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Източник: МОСВ 
 
Заглавие: Министър Искра Михайлова обявява пресконференция на МОСВ за второ полугодие на 2013 

година. Приоритети и перспективи за 2014 година  

Тя ще се проведе на 16 декември 2013 г., понеделник от 11.00 часа 

 
Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2339     
  

 

Текст: Министър Искра Михайлова обявява пресконференция на МОСВ за второ полугодие на 2013 

година.  Приоритети и перспективи за 2014 година.  Тя ще се проведе на 16 декември 2013 г., понеделник 

от 11.00 часа, в сградата на МОСВ на ул. „Ул. Гладстон“ № 67, зала „Партер“ . В пресконференцията 

участие ще вземат и заместник - министрите на околната среда и водите Чавдар Георгиев, Атанас 

Костадинов и Дин Онбаши.  

 
Източник: МОСВ 

Заглавие: Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова участва в Съвета на министрите по 
околна среда на Европейския съюз в Брюксел 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2337  
 

 

Текст: Ще се проведат дебати по предложения за Регламент за инвазивните чужди видове и за 

Регламент относно мониторинга, докладването и проверката на емисиите на въглероден диоксид от 

морския транспорт.  Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова участва в Съвета на 

министрите по околна среда на Европейския съюз, който се провежда днес, 13 декември в Брюксел. В 

рамките на заседанието са предвидени дискусии по предложение за Регламент за превенция и 

управление на въвеждането и  разпространението на инвазивни чужди видове. Целта на предложението 

е да създаде рамка за действие за превенция, намаляване и смекчаване на отрицателните въздействия 

на инвазивните чужди видове върху биологичното разнообразие и екосистемните услуги. С него се цели 

ограничаване на социалните и икономически щети. Съветът на министрите по околната среда на ЕС ще 

проведе и ориентационен дебат по предложение за Регламент относно мониторинга, докладването и 

проверката на емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт. Международното корабоплаване 

е единственият сектор и вид транспорт, който все още не е обхванат на равнище ЕС от целта за 

намаляване на емисиите на въглероден диоксид. Предложените мерки целят да се създаде 

общоевропейска правна рамка за събиране и публикуване на верифицирани годишни данни за емисиите 

на СО2 от всички големи кораби (над 5 хил. бруто тона), които използват пристанища на ЕС, независимо 

от това къде са регистрирани.  

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2339
http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2337
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Източник: capital.bg 

Заглавие: Чиста работа 

Новите директори на регионалните екоинспекции ще станат ясни до дни. Спорни кандидатури не 

липсват 

Линк: http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/12/13/2203046_chista_rabota/ 

 

 
 
Текст: Една от първите задачи на министъра на околната среда и водите Искра Михайлова след 
встъпването й в длъжност беше да уволни всички директори на 16-те регионални екоинспекции , 
шефовете на четирите басейнови дирекции и трите национални парка. Направи го със слаби аргументи, 
но затова пък масово. С това си действие министър Михайлова затвърди две неща. Управляващите 
партии бързат да назначат свои хора по места и да разпределят влиянието си помежду си, a въпросните 
звена явно се ръководят по-скоро политически, отколкото експертно. 
 
Така процесът на подмяна навлезе в последната си фаза. След чистката на местата на уволнените бяха 
назначени временно изпълняващи, като някои от имената бяха доста спорни и с партийно минало. Тогава 
министърът се опита да успокои страстите, че до няколко месеца ще има конкурси и директорите ще 
бъдат избрани, както е редът. Сега въпросните конкурси са на финалната си права. От началото на 
декември в екоминистерството текат интервюта с кандидатите, преминали през първи кръг - подбор по 
документи, и втори кръг - представяне на екологични концепции за прилагане на екологичното 
законодателство по места. През изминалата седмица приключиха и събеседванията с директорите на 
РИОСВ. Информацията по темата се крие на сайта на министерството в раздел "Работа при нас". Имената 
на победителите все още не са обявени официално (до редакционното приключване на броя), но след 
първи и втори кръг вече могат да се правят залагания с доста голяма точност.  
 
Това, което прави най-голямо впечатление, е, че спорните фигури, които бяха назначени за временно 
изпълняващи, и сега са почти сигурни победители. Не липсват нелогични решения и дори оплаквания от 
страна на служители на една от регионалните структури от предполагаемия бъдещ избор. И отново 
политическото присъствие е осезаемо. Това нямаше да представлява чак такъв проблем, ако 
специфичните дейности, с които са натоварени регионалните екоинспекции, не предполагат по-скоро 
професионализъм, отколкото удобни на властта ръководители. Това са структурите на МОСВ, отговарящи 
на практика за спазването на екологичното законодателство. Те са на пътя на всяко едно бизнес 
начинание. Контролират и санкционират впоследствие. От една страна, лесно могат да се превърнат в 
идеален инструмент за финансов натиск, а от друга - да си затварят очите. Така огромен вятърен парк 
може да получи разрешение да изникне до брега на Дуранкулашкото езеро и това да доведе до дело 
срещу страната, а съществуването на редица дюни по Черноморието може да остане незабелязано. За 
това да не се стига до подобни недоглеждания, на върха на тези структури трябва да има качествени и 
независими професионалисти.   
 
