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БЮЛЕТИН	ОТПАДЪЦИ    №6 
2014 

02/06 "За Земята": Подходът към отпадъците до 2020 г. е 
назадничав, води и до по-висока такса смет 

Назадничав и недалновиден – така експертите от сдружение "За Земята" определят подхода към 
отпадъците, заложен в оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020 г.". В становището си 
относно окончателния вариант на програмата те подчертават, че този подход категорично не води 
към управлението на отпадъците като ресурс, не отговаря на европейските цели и ще доведе до 
повишаване на такса "битови отпадъци".  
 
Основните критики на експертите от "За Земята" са насочени към голям проект, предвиждащ 
изграждане на инсталация към "Топлофикация София" за изгаряне на 180 хиляди тона гориво от 
преработени смесени битови отпадъци годишно. Според тях той не е съвместим с нито един от  
четирите ръководни принципа, които от програмата (ОПОС 2014-2020) заявяват, че ще прилага 
при избора на проекти за финансиране: 1) финансиране, основано на ангажиментите по 
законодателството; 2) устойчиво развитие; 3) устойчивост на инвестициите, и 4) ресурсна 
ефективност, напомнят природозащитниците. Става дума за финансирането на трета фаза на 
проекта за интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична 
община – голям проект на стойност 60% от всички средства за отпадъци, предвидени за цяла 
България до 2020 г. 
 
На практика финансирането на инсталация за изгаряне на отпадъци по никакъв начин не 
подпомага постигането на ключовите цели, определени в Рамковата директива за отпадъците на 
Европейския парламент, а именно подготовка за повторна употреба и рециклиране на 50% от 
отпадъците до 2020 г, алармират експертите и коментират още, че: "Подходът на проекта е 
неамбициозен и залага на формално и минимално изпълнение на изискванията на европейското 
и национално законодателство в областта на отпадъците, като се разчита основно на осигуряване 
на инфраструктура за енергийно оползотворяване на механично обработени (разделени) смесено 
събрани битови отпадъци, за да се избегне тяхното обезвреждане на депо." 

Европейска паралелна реалност 

В същото това време Европейската комисия е в процес на преразглеждане на ключовите цели, 
заложени в европейското законодателство за отпадъците, в това число и количествените цели за 
подготовка за повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци, както и за други конкретни 
потоци отпадъци (строителни, биоразградими, опаковки и др.). Очакванията са тези цели да 
бъдат повишени още в края на 2014 г.  

"Ако програмата осигури финансиране на този проект, неизпълнението на новите по-високи цели 
от Столична община е почти сигурно. Неспазването на европейското законодателство в крайна 
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сметка води до наказателни процедури и налагане на огромни глоби", предупреждават от "За 
Земята".  

Те предвиждат как през следващите 2-3 десетилетия Столична община ще бъде принудена да 
захранва инсталацията със 180 хиляди тона отпадъци на година със задължителна минимална 
калорична стойност, за да бъде работата на съоръжението за изгаряне финансово оправдана. Най-
малко до 2040 г. Столична община ще предпочита да изгаря в "Топлофикация София" гориво от 
смесени битови отпадъци с високо съдържание на калорични материали като пластмаси, хартия и 
картон. 

Така необходимата за целта преработка и самото изгаряне на отпадъците ще повишат значително 
ежегодните разходи за управление на отпадъците в столицата, което ще доведе до покачване на 
такса "битови отпадъци". 

Основна цел в националните политики за управлението на отпадъците в Европейската общност 
трябва да бъде 50% подготовка за повторна употреба и рециклиране до 2020 г., както и целта, 
заложена в Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа, предвиждаща забрана 
на изгарянето на отпадъци, които подлежат на рециклиране или компостиране. Поради нулевия 
си принос към тези цели проектът за изгаряне на отпадъци в Столична община не отговаря на 
общоевропейските приоритети. 

