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Източник: bnt.bg 
 
Заглавие: Юлиан Попов в предаването Неделя x 3 
Видеото започва на 7 мин. и 38 секунда.  
 
Линк:   
 

 
 

 
Източник: focus-radio.net 
 
Заглавие: 4 акта са съставили след проверки експертите от направление „Битови и строителни 
отпадъци” в РИОСВ Пазарджик 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
3 проверки за изпълнение на дадени предписания са извършили експертите от направление „Битови и 
строителни отпадъци” към РИОСВ Пазарджик, съобщиха за Радио "Фокус" Пазарджик от инспекцията. 
Проверките за почистването на замърсени с отпадъци терени на територията на кметство Черногорово и 
по отчетността за събраните и третирани отпадъци от опаковки и представяне на договори еднолично 
дружество с ограничена отговорност са показали, че има изпълнение на предписания. Неизпълнени са 
дадените на сметопочистващата фирма в Пазарджик предписания относно правилната експлоатация на 
депо за неопасни отпадъци.  
Установено е запалване на отпадъци от излезли от употреба гуми и пластмасови отпадъци – съставени са 
актове. Извършени са 3 проверки и по жалби за замърсени с отпадъци терени на територията на кметство 
Алеко Константиново, като са дадени 2 предписания. Проверка по сигнал на „зеления телефон“ за 
изхвърлени отпадъци от наносен материал, примесен с тревиста растителност на територията на 

http://bnt.bg/bg/productions/140/edition/30393/n3_delja_h3_s_andrej_zahariev_24_mart_2013
http://www.focus-radio.net/?action=news&id=652734%AE=1
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гр.Пазарджик е установила, че в сметопочистващата фирма извозва отпадъка. Извънредна проверка е 
извършена също по писмо от ОД МВР-Пазарджик. При нея са констатирани нарушения на разпоредбите 
на Закона за управление на отпадъците. Съставени са 4 акта: 2 за ненаправени две поредни месечни 
отчисления на общините Пазарджик и Велинград, 1 на община Пазарджик, за неизпълнени предписания 
по експлоатацията на общинското депо и 1 на сметопочистващата фирма в областния град за горене на 
отпадъци от гуми и отпадъци от пластмаси на общинското депо за неопасни отпадъци. 
 
Източник: segabg.com 
 
Заглавие: Обществените съвети към правителството се свиха до 4 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
Обещанието на президента Росен Плевнелиев за обществени съвети към министерствата засега се 
материализира само в четири области. По заръка на служебния премиер Марин Райков първите 
обществени съвети ще бъдат сформирани в четири ключови сфери - енергетика, околна среда, транспорт 
и социална политика. Все още не се знае дали ще има отделна структура и към служебния премиер 
Марин Райков. Към останалите министерства няма да бъдат сформирани допълнителни структури с 
участието на гражданите и неправителствените организации, научи "Сега". 
Очаква се до края на седмицата съветите да заработят, макар че правилниците за конституирането им 
пораждат много въпроси. Вчера на сайта на икономическото министерство беше пуснат проект на 
правила за работата на обществения съвет към ДКЕВР. Той ще се състои от основен и разширен състав. 
Основният състав включва двама секретари. Единият ще се определя от икономическия министър, а 
другият е представител на гражданската квота. В него ще влизат и един представител на ДКЕВР, един 
представител на ВЕИ сектора, двама представители на потребителските организации, синдикати, ЕРП-та, 
представител на Българския енергиен холдинг, на частни ТЕЦ-ове, на големите консуматори на ток, на 
Техническия университет. Шестима пък ще бъдат представителите на гражданите от регионите на 
страната, които ще трябва да внесат протокол от общото събрание на организацията си, свидетелство за 
съдимост и автобиография. Подобни изисквания има и към други участници в обществения съвет като 
ВЕИ производителите, потребителите и др. Не е ясно обаче ако повече организации поискат да участват в 
съвета, кой ще вземе решение за техния достъп. Субективният подбор вече предизвика скандали при 
първия опит за обществен съвет към президента. 
Всички данни за съвета ще се публикуват на страницата на ДКЕВР и на МИЕТ. Поименният състав ще се 
определи с решение на регулатора. В разширения състав ще влизат и независими организации и 
експерти, които ще се канят с решение на съвета. Целта на съвета ще бъде да обсъжда и да дава мнения 
по проекти на нормативни актове на ДКЕВР, да прави предложения и да наблюдава начина, по който 