И победителят е... 
А за момента картината е следната. За 5 от РИОСВ до интервю е допуснат само по един кандидат. Ако 
приемем, че не са претърпели пълен провал на интервюто, всички шансове за директорския пост имат 
Тамер Бейсимов в Пловдив, Дауд Ибрям в Русе, Радослав Илиевски в Плевен, Любомир Иванов в 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/12/13/2203046_chista_rabota/
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Монтана и Татяна Дукова в Благоевград. 
 
Тамер Бейсимов (Пловдив) беше едно от най-спорните назначения като временно изпълняващ. Той е 
бившият главен секретар на МОСВ по време на министър Джевдет Чакъров, при чието управление МОСВ 
си спечели славата на почти непреодолима преграда за бизнеса. Дауд Ибрям (също до момента 
временно изпълняващ на РИОСВ - Русе) пък е областен лидер на ДПС. Той е управлявал дирекцията и по 
време на тройната коалиция, като в миналото според публикации в медиите е бил сътрудник на 
Държавна сигурност. Радослав Илиевски, който най-вероятно ще поеме РИОСВ – Плевен, пък е бивш 
депутат от редиците на БСП, бивш член на комисията по транспорт и съобщения. Той е машинен инженер 
и магистър по икономика и управление на промишлеността. От 1991 до 1999 г. - кмет на община Долна 
Митрополия, впоследствие председател на общинския съвет там, а от 2001 до 2009 г. е народен 
представител. Любомир Иванов (временно изпълняващ в Монтана) също има депутатско минало, но от 
редиците на "Синята коалиция". По образование е инженер със специалност "Ландшафтна архитектура". 
Татяна Дукова, която кандидатства за РИОСВ – Благоевград, също е в групата на временно 
изпълняващите. Тя успява да се пребори в конкуренция с директора на екоинспекцията от 2002 г. Ангел 
Георгиев, който не успява са получи минималните 4 точки на предложената от него концепция.     
 
Три години управител и магистратура 
"Не е логично директори с 20 години трудов стаж да не могат да получат минималните оценки на 
концепциите си", коментира един от кандидатите настоящия конкурс. Едно от изискванията за 
допустимост е професионален опит - минимум 3 години на ръководна длъжност и/или минимум 7 
години опит в дейности по управление, мониторинг и контрол в областта на околната среда. Другото 
изискване е образователната степен магистър, но сферата от допустими специалности е широка. Така че 
всеки магистър на ръководен пост 3 години е потенциален кандидат. За концепцията пък не е имало 
зададена форма, коментираха участници. Така недоволство в Пазарджик предизвиква безпроблемното 
напредване в конкурса на Велина Витекова, сега временно изпълняващ директор. Запознати твърдят на 
база автобиографията й, че тя не отговаря нито на едното, нито на другото условие - никога не е работила 
на ръководна длъжност, а професионалният и опит придобит на длъжността главен експерт сектор 
екология в община Пазарджик е 4 години и 6 месеца.  
 
Преди няколко месеца "Капитал" поиска автобиографията на назначената за временно изпълняващ в 
РИОСВ - Бургас, Добрина Стоилова заради множеството спекулации около нейното назначение. Вместо 
това да се използва те да бъдат опровергани автобиографията в частта професионален опит съдържаше 
само това: "експерт в сферата на околната среда със седем години стаж. В РИОСВ - Бургас – от 2006 до 
юли 2010 г." 
 
Пак в играта 
Конкурсът доведе и до изплуването отново на имена, които бяха спрягани за временни управляващи, но в 
крайна сметка не станаха такива. С най-висока оценка на концепцията си за РИОСВ - Варна е областният 
председател на ДПС Ерджан Ебатин, чието име предизвика бурни реакции през лятото. Друго спорно 
име, което се завъртя през лятото, но така и не стана временно изпълняващ, е това на Славея Стоянова за 
РИОСВ - Хасково. Сега бившият изпълнителен директор на ОЦК - Кърджали, участва в надпреварата. 
Крайният резултат за Хасково обаче е трудно прогнозируем, тъй като срещу себе си Стоянова има 
устойчивия на времето и политическите промени директор на РИОСВ Димитър Илиев. Още един бивш 
депутат на ДПС изниква и сред кандидатурите за поста във Велико Търново. Това е Елин Андреев, който е 
депутат в предходния парламент, като преди да стане народен представител, е председател на 
общинския съвет в Девин. 
 