По пътя на изгарянето на отпадъци 

Изгарянето на отпадъци използва един-единствен път нищожна част от енергията, вложена в 
изхвърлените материали и продукти чрез добив на суровини, производство, транспорт, материали 
и труд. След него остават около 20% от обема на отпадъците под формата на токсична пепел, 
която изисква сложна и скъпа инфраструктура за обезвреждане. 

Най-ефективно от ресурсна гледна точка е предотвратяването на отпадъците. Унищожаването им 
в еднократен процес за извличане на калоричната им стойност стои на най-ниското стъпало по 
отношение на ефективно използване на ресурсите, коментират експертите от "За Земята". 

Те препоръчват на експерите от ековедомството, изготвили програмата, да погледнат сериозно на 
очакваното тази година повишаване на задължителните общоевропейски цели за повторна 
употреба и рециклиране и да отделят основната част от финансовия си ресурс за мерки, които 
доказуемо, измеримо и съразмерно с направените инвестиции допринасят за предотвратяването 
повторната употреба и рециклирането на битови отпадъци. 

Това би довело до повишаване ефективното използване на ресурсите в българската икономика, 
намаляване на зависимостта от внос на суровини, откриване на нови зелени работни места, 
намаляване на обществените разходи за преработване на отпадъците, спестяване на вредни 
емисии и намаляване на рисковете за общественото здраве, свързани с погребването и 
унищожаването на отпадъци чрез изгаряне, припомнят природозащитниците. 

От Дневник 
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02/06 БСК нападна общините заради новата методика за такса 
смет 

Българските общини отново се оказаха изненадани и неподготвени за въвеждането на отдавна 
чаканите от данъкоплатците промени в методиката за определяне на таксата за битови отпадъци, 
а в момента таксата фактически е втори имотен данък. 
 
Това обявиха от Българската стопанска камара по повод сигналите от Столичната община, че 
държавата набързо готви нова методика, за което имаше време от началото на годината. По 
оценка на общината има опасност таксата да се удвои за повечето граждани. 
 
Причина за предупреждението стана фактът, че в Закона за местните данъци и такси е предвидено 
до средата на годината да се изготви и приеме нова методика за формирането на такса смет. 
Досега обаче правителството не предприе стъпки в тази посока и едва сега свика спешно работа 
група, която да обсъжда тези въпроси. Новата методика трябва да се прилага до края на годината. 
 
Сега от БСК използва случая да нападне отново общините за това, че формират таксата на базата 
на притежаваното имущество, а не на принципа "който замърсява, плаща". От организацията 
посочват за неуместни опасенията на Столичната община, като посочват, че въпросът се дискутира 
вече 12 години и са правени много анализи по въпроса. 
 
"В продължение на повече от 12 години общините упорито отказват да водят съдържателен 
диалог по проблема и фактически саботират формирането на такса битови отпадъци на база 
количество генерирани отпадъци. Не е ясно дали това поведение на местните власти е въпрос на 
некомпетентност, дали е желание за улеснено администриране, дали целта е да продължи 
неясното преразпределение на средствата от таксата за други общински нужди и дейности, или е 
опит за освобождаване от отговорност на реалните замърсители и прехвърляне на тежестта върху 
хората, чиято единствена "вина" е, че притежават имот", се посочва в позицията на камарата. 
 
Всичко това създава предпоставки за бързо разработване и приемане на новата методика. А може 
би са нужни още 12 години работа по методиката? Това ли би бил "разумният" срок за г-жа 
Чавдарова, г-жа Фандъкова и техните колеги? Припомняме на представителите на местната власт, 
че управляваните от тях общини не са васални територии, а са част от Република България и 
европейското пространство, допълват от камарата. 
 
Оттам посочват, че заради безхаберието на общините за прилагането на европейските и 
българските норми в областта на отпадъците се е стигнало до редица проблеми - драматично 
забавяне на изграждането на депа за отпадъци, блокиране на разделното събиране, нереална 
отчетност и др. 
 
