатени 
сметки, а също така и до тежки последици за средата, в която живеем, да не говорим за 
неизбежните санкции от Европейския съд за неизпълнени ангажименти в сектора. Така че 
справедливото разпределение на отговорности, цени и мотивации в сферата на отпадъците е 
безалтернативно. В противен случай контролирането на такса "смет” става мисия невъзможна. 

Мария Кръстева, Васил Маргаритов * Авторите са експерти по околна среда 

 

23/05 Първият съд за околна среда в Китай започна работа 

В Китай започна работа първият съд, който ще се занимава само с дела, свързани с проблемите на 
околната среда, предаде агенция "Ройтерс". С неговото създаване Пекин се опитва да се пребори 
с увеличаващия се проблем със замърсяването на въздуха, почвата и водата в страната. 
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Съдът се намира в южната провинция Фуджиян и в него ще работят 12 експерти, които ще 
консултират съдебните представители за решаване на техническите въпроси при споровете. 
 
Китай е една от страните, която страда най-тежко от замърсяване на околната среда. Редица 
екологични скандали се разразиха през последните години заради стратегията на Пекин за 
икономически растеж и увеличаваща се индустриализация. Растящото гражданско недоволство 
обаче принуди управляващите да предприемат редица мерки за по-екологично ориентирана 
политика и икономика. Една от тях е и създаването на специализирания съд. 
 
Досега за много компании беше по-евтино да плащат глобите си за замърсяване, вместо да 
направят по-екологични производствените си процеси. От началото на другата година обаче в 
сила влиза нов закон за околната среда, според който китайското правителство има право да 
налага по-строги санкции на уличените в замърсяване. 

От Дневник 

 

28/05 Кой ще наследи Искра Михайлова 

Първият сменен министър в този кабинет оставя след себе си каша от проблеми 

скра Михайлова все пак ще стане евродепутат, след щедрия жест на Делян Пеевски, който отстъпи 
мястото си в листата на настоящия министър. Така Михайлова, която беше пета в списъка на ДПС, 
ще стигне до Брюксел, тъй като движението отбеляза впечатляващ резултат в неделя. 
 
Какво обаче ще се случи в Министерство на околната среда и водите? Там огромната нерешена 
каша, която Михайлова със сигурност ще е доволна да остави зад гърба си, става все по-лепкава и 
гъста. Програма "Околна среда" продължава да заплашва бюджета и състоянието на десетки 
градове в България, като се очаква другата седмица Европейската комисия да излезе с решение 
какво ще се случи с милиардите левове по програмата. Продължават спорните назначения в 
паркове и дирекции, предстоят и решения по две дела пред Европейския съд, които България 
вероятно ще загуби.  
 
На кого ще бъде връчена тази цялата каша, продължава да не е ясно. На пресконференцията си 
след изборите, Местан заяви с леко замисляне, че ще бъде "много, много стойностен министър", 
като по изражението на лидера на ДПС не стана ясно дали той има конкретно име наум и изчаква 
или още не е мислено по въпроса. Тогава Местан допълни, че новият министър "няма да е 
партийна номинация, а ще покрива изцяло профила на експерта и това качество ще доминира над 
партийния признак". 
 
Проблемът е, че няма много опции, които да покриват тези изисквания, а и след изравняването си 
с БСП, ДПС могат да наложат когото пожелаят за министър в министерство, което традиционно 
обичат да контролират. "Първоначалната концепция ще претърпи сериозни промени заради 
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неочакваните реалности след изборите", каза депутат от ДПС, в отговор на въпрос кой ще бъде 
предложен за поста. Той допусна, че предложението за наследник на Михайлова ще е в контекста 
на други промени в правителството на Пламен Орешарски. 
 
От ДПС съобщиха, че на заседанието на централното оперативно бюро във вторник са обсъждали 
резултатите от евроизборите, но въпросът за наследника на министъра на околната среда и 
водите Искра Михайлова бил отложен за близките дни. От ръководството на движението твърдят, 
че засега не са обсъждани имена. 
 