Вариантите пред РИОСВ - София са два. Това са временно изпълняващата длъжността Ирена Петкова, 
която дойде от областната управа на София-област. Втората алтернатива е бившият директор на 
инспекцията Стефан Борисов, който като бивш зам.-кмет на Етрополе се свързва с името на бившия 
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депутат от ГЕРБ Емил Димитров. При учредяването на "Българи за алтернатива на страха, тоталитаризма и 
апатията" (БАСТА)  през септември (в чийто съвет на ветераните са бившият земеделски министър 
Мирослав Найденов и Емил Димитров) стана ясно, че Стефан Борисов влиза в управителния съвет на 
партията. 
 

Източник: focus-news.net 

Заглавие: Най-често бездомниците в Пазарджик се препитават от събирането и предаването на метали 
или хартия 

 
Линк: http://www.focus-news.net/news/2013/12/13/1859916/nay-chesto-bezdomnitsite-v-pazardzhik-se-

prepitavat-ot-sabiraneto-i-predavaneto-na-metali-ili-hartiya.html    

 

Текст: Пазарджик. До този момент 8 са настанените бездомни лица в Центъра за временно настаняване в 
областния град, като от тях има 4 мъже и 4 жени, също още 4 лица чакат за настаняване, каза за Радио 
„Фокус” – Пазарджик Радка Кежена, директор на Дирекция „Социално подпомагане” – Пазарджик. Най-
често те или сами търсят помощ от социалните институции, или продават сигнали на тел. 112. Живота си 
на улицата обикновено организират като събират и предават метали и хартия и по този начин си 
осигуряват препитание. Някои разчитат на подаяния на близки, съседи или добронамерени хора. По 
думите на Кежева, социалните работници са се свързали с всички регистрирани бездомници за вариант 
за временно настаняване, особено през зимата. Има и разговори с неправителствени организации за 
временни жилища или топла храна. Повечето бездомници са благоразположени към помощта, която им 
се предлага, има и агресивни и озлобени хора, които отказват съдействието ни, каза още Кежева. Всички 
граждани могат да подават сигнали в Дирекцията. При случаи на хора от други населени места се разчита 
и на транспортна полиция, за да бъдат отведени до родните им места. 

 

Източник: news7.bg 
 
Заглавие: Забавянето на завода за отпадъци ни коства европари? 
 

Линк: 
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%
D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D
0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B8-
%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-
%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-_l.n_i.39508_c.19.html        
 

 

http://www.focus-news.net/news/2013/12/13/1859916/nay-chesto-bezdomnitsite-v-pazardzhik-se-prepitavat-ot-sabiraneto-i-predavaneto-na-metali-ili-hartiya.html
http://www.focus-news.net/news/2013/12/13/1859916/nay-chesto-bezdomnitsite-v-pazardzhik-se-prepitavat-ot-sabiraneto-i-predavaneto-na-metali-ili-hartiya.html
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-_l.n_i.39508_c.19.html
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-_l.n_i.39508_c.19.html
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-_l.n_i.39508_c.19.html
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-_l.n_i.39508_c.19.html
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-_l.n_i.39508_c.19.html
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-_l.n_i.39508_c.19.html
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-_l.n_i.39508_c.19.html
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Текст: Ако столичният кмет не подпише договора до края на годината, ще загубим 200 млн. лв.  

Бездействието на Столичната община по отношение на завода за преработка на отпадъци поставя под 
риск усвояването на близо 200 млн. лв. по Оперативна програма "Околна среда". Кметството все още не е 
сключило договора с гръцкото обединение "Актор-Хелектор", което беше избрано да строи 
съоръжението.  
След като през октомври Върховният административен съд (ВАС) окончателно потвърди избора на 
общината за строител на завода, Йорданка Фандъкова обяви, че до края на ноември трябва да има 
сключен договор. В началото на миналия месец друг отпаднал участник – фирма "Станилов", подаде 
жалба, но я оттегли. 
Ако столичният кмет не подпише договора до края на годината, общината и респективно държавата ще 
загубят 200 млн. лв. 
Според плана проектирането трябваше да започне през декември и да отнеме девет месеца. По този 
повод вицепремиерът Зинаида Златанова сподели пред журналисти в парламента тревогата си, че 
Столична община бави подписването на договора. 