Като несъстоятелен се определя и аргументът, че въвеждането на системи за измерване на 
количествата отпадъци е невъзможно. 
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От камарата припомнят резултати от свои проучвания, които показват, че има драстично 
разминаване в количествата събрани отпадъци в различните общини, разходите на фирмите за 
таксата варират от 8 лв. до 10 000 лв., че има общини, в които едно предприятие покрива 50-70% 
от приходите от таксата при персонал 600 души и население над 50 хил. души в общината. 

От Дневник 

 

04/06 ДПС номинира 6-ия в евролистата си за министър на 
екологията 

Номинацията на ДПС за министър на околната среда и водите на мястото Искра Михайлова, която 
беше избрана за евродепутат, е на вицепрезидента на Младежкия либерален интернационал 
Станислав Анастасов. Това обяви пред журналисти в кулоарите на парламента лидерът на 
партията Лютви Местан, който уточни, че вече е имал разговор с премиера Пламен Орешарски. 
 
Станислав Анастасов беше 6-и в листата на ДПС за евроизборите веднага след Искра Михайлова. 
Него имах предвид под характеристиката за млад, енергичен, високоинтелигентен кандидат за 
министър на околната среда и водите, уточни Местан. 
 
Анастасов е роден на 5 юни 1983 г., завършил е "Информатика" в Техническия университет – 
Мюнхен, Германия, и "Стопанско управление" в СУ "Св. Климент Охридски". Владее английски, 
немски, руски и сръбски език, пише в биографията му на сайта на ДПС. 
 
Лидерът на ДПС потвърди тезата си, че в рамките на 42-ото народно събрание независимо колко 
дълъг би бил неговият живот, движението няма да подкрепи друг министър-председател. 
Попитан дали е знаел за идеята, лансирана в някои медии, Станишев да стане премиер и затова 
превантивно говори за подкрепа на Орешарски, лидерът на ДПС каза твърдението му да се 
приема като пределно общо, абстрахирано от каквито и да било конкретни идеи. Той каза, че все 
още не е разговарял с лидера на БСП Сергей Станишев, но очаква това да стане днес. 
 
Повечето от въпросите за бъдещите отношения с коалиционния партньор БСП, как ДПС вижда 
изхода от ситуацията и какви промени се налагат в кабинета Местан отложи за утре, когато ще 
даде специална пресконференция "за контролирания, плавен преход към стабилизиране 
политическия процес". На тази пресконференция ще дешифрираме този израз, защото от вчера 
насам чувам оценки, че позицията ни не е била съвсем ясна, добави той. 
 
Попитан защо ще даде пресконференция преди отчета на кабинета за едногодишното му 
управление, лидерът на ДПС посочи, че не търси никакви символики, а е случайно стечение на 
обстоятелството. 
 
Едно е сигурно, че ДПС въпреки и днешните твърдения за преяждане с власт няма никакви 
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амбиции за разширяване на властовите си позиции, заяви Местан. Според него и сегашните 
позиции далеч не давали основание за изрази като "преяждане с власт" и "струва ми се, че и вие 
ще се съгласите с това, предполагам вече правите своите анализи, ако нещо куца - къде точно". 
 
Местан каза още, че въпросът с дълбочината на промените в кабинета са по-скоро следствие от 
идеята за хоризонта, който стои пред този кабинет. Попитан дали е 4-годишен хоризонтът, той се 
обърна към журналистите, че прибързват, и по този въпрос ще говори утре. "Ще ви изненадам с 
минимум толкова ясни и конкретни отговори, които да са ясни на всички - и на коалиционни 
партньори, и на вас, и на международните наблюдатели", обеща лидерът на ДПС. 
 
От Биляна Рилска 

 

04/06 Орешарски: Станислав Анастасов е една от силните 
кандидатури за екоминистър, но не е утвърдена окончателно 

Премиерът Пламен Орешарски коментира, че предложеният от ДПС за министър на околната 
среда и водите Станислав Анастасов е една от силните кандидатури, но все още не е утвърдена 
окончателно. 
 
