
 
 
 
 
 
 

 

WWW.BAR-BG.ORG 

 

 

 

 

МЕДИА МОНИТОРИНГ 

 18 юни 2013 г.  

 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 2  

 

Източник: energyonline.bg 
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Текст:  
 
Близо 50 тона боклуци изнесоха от незаконно  сметище край Павликени младите членове на 
ГЕРБ в града. Мястото, предпочитано за разходка с домашни любимци, за каране на велосипеди 
и мотоциклети, бе засипано с всевъзможни отпадъци. 
Преди време подразнените от грозния пейзаж хора от Павликени дори организираха в района 
патрули, които да дебнат кой изхвърля боклуци и да предадат нарушителите на властите. Тази 
гражданска „хайка” обаче не доведе до очакваната реакция, нито спря онези, които затрупваха с 
нови отпадъци вече нарасналото бунище. 
Благодарение личния труд на момчетата от МГЕРБ, които работиха на нерегламентираното 
сметище  два поредни дни, днес гледката там е вече коренно различна. 
След като 15 ремаркета, препълнени с боклук, бяха извозени до официалното сметище, 
надеждите са, че вече хората ще могат да се наслаждават на зеленината на природата 
и  чистотата на мястото ще мотивира то да бъде опазено и занапред, като за изхвърляне на 
отпадъци се ползват регламентираните за това места. 
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http://www.energyonline.bg/2013/06/%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%be-50-%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d1%8a%d1%86%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%be%d1%85%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%ba/
http://www.energyonline.bg/2013/06/%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE-50-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%85%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA/
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1102382
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Текст:  
Бившият началник на РИОСВ Стара Загора Нанчо Видев е депозирал заявление в Министерството 
на околната среда и водите за възстановяване на работа, на база Решение на ВКС . 
За Дарик самият Видев заяви, че утре 18-ти юни, ще депозира същите документи и в РИОСВ 
Стара Загора . Решението на ВКС по казуса не подлежи на обжалване.  
Заповедта за назначаването на Видев на поста, се очаква в рамките на 2-3 дни.  
Утре изтича 14-дневният срок, в който според решението на ВКС Видев следва да бъде назначен 
на поста, от който бе освободен на 1-ви декември 2010 година с мотив, че ще се провежда 
конкурс.  
Впоследствие бе проведен конкурс, спечелен от настоящата началничка на РИОСВ инж. Пенка 
Начева. Видев обжалва резултатите от конкурса, както и самата конкурсна процедура. 
Повече от две години заведеното от него дело бе обект на СГС, СРС и ВКС. Съдебният състав на 
ВКС, гледал казуса реши, че Нанчо Видев следва да бъде възстановен на поста. 
Според Видев, зад освобождаването му стои лична и дългогодишна вражда с бившата зам. еко 
министърка в кабинета „Борисов" Евдокия Манева. 
След освобождаването му в негова защита се обявиха редица неправителствени еколоогчини 
организации, сред които „ Зелени Балкани", „Екоцентър „ Стара Загора и други. Кметове от 
общини в региона, обслужван от РИОСВ Стара Загора също се обявиха в защита на бившия 
началник на РИОСВ и настояха пред тогавашния премиер Бойко Борисов за неговото 
възстановяване. 
 
 
 
 