Секретарят, заместникът и министърът 
Въпреки това в медиите вече се завъртяха няколко кандидатури за първия свободен пост в този 
кабинет. Като евентуален наследник се сочи началникът на кабинета на Михайлова Цветан Енчев. 
Според депутати от ДПС, той най-много се доближава до описания по-горе профил. През 2011 г. 
по време на кметските избори, името на юриста се появи в листата под номер втори на 
интересната коалиция в София между ЛИДЕР (близка до бизнесмена Христо Ковачки) и ДПС - 
"Либерален алианс за София". Нейн водач беше Валентин Терзийски, управляващ една част от 
свързания с Христо Ковачки бизнес. Терзийски беше и едно от имената, спрягани за зам.-
министри с ресор енергетика в правителството на Пламен Орешарски. 
Сред административните среди сега Енчев е известен по-скоро като сивия кардинал, през който 
минават важни процеси и решения в министерството. Точно силата му в сянка обаче кара някои 
да се съмняват, че той ще излезе на светло в толкова тежък момент за ведомството и 
несигурността за бъдещето на кабинета като цяло. 
 
Зам.-министрите Атанас Костадинов и Чавдар Георгиев са от квотата на левицата, (издигане на 
последният може само да активизира с нова сила протестите, след действията му около Общият 
устройствен план на Царево). Последният заместник, който е от редиците на движението – Дин 
Онбаши, трудно може да се каже, че "покрива профила на експерта", а и е с незавидния към 
момента ресор – еврофондове. Въпреки това, той също не е изключен като вариант. 
 
Сред най-изненадващите имена, които изскочиха като евентуални претенденти, е това на бившия 
министър на екологията от правителството на тройната коалиция Джевдет Чакъров. Депутати 
обаче определят кандидатурата му като по-малко вероятна. Чакъров, известен с огромното 
количество залежали разрешителни за бизнес, не само няма шансове да получи обществена 
подкрепа, но и не се радва на големи симпатии и в партийната структура. В предишния парламент 
ръководството предпочете Искра Михайлова да оглави парламентарната комисия по околна 
среда, а не Чакъров и това беше разчетено в ДПС като знак за снемане на доверието от бившия 
министър. В сегашното Народно събрание той е зам.-председател на ресорната комисия, а неин 
председател до края на април беше Петър Курумбашев от БСП, който също отива в Брюксел като 
евродепутат (засега). 
 
Досегашната практика е председателят на комисията и министърът да са от различни партии. 
Слуховете в парламента са, че на мястото на Курумбашев може да застане депутатът от Коалиция 
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за България и бивш кмет на Смолян Дора Янкова. 
 
От експерт до "наш човек" 
Така според представители на екологичните среди, кандидатурата ще дойде по-скоро от редиците 
на под структурите на министерството. Движението успя да назначи огромен брой ръководни 
кадри в регионалните екоинспекции и басейновите дирекции след чистката, направена от 
министър Михайлова в тях. Голяма част от тези назначения обаче вече предизвикаха меко казано 
скептицизъм, тъй като политическия признак надделя над "експертността". 
 
От друга страна, надали има много експерти, които биха се съгласили да поемат тежко 
министерство в тежък момент, за неопределен период от време и с политическа задача да 
спасяват "наши общини и хора". Така че най-вероятно пак ще се стигне до банката с "наши хора".  

Капитал 

 

30/05 Санкциите на общините по "Околна среда" са намалени 
тройно 

Пускането на парите от Брюксел по програмата зависи от българската позиция по "Южен поток" 

Финансовите корекции за нарушения по обществените поръчки по оперативна програма "Околна 
среда" са намалени тройно спрямо първоначално обявените 180 млн. лв. на 87 общини. 
Финалната позиция на България ще е за налагане на финансови корекции по десетина най-тежки 
случая на общините, както и плоска финансова корекция (тоест поемана от бюджета) от 4.4 млн. 
лв. за изчистване на системна грешка при одобряване на финалните суми за плащане (става 
въпрос за верифицираните разходи). Това научи Mediapool от източници от финансовото 
министерство, което ще има финалната дума.  

Окончателното решение кои общини точно ще понесат удара и на каква стойност ще са 
наложените им финансови корекции се очаква да бъде взето следващата седмица. Все още 
всички общини не са получили отговори от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) на 
подадените от тях възражения, установи проверка на Mediapool. 

Крайното решение дали Европейската комисия ще пусне временно спрените плащания по ОПОС 
се очаква да бъде взето в края на юни, съобщиха източници от правителството пред Mediapool.  