По-рано днес лидерът на ДПС Лютви Местан съобщи пред журналисти, че е разговарял с 
Орешарски и номинацията за поста, който ще бъде овакантен след избора на сегашния 
екоминистър Искра Михайлова заради избора й за евродепутат, е на 6-ия в евролистата на ДПС и 
вицепрезидент на Младежкия либерален интернационал Станислав Анастасов. 
 
На въпрос дали го е виждал Орешарски отговори, че от една година Анастасов идва всяка седмица 
в Министерския съвет на съответна сбирка. 
Попитан кои са другите кандидатури за поста на Михайлова, премиерът определи това като 
"кухненски въпрос". 
 
Той не се ангажира с дата и брой на смените в кабинета. "Новите министри се избират, както 
старите – с много предложения и анализ на качествата. За мен по-важна е решимостта им да 
следват определени политики и мерки, а не обратното. Всички министри са с мое одобрение", 
заяви Орешарски. 
 
Попитан подкрепя ли въвеждане на семейното подоходно облагане, за каквото се чуват гласове в 
БСП, Орешарски отговори лаконично, че от следващата година ще се възстановява данъкът, 
внесен от най-нискодоходните групи, което до голяма степен обезсмисля семейното подоходно 
облагане. 

От Дневник 
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06/06 Колко да е експерт бъдещият екоминистър Станислав 
Анастасов 

Станислав Анастасов - посоченият от ДПС наследник на екоминистър Искра Михайлова, е напълно 
непознат в средите на еколози и природозащитници. Според биографията му той няма и никакъв 
мениджърски или опит в управление на ресурси (хора, пари, процеси), а цялото му развитие е 
свързано с вътрешнопартийни постове и няколко позиции докато е студент.  
 
Все още не е ясно какво имаше предвид лидерът на ДПС като каза, че  31-годишният кандидат-
министър ще покрива изцяло профила на експерта. Според автобиографията на личния сайт на 
Анастасов, той е завършил семестриално "Информатика" в Техническия университет – Мюнхен, 
Германия, бакалавър е по "Стопанско управление" в СУ "Св. Климент Охридски" и има 
магистърска степен по политически мениджмънт и публични политики в Нов Български 
университет. 
 
Завършил е гимназията, в която е учил и премиерът Сергей Станишев - 35 СЕУ. 
 
Като трудов стаж Анастасов е посочил една година като мрежов и системен администратор в 
Минно-геоложкия университет (2002 г.), работа по "Консултиране на потребители и поддръжка" в 
Техническия Университет в Мюнхен (2003-2005 г.) и асистент отново в този университет, катедра 
"Machine Learning and Data Mining in Bioinformatics" за четири месеца през 2004 г. От 2008 г. прави 
политическа кариера по етажите на ДПС - първоначално секретар и експерт в младежката 
организация, отговаря за ресор "Международна дейност". След това става експерт "политически 
партии" в централата на ДПС. 
 
Атанасов посочва, че владее свободно четири езика – английски, немски, руски и сръбски. През 
2011г. е бил избран за координатор на Балканската либерална мрежа ISEEL, а на последния 
конгрес на IFLRY - за вицепрезидент. 
 
В отговорността на този експерт, ако стане министър, независимо за колко време след анонсите от 
ДПС за предсрочни избори, ще бъдат спешни и неотложни казуси във ведомството. Сред тях са 
обявяване на заповеди за зоните от мрежата Натура 2000, както и справяне с проблема с 
оперативна програма "Околна среда". Всеки месец забавяне на възстановяване на плащанията ще 
струва 110 милиона лева неусвоени средства. 
 
Подмяната на хората в стола на министъра на околната среда и водите няма значение, ако не се 
сменят политиките и грешните решения с правилни, е позицията на природозащитниците. 
 