http://www.segabg.com/article.php?id=642257
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работи комисията. Заседанията му ще се излъчват онлайн. 
Социалното министерство също обяви в почивните дни, че е готово с правилата за дейността на 
обществения съвет. Той ще изработва и предлага конкретни инициативи в сферата на заетостта, 
трудовите отношения, доходите и пр., ще наблюдава действията на министъра и ще предлага мерки за 
оптимизиране на работата му. Разликата с тристранния съвет ще е в участието на сдружението на 
общините, организациите на пенсионерите и на хората с увреждания, както и на протестиращите, които 
ще излъчват свои представители според шестте региона за развитие на страната, става ясно от 
съобщението. Самите правила обаче са изпаднали от сайта на ведомството. 
Най-напреднал е министърът на екологията Юлиан Попов, който вече е сформирал обществения съвет 
към своето ведомство. В него са поканени GLOBUL и списание "Мениджър". Включени са и 
представители на природозащитни организации като "За Земята", "WWF България, "Програма достъп 
до информация". По думите на министъра Юлиян Попов най-важната тема, по която ще се води дебат, 
е бъдещето на Национален парк Пирин. 
В по-начална фаза е транспортното министерство. Според министъра в съвета трябва да има ясно 
обозначени групи на интереси, т.е. представители на гражданското общество, но и експерти от целия 
бранш и бизнес. "За мен е важно отрасловият и общественият съвет да бъдат едно, а не две различни 
неща", коментира пред "Сега" Кристиан Кръстев. 
От две министерства - на здравеопазването и на земеделието, също заявиха, че подготвят критерии за 
обществените си съвети, макар че не влизат в първата група. 
ОБЕЩАНИЕТО 
При консултациите за служебното правителство Плевнелиев заяви: "Предлагам обществен съвет към 
служебното правителство, но и обществени съвети към съответните министерства. Задаваме възможност 
за максимално представителство. Тези, които се интересуват от цената на тока, екология, образование, 
здравеопазване, са добре дошли - създаваме възможно най-богатата палитра за граждански контрол и 
задаване на посоката към всяко едно министерство. Служебното правителство чрез обществения съвет 
ще даде възможност на всеки да бъде чут." 

 
Източник: blitz.bg 
 
Заглавие: Янаки Ганчев вдига протест срещу рязането за скрап на 3 и 4 блок на АЕЦ “Козлодуй” 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  

 
Правителството трябва веднага да реагира и да спре предвиденото за 27 март начало на демонтажа и 
нарязването за скрап на 3 и 4 блок на АЕЦ “Козлодуй”, поиска в интервю пред Канал 3 Янаки Ганчев, един 
от лидерите на протестиращите в София.Той обяви, че започват граждански протест срещу това решение 

http://www.blitz.bg/news/article/189858
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на предишното правителство и внасят писмо до служебния премиер Марин Райков с искане да се отмени 
нарязването за скрап на блоковете. 
Ганчев определи влизането на Христо Стоичков като лице на протестите на студентите като “театър”. Той 
уточни, че движението, което той представлява е “Орлов мост за промяна” и няма да позволят подмяна 
на исканията на протестиращите. 
Янаки Ганчев обяви, че няма да се кандидатира за депутат в следващото Народно събрание по 
презумпция и че ако това стане, ще е по желание на хората от протеста, изразено категорично. Той 
прогнозира, че автентичните протестиращи ще вземат повече от 18% от гласовете на следващите избори. 
/БЛИЦ 
 
Източник: pa1.bg 
 
Заглавие: 14-годишно момче от Септември крал метални отпадъци 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 

Тийнейджър извършил кражба на метални предмети е заловен от служители на полицейското 
управление в Септември. В петък около 11 часа е получен сигнал от управител на частна фирма за 
търговия с метални отпадъци. Той съобщил, че от двора на дружеството е извършена кражба на метални 
предмети. В резултат на проведеното разследване се оказало, че автор на престъплението е 14-годишно 
момче от Септември. По случая е образувано полицейско производство. С детето работи инспектор 
„Детска педагогическа стая”. 