Първоначалните прогнози са били за размразяване на средствата, но сега това не е много сигурно 
заради позицията на България по изграждането на газопровода "Южен поток". В сряда 
председателят на Еврокомисията Жозе Барозу предупреди премиера Пламен Орешарски, че 
Брюксел ще предприеме мерки спрямо България заради неспазване на европейските правила в 
споразуменията за "Южен поток". 
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Отменени, намалени и потвърдени санкции 

След като през април стана ясно, че са санкционирани 87 общини с общо 180 млн. лв., местната 
власт подаде възражения пред управляващия орган на ОПОС. Така част от тях са били уважени и 
на едни общини финансовите корекции са намалени, други отменени, а трети са останали в сила. 

Най-голямата финансова корекция, наложена на Костинброд за 23.7 млн. лв., е отменена, казаха 
от общината пред Mediapool.  

Отменени са и две от корекциите на община Габрово за над 3 млн. лв., а за третата все още няма 
отговор. Първоначално общо наложените санкции на Габрово бяха за 12 млн. лв., припомниха от 
кметството. 

Община Мездра все още не е получила отговор от МОСВ на подадените възражения. 

На Столичната община е потвърдена едната санкция от 1.7 млн. лв. за изграденото депо, а за 
другите две за строителния надзор и за инсталациите за компостиране все още няма отговор. 
"Категорично ще обжалваме пред съда наложената финансова корекция за изграденото депо", 
казаха от Столичната община пред Mediapool. 

На Враца също е отменена една финансова корекция – за пречиствателната станция, а по другите 
две за водния цикъл все още не са получили отговор от МОСВ, заявиха от общината пред 
Mediapool. 

На повечето места строителните дейности по водните обекти и депата продължават, показа 
проверката на Mediapool. Има обаче временно замразени. Това е предимно в общините, които 
имат финансови затруднения и не могат да плащат на строители. 

В очакване на среща с финансовия министър 

Кметовете чакат с нетърпение среща с вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида 
Златанова и с финансовия министър Петър Чобанов, на която да бъде решено как ще продължи 
изпълнението на договорите по ОПОС и каква финансова помощ ще окаже държавата, докато 
Брюксел вземе решение за пускането на парите. 

Такава среща е трябвало да има веднага след Гергьовден. Уговорката е била за 8-10 май, по 
думите на председателя на Националното сдружение на общините Тодор Попов, но е била 
отложена, без да бъде насрочена нова дата. В момента чакаме дата, каза Попов пред Mediapool 
преди дни. 

Кметове тайно се надяват част от външния дълг, който ще бъде емитиран всеки момент, да бъде 
отпуснат за плащания по ОПОС. 
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Финансовото министерство спря плащанията по ОПОС с пари от бюджета от началото на март 
заради дупката от 1.2 млрд. лв. и неяснотата кога ще бъдат възстановени плащанията от Брюксел. 
Позицията на финансовия министър Петър Чобанов е, че държавата няма да възстанови 
плащанията към общините, преди Европейската комисия да направи това. 

Драстично разминаване между МОСВ и финансовото министерство 

Допълнителен проблем е драстичното разминаване за допуснатите нарушения по ОПОС между 
позициите на МОСВ и Министерството на финансите, което ще има крайната дума, сочат данните, 
с които Mediapool разполага. 

Управляващият орган на ОПОС е предложил от 239 проверени договора на 72 да бъдат наложени 
финансови корекции заради допуснати нарушения по петте вида, посочени от Еврокомисията – 
смесване на критерии при възлагане, намаляване на сроковете за подаване на оферти, 
ограничителни изисквания, неправомерно третиране и неясна методика на оценяване. За тези 
случаи са предложени общо 47 млн. лв. финансови корекции. 

За 77 договора са наложени други финансови корекции общо за 100 млн. лв. Според агенция 
"Одит на средствата от ЕС" (ОСЕС), която е на подчинение на финансовото министерство, за тях не 
би следвало да се налагат финансови санкции, защото не са в обхвата на проверката, поискана от 
Еврокомисията. Освен това според ОСЕС тези финансови корекции не са били подкрепени със 
задълбочени проверки и това би могло да доведе до непропорционално санкциониране на 
общините.  

ОСЕС са направили повторна проверка на 54 договора, от които за 16 са потвърдили 
констатациите на управляващия орган на ОПОС. При осем случая имат разминаване, а при 12 
санкциите не са определени правилно, смята ОСЕС. 

Въпреки че бившият министър на екологията и настоящ евродепутат Искра Михайлова обеща да 
публикува списъка с наложените санкции на общините, това все още не е факт. Напротив, МОСВ 
продължава да мълчи и няма диалог с местната власт, твърдят кметовете. 

Лили Границка 