Потърсен от "Дневник" Анастасов обаче отказа категорично да отговаря на каквито и дa било 
въпроси преди кандидатурата му да бъде гласувана в Народното събрание, дори и свързани само 
с биографията му и експертния му опит. 
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Затова публикуваме няколко по-стари изказвания на Анастасов от "Капитал" (2009 г.): 
 
"Но не мисля, че това е цена, която се е налагало да плащам - защото това би означавало да 
избирам между две неща, които харесвам и искам поравно. А аз винаги съм харесвал и искал 
повече политиката." /За най-високата цена, която е плащал за участието си в политиката - 
отказът да се занимава с нещо романтично - да обиколи света, да стане голямо име в сферата на 
математиката и ИТ сектора/. 
"Винаги съм споделял либерално-демократични ценности, макар преди повече да клоняха към 
дясното. За каузата ДПС буквално ме зарибиха приятели, с които ходех за риба." 
"Капитал" го цитира, че най-големият му страх е да не се отнесе лошо с някого. Не би изпил 
кафето си с Волен Сидеров, но с младеж от "Атака", който би могъл да разговаря - разбира се. 
Смята, че не самата цел, а преследването й е важно. "Моят път е крив, с много завои и много 
трудности. И с дупки. Труден. Не бих пропуснал нищо, от което мога да науча нещо." 
Признава опита на "големите" от ДПС, но е на мнение, че от него трябва да се черпи 
избирателно. Тайната рецепта за политическото дълголетие на Ахмед Доган намира в 
комбинацията: "Знанието, самоподдържането, самоактуализирането." 
"Чувал съм недотам премислени въпроси, като се каже ДПС: Ама ти турчин ли си? На някои, 
когато го зададат с наистина лош тон, им отговарям шеговито: Ами да, не съм си върнал 
името, затова съм така."  
Тренирал е карате шотокан - "стил, който изповядва карате не като боен спорт, а като 
философия". 
Шофира много. В задръстванията слуша аудиокниги - последно "Изкуството на войната" от 
Сун Дзъ. Постоянно се бори със слабостите си. 
Не е ходил в мавзолея. 
Ако можеше да направи нещо за човечеството, то щеше да е работещ механизъм за събиране 
на знания. "В днешно време това, което се забелязва, гледайки стари книги, е, че нищо ново не 
откриваме, но много добре забравяме, много дълбоко забравяме. Съвсем пресни уроци, което 
наистина е притеснително, специално в политиката." 
 
Анастасов по време на кампанията за евроизборите тази година от Бяла Слатина: 
"Покажете ми друга листа, в която един до друг да стоят Александър, Яшар, Станислав, 
Илхан, Наджми Али, Филиз Хюсменова, Искра Михайлова. В този пъстър цветен букет вие 
виждате своя представител в Европа. Тази листа има очи за вашите проблеми, за нашите 
квартали, за малките населени места. На 25 май с № 29 в бюлетината нека да ги изпратим в 
Брюксел, за да бъдат те вашият глас там".  

От Дневник 
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11/06 Напускащата Михайлова незнайно как сметна по-малки 
корекции по ОП "Околна среда" 

След като министърът на околната среда и водите Искра Михайлова умножаваше корекциите, 
които ЕС ни готви по ОП "Околна среда" и ги изчисляваше до 180 млн. лева за целия програмен 
период 2007 - 2013 година, сега самата тя заяви, че всъщност корекциите се оказали по-малки, 
отколкото очаквала. 

"Очаквах финансовите корекции по ОП "Околна среда" да бъдат около 120 млн. евро, а те са 
намалени на 97 млн. евро", подчерта Михайлова и допълни, че България е изпратила 
националната си позиция. Самата Михайлова не каза как 180 млн. лева са по-малко от 97 млн. 
евро. 

Предстоят разговори с генералния директор на ГД "Регионална политика" към ЕК, както и среща с 
комисаря по регионалната политика. Михайлова обясни, че след оставката на правителството 
преговорите ще се водят от служебния кабинет. 