 
Източник: pa1.bg 
 

Заглавие: Биволъ: Ударно строят на Ропотамо, МОСВ мълчи 
 

Линк:   
 

 
 

http://pa1.bg/kriminale/14-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%bc%d1%87%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d1%81%d0%b5%d0%bf%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%bb-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb/
http://news.bgnes.com/view/1074871
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Текст:  
 
Строителни бригади леят бетон и строят заведения на брега на река Ропотамо, в сърцето на едноименния 
резерват. Строежът няма никакви разрешителни и няма как да има, тъй като всякакво строителство в 
резервати е категорично забранено и строго санкционирано, според Закона за защитените територии (чл. 
17 и чл. 83, т.2 от ЗЗТ), съобщава разследващият сайт "Биволъ". 
Предприетите мащабни строителни действия грубо нарушават и Заповед №318 от 07.05.1992г. на 
Министъра на Околната Среда и Водите. Тя ясно и категорично забранява всякакви стопански и 
строителни дейсности в резервата. Строителните работници обаче са изкопали 18 бр. дупки с размери 
1м. на 1м. дълбоки около 1.80м. Изкопите са напълнени с бетон. Изкопан е също канал дълъг около 30м. 
и дълбок 0.5м. Заедно с него е направена яма с размер 2м. на 5м. дълбока 2м. която е бетонирана и ще 
бъде използвана за септична яма. Според специалисти строящата се постройка ще бъде около 400кв.м. а 
старото законно дървено бистро беше 161кв.м. Започната е и нова постройка в близост до пристана за 
лодки която е около 30кв.м. С тези свои действия наемателят нарушава Чл.14, 16, 23 то договора с РИОСВ-
Бургас за ползване на Бар-Грил Ропотамо. В този случай следва да се приложи Чл.30 или Чл.32 от същия 
договор. Нанесените до момента щети върху природата на едно от най-уникалните и красиви кътчета в 
цяла Европа са непоправими, се казва още в публикацията. 
Грубо е нарушена е и заповед №РД-379 от 29.03.2005г. на Министъра на Околната Среда и Водите, като 
на територията на Резервата са изкарани 5 бр. лодки на които се извършва основен ремонт на корпусите 
и техните двигатели. С тези действия се замърсява с отровни бои, примеси, масла и отпадъчни смеси 
резервата което е абсолютно забранено. Нарушен е Чл.15 ,17, 24 и 26 алинея 2 точка 2 от договора с 
РИОСВ за разходка с лодка. 
Вместо да преустанови грубите нарушения в резервата, директорът на РИОСВ Бургас е дал карт бланш на 
изкопите, бетонирането и новото строителство в резервата. Подобно своеволие е безпрецедентно в 
защитена територия с най-висока протекция, какъвто е резервата "Ропотамо", заявяват еко специалисти. 
Фирмата, която строи е "Венис Марина" ЕООД с управител Здравко Казаков. Тя се свързва с издирвания 
за наркотрафик Христофор Амантанидис - Таки. "Венис Марина" е собственост на регистрираната във 
Великобритания "Стоименов Груп Лимитед" ООД. За собственик на британската офшорка се спряга един 
от гаулайтерите на Георги Илиев по морето - Веселин Стоименов. За него се знае, че е един от хората, 
които пое бизнеса на ВАИ холдинг след убийството на Илиев в Слънчев бряг през лятото на 2005 г. Същата 
тази фирма е едноличен собственик на "Ер Ви Инвестмънт" ЕООД, която е съсобственик с Христофорос 
Аманатидис - Таки на несебърската фирма "Интертур", показва справка в Търговския регистър. 
От октомври миналата година "Венис Марина" има договор с МОСВ да осъществява туристическа дейност 