"Не сме обсъждали оставката на правителството", коментира Михайлова след редовното 
заседание на Министерския съвет, предаде БГНЕС. 

Михайлова подчерта, че по време на заседанието министрите са имали много делова работа, а 
сега се отправят към Народното събрание, където се провеждат дебатите по вота на недоверие. 

"Продължаваме нататък. Чакаме консултациите и всички да предприемат необходимите мерки. 
Aз съм направила всичко, което мога да направя. Подала съм оставката си заради това, че съм 
избрана за евродепутат и очаквам гласуване в НС", каза Михайлова и уточни, че 1 юли е денят, 
когато новоизбраните евродепутати ще положат клетва в Брюксел. 

Михайлова бе категорична, че оставя министерството подредено и то работи в много добра 
кондиция. "Следваме това, което изведохме като принцип – да наложим присъствието на 
околната среда във всички хоризонтални политики. Това е нещото, което считам, че съм успяла да 
направя", увери министърът на околната среда и водите. 

Според Михайлова за околната среда и въздействието върху нея в България се говори много. Като 
успех екоминистърът отчете ревизирането на някои решения, както и прокарването на политиките 
за околната среда в Българя. 

Редактор: Ивайло Ачев - actualno.com 
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11/06 Плаващ басейн ще пречиства водите на река Хъдсън в Ню 
Йорк 

През лятото на 2016 г. Ню Йорк може да се сдобие с плаващ басейн, който да пречиства водите на 
река Хъдсън, съобщи archpaper.com. 
 
Проектът +Pool е дело на четирима млади дизайнери и е първи по рода си. Той предвижда 
стените на басейна да работят като филтри, които да пречистват водите на реката. Работният 
лабораторен вариант на проекта Float Lab вече се тества в реката. През следващите шест месеца 
екипът ще анализира набраните до момента данни, за да подобри разработката си.  
 
До момента за изграждането на платформата са набрани 275 000 долара обществени дарения. 
Парите са използвани за лабораторния вариант на плаващия басейн, а за реализацията на проекта 
в размерите на олимпийски басейн ще са нужни около 15 млн. долара. 

За тази цел екипът продава плочките, с които ще бъде облицован басейнът, на хора, които искат 
да ги кръстят на себе си. Общият им брой е около 70 000. Ако идеята събере достатъчно 
почитатели, басейнът ще представлява плаваща мозайка с имената на дарителите, обясняват от 
екипа. 
 
За момента все още не е избрано мястото по реката, на което плаващият басейн ще бъде пуснат 
по вода. Създателите на проекта имат работа и по редица други административни изисквания за 
реализацията му, но въпреки това смятат, че са достатъчно близо до целта. Започнахме с проста 
идея между приятели, но тя вече нарасна до нещо много по-голямо, обяснява Арчи Коутс, един от 
създателите на +Pool. 

От Дневник 
 

12/06 Такса смет скача до три пъти 

Цената на такса смет ще бъде драстично повишена от 1 януари догодина. Първите разчети на 
Столичната община пред "Дневник" показват до тройно покачване на цената на услугата за най-
разпространените жилища - двустайни панелни апартаменти, в които живеят трима или четирима 
души в домакинство. 
 
Според доклад на финансовия министър Петър Чобанов, който е внесен за съгласуване в 
Министерския съвет, гражданите и част от фирмите ще плащат в пъти по-висока цена на услугата, 
независимо коя от възможните нови методики ще замени сегашната, която е на базата на 
данъчната оценка на имота. 
В документа на Чобанов, с който "Дневник" разполага, всяка община ще може да избере между 
няколко нови начина на изчисление с възможност да ги комбинира - например в зависимост от 
спецификите на кварталите в големите градове. 
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Какви са вариантите 
Първата методика, известна като "замърсителят плаща", е изчисление на база количеството на 
отпадъците, което да се измерва чрез броя на контейнерите или кофите. Другият вариант е 
граждани и фирми да купуват торби със стикери с определена вместимост. 
При втория вариант основа на цената на услугата е пропорционална база. Едната възможност е 
общото количество генерирани отпадъци или извършени разходи на територията на местната 
управа да се разделят на броя на ползвателите на услугата. Другата - общото количество отпадъци 
да се дели на използваното количество вода, електроенергия или топлоенергия за недвижимия 
имот. Дадена е възможност всеки общински съвет да определи друга база, на която да изчислява 
таксата. 
Възможна е и трета методика, която да бъде смесена - на база количество и пропорционална 
основа. 

Гражданите в София ще поемат голямата тежест 
Пред "Дневник" столичният зам.-кмет по финансите Дончо Барбалов представи първи сметки как 
ще се промени размерът на таксата в София. 
 
При вариант изчисление на база използвана вода средното увеличение за гражданите ще бъде 
88.5%, но за фирмите ще се отбележи спад от 61%. В момента общо гражданите на София плащат 
за смет 60 млн. лева годишно, а с тази методика сумата ще набъбне до 113 млн. лева, защото 
физическите лица изразходват повече вода. Така фирмите, които в момента плащат за смет 87 
млн. лева годишно, ще дават общо 33.9 млн. лева. 
 
През 2013 г. общо 80.4 куб. м е отчетената потребена вода в София, от която 61.8 куб. м са 
използвани от физически лица и 18.5 куб. м - от бюджетни и търговски потребители. План-
сметката на Столичната община, т.е. заложените средства за сметоизвозване, зимно и лятно 
почистване на града през 2013 г., е в размер на 147 млн. лева. 
Това означава, че на един кубик изразходвана вода таксата смет ще е около 1.83 лева. 
 
При вариант такса смет да се изчислява на човек средно в София размерът ще е 77.40 лева 
годишно, според сметките на Дончо Барбалов. Общо в столицата годишно се генерират 360 хил. 
тона отпадъци от фирми и граждани. Населението по настоящ адрес е 1.42 млн. души, но към него 
трябва да се прибавят още 570 хил. души от фирми с декларирано имущество. Така общият сбор е 
1.99 млн. души. 
 
Досега за двустаен апартамент в панелка с четирима членове на домакинството средната цена за 
първа зона е 106 лева за година и за втора - 85 лева. С тази методика сумата се уеднаквява и 
нараства до 309.6 лева година. По този начин хората, живеещи в центъра на града, ще получат 
облекчение, а тези в периферията ще плащат тройно повече. 
Барбалов отчита, че и 39% от фирмите също ще плащат драстично по-скъпа такса смет. Най-голям 
ръст ще има при тези, които например използват много вода - произвеждат безалкохолни напитки 
или бира. 
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Галопиране със сметките 
Столичната община продължава да изчислява как ще се промени размерът на таксата според 
отделните варианти. Срокът за приемането на новите правила от Министерския съвет е 30 юни. 
След това трябва да бъде променен и Законът за местните данъци и такси. В края на миналата 
година мнозинството в парламента вече промени Закона и заложи срок за приемането на нова 
методика средата на 2014 г. Тя трябва да влезе в сила от 1 януари 2015 г. 
 
Едва в края на май обаче със заповед на премиера беше сформирана експертна група от 12 
членове, която да напише новите правила за такса смет. В групата влизат четирима представители 
на местната власт, експерти от Министерството на финансите и на околната среда и 
представители на бизнес организациите.  
 
След две заседания те не успяха да се справят със задачата, но въпреки това финансовият 
министър Петър Чобанов е внесъл в Министерски съвет доклада си на 6 юни с уговорката, че 
експертите щели да работят до 25 юни. Според Дончо Барбалов обаче времето е крайно 
недостатъчно, рискът от допускане на грешка в закона е голям, а това ще бъде в ущърб на 
гражданите. 