- разходка с лодки по река Ропотамо. Договорът е подписан от скандалния шеф на РИОСВ Бургас Бойчо 
Георгиев, прочул се с разрешението за застрояване в Дюнигейт. В него няма и дума за съгласуване на 
някакво строителство. Освен това договорът дава екслузивност за тази услуга на фирмата и дори я 
задължава да гони всички други лодки от реката. "Венис Марина" е избрана от Бойчо Георгиев след 
съмнително обявен конкурс, чиито условия не са били достъпни от интернет сайта на инспектората. 
Според официални данни подадени пред Административен съд, данните за конккурса за дейности в 
резервата на река Ропотамо са били умело скрити в интернет. Това е станало като е "бъгнат" сайта на 
РИОСВ-Бургас и е изместен от 15 на 16 сървър в "Хост БГ". Поради тази "маневра" сайтът не е бил 
достъпен от Бургаска област, а единствено от там са могли да бъдат изтеглени документите за участие. По 
този начин конкурсът е бил предварително предопределен за потенциалния печеливш. Този сигнал е 
станал предмет на съдебно дело срещу процедурата на РИОСВ и би трябвало да бъде внимателно 
проверен за корупционни интереси от МВР и Прокуратурата.  
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Бургаският шеф-еколог Бойчо Георгиев се прочу след като избухна скандалът "Дюнигейт". Именно той 
даде екологично разрешение за строеж на жилищен квартал върху 29 дка защитени дюни според Натура 
2000. Разследване на Биволъ показа, че Георгиев е извършил грубо нарушение, одобрявайки 
строителство на дюните с драстично завишени строителни параметри. 
Преди да стане държавен служител, Бойчо Георгиев е еколог в Лукойл. Счита се, че той е лично протеже 
на Валентин Златев, което има задачата да прикрива непрекъснатите тежки обгазявания на общината с 
отровни газове от Нефтохим. Разследване на Биволъ показа също, че той разполага с луксозен автомобил 
"Ауди", който според обясненията му бил "предоставен от приятел". Георгиев беше заснет да се вози в 
джип "Ауди Q7" заедно с шефове на скандалната фирма СЛЕ Груп, започнала застрояването на дюните. 
Той обаче се оказа недосегаем и беше защитен лично от бившата министърка на екологията Нона 
Караджова, която отказа да го уволни, дори след обещанията на премиера Борисов. 
На фона на наследството от огромния скандал с Дюнигейт и продължаващите безобразия като това 
строителство в резерват "Ропотамо", служебният министър Юлиян Попов афишира жизнерадостен 
оптимизъм. Той заяви, че открил в МОСВ "перфектна организация, с фантастични експерти". Подобен 
оптимизъм бившият публицист от Лондон Юлиян Попов демонстрира и през 2010 г., подписвайки във в. 
Дневник похвално слово за управлението на ГЕРБ.  
Официалното питане на Биволъ до МОСВ за скандала срещнало мълчание. Ресорният служител по 
сигналите за корупция Георги Йончев не бе на работа. Заместващата го г-жа Марияна Кулова, заявила 
че няма никаква информация за каквито и да е действия в резервата "Ропотамо". Биволъ потърси за 
коментар и информация зам. министър Евдокия Манева, но тя не можа да бъде открита. Нейната 
секретарка обеща да й предаде питането ни и обеща, че м-р Манева ще върне обаждане, ако прецени. 
Обратна връзка досега обаче така и няма. Очевидно за МОСВ грубото погазване на законите за защита 
на природните ни резервати не са от такова значение, колкото комфорта на мутрите, превърнали 
уникалните природни богатства на България в свой заден двор, се казва в края на разследването на 
Биволъ. /БГНЕС 

 