От Георги Марчев 
 

19/06 БСП и ДПС избраха Станислав Анастасов за екоминистър 

Със 103 гласа "за" (БСП и ДПС) и 17 "против" ("Атака") без въздържал се парламентът освободи 
днес министъра на околната среда и водите Искра Михайлова и избра на поста Станислав 
Анастасов. 
Той беше 6-и в листата на ДПС за евроизборите веднага след Искра Михайлова. Анастасов е роден 
на 5 юни 1983 г., завършил е "Информатика" в Техническия университет – Мюнхен, Германия, и 
"Стопанско управление" в СУ "Св. Климент Охридски". Владее английски, немски, руски и сръбски 
език, пише в биографията му на сайта на ДПС. Според нея той няма и никакъв мениджърски или 
опит в управление на ресурси (хора, пари, процеси), а цялото му развитие е свързано с 
вътрешнопартийни постове и няколко позиции, докато е студент. 
 

Като трудов стаж Анастасов е посочил една година като мрежов и системен администратор в 
Минно-геоложкия университет (2002 г.), работа по "Консултиране на потребители и поддръжка" в 
Техническия университет в Мюнхен (2003 - 2005 г.) и асистент отново в този университет, катедра 
Machine Learning and Data Mining in Bioinformatics за четири месеца през 2004 г. От 2008 г. прави 
политическа кариера по етажите на ДПС - първоначално секретар и експерт в младежката 
организация, отговаря за ресор "Международна дейност". След това става експерт "политически 
партии" в централата на ДПС.         

От Биляна Рилска 
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25/06 Зам.-кмет на София прогнозира пълен хаос със 
сметопочистването от 2015 г. 

Неразбирателството между местната и централната власт каква да бъде новата методика за такса 
смет от 2015 г. продължава. Министерството на финансите е публикувало на сайта strategy.bg 
предложението си, което до края на месеца трябва да бъде прието от правителството. То не е 
съобразено с искането на общините промените да се отложат за 2016 г., за да се направи обстоен 
анализ. 
 
Според столичния зам.-кмет по финансите Дончо Барбалов държавата залага бомба в бюджетите 
на общините за догодина, което ще доведе до пълен хаос в сметопочистването. На 
пресконференция днес той каза още, че в основната част на законопроекта е посочено, че зимното 
почистване влиза като разход в събраните средства от такса смет, а в приложението - не. "Ако 
новата държавна политика е снегът да се стопи от само себе си, да го кажат в прав текст", заяви 
зам.-кметът. 
 
Предложените от държавата варианти са три и те покриват основно исканията на Българската 
стопанска камара (БСК). Първата методика, известна като "замърсителят плаща", е изчисление на 
база количеството на отпадъците, което да се измерва чрез броя на контейнерите или кофите. 
Другият вариант е граждани и фирми да купуват торби със стикери с определена вместимост. 
Барбалов заяви, че в анализа към предложението е посочено, че например една торба ще струва 
два лева, като всяко домакинство ще може да купи по шест торби годишно. "Това означава 
гражданите да държат по два месеца боклуците си вкъщи", посочи зам.-кметът. 
 
При втория вариант основа на цената на услугата е пропорционална база. Едната възможност е 
общото количество генерирани отпадъци или извършени разходи на територията на местната 
управа да се разделят на броя на ползвателите на услугата. Другата - общото количество отпадъци 
да се дели на използваното количество вода, електроенергия или топлоенергия за недвижимия 
имот. Дадена е възможност всеки общински съвет да определи друга база, на която да изчислява 
таксата. 
 
Възможна е и трета методика, която да бъде смесена - на база количество и пропорционална 
основа. 
 
Зам.-кметът заяви, че замяната на сегашния несправедлив метод на база данъчната оценка на 
имота с друг също толкова несправедлив, например на база използвана вода, не е решение. 
 
В крайна сметка който и от трите метода да бъде въведен, тежестта ще бъде прехвърлена от 
фирмите към гражданите.        

От Георги Марчев 