 

 

Източник: focus-news.net 

Заглавие: Зинаида Златанова: Странно е защо Столична община не подписва договора за завода за 

отпадъци, това увеличава опасността от загуба на средства 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2013/12/13/1859951/zinaida-zlatanova-stranno-e-zashto-

stolichna-obshtina-ne-podpisva-dogovora-za-zavoda-za-otpadatsi-tova-uvelichava-opasnostta-ot-zaguba-na-

sredstva.html  

  

Текст: За мен е странно защо Столична община не пристъпва към подписване на договора за завода за 
отпадъци, защото наистина това увеличава опасността от загуба на средства. Това каза пред журналисти 
вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова, предаде репортер на Агенция „Фокус”. 
„Има време договорът да се подпише до края на годината. Разбирам, че Столична община не е подписала 
договора за завода за боклук. Процедурата беше проверявана няколко пъти от Комисията за защита на 
конкуренцията, от Върховния административен съд. Всички процедури като бенефициент, като 
възложител на обществени поръчки са извършени от Столична община. Тук няма никаква роля нито 
Министерство на околната среда и водите, нито аз като вицепремиер по еврофондовете”, добави 
Златанова. Тя каза още, че в момента се анализира ситуацията средствата по Оперативна програма 
„Околна среда”. „Европейската комисия ни помоли да се върнем 3 години назад по всички проекти, 
анализира се, правят се повторни проверки на всичко, за да видим какъв е размерът на потенциалните 
щети и да видим как може управляващият орган да отстрани много бързо грешките в работата си, където 
имало такива, за да уверим ЕК, че всичко вече е изрядно и да можем да възстановим плащанията в 
началото на следващата година”, посочи вицепремиерът. 
За оценката от ЕК за България по отношение на 7-годишния мониторинг на правосъдие и вътрешен ред 
Златанова каза, че мониторингът ще отпадне, когато България изпълни шестте показателя. „Предишният 
доклад на ЕК, който обобщаваше мониторинга от 2007 г. насам, не даваше поводи да се надяваме, че 
мониторингът може да бъде прекратен в близко бъдеще. 7 години са много правителства, партии, 

http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8_l.n_i.30503_c.35.html
http://www.focus-news.net/news/2013/12/13/1859951/zinaida-zlatanova-stranno-e-zashto-stolichna-obshtina-ne-podpisva-dogovora-za-zavoda-za-otpadatsi-tova-uvelichava-opasnostta-ot-zaguba-na-sredstva.html
http://www.focus-news.net/news/2013/12/13/1859951/zinaida-zlatanova-stranno-e-zashto-stolichna-obshtina-ne-podpisva-dogovora-za-zavoda-za-otpadatsi-tova-uvelichava-opasnostta-ot-zaguba-na-sredstva.html
http://www.focus-news.net/news/2013/12/13/1859951/zinaida-zlatanova-stranno-e-zashto-stolichna-obshtina-ne-podpisva-dogovora-za-zavoda-za-otpadatsi-tova-uvelichava-opasnostta-ot-zaguba-na-sredstva.html
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парламенти, магистрати. Всички сме в полезрението на тези оценки. Много бих искала да не се 
политизира, защото от прехвърляне на отговорност между институциите стигнахме до този мониторинг. 
Най-важното е да се извадят подходящите изводи и да пристъпим сериозно към изпълнение на техните 
препоръки”, обясни Зинаида Златанова.  
Във връзка с избора на съдебен инспектор вицепремиерът каза, че това е в правомощието на 
парламента. 

Източник: bgnes.com 
 
Заглавие: Ще пие ли София една студена вода за 200 млн. лв. заради Фандъкова? 
 

Линк: http://news.bgnes.com/view/1130875     
 

 
Текст: Столичният кмет Йорданка Фандъкова не само че бави сключването на договор с  гръцкото 
обединение "Актор-Хелектор" за изграждане на завода за боклук в столицата, но и е предприела 
действия, които са откровено закононарушение, предаде репортер на БГНЕС. Официално от Столична 
община обясняват забавянето на договора, който трябваше да бъде сключен в края на ноември,  че 
имало някакви обструкции в ЕК и трябвало да дадат допълнителни факти и документи. По информация на 
общински съветници Фандъкова твърди, че ги е пратила в Брюксел, но за това тя не е представила 
официални данни. Преди това тя чакаше решението на ВАС. След като съдът окончателно потвърди 
избора на общината за строител на завода, кметицата на София Йорданка Фандъкова каза, че до края на 
ноември трябва да има сключен договор. Вместо това се оказва, че в изградената вече част на 
инсталацията в Долни Богров, в местността "Садината", от няколко месеца са започнали да извозват 
боклук, което е в противоречие на редица български и европейски нормативни документи. Идеята на 
тези заводи за преработка на отпадъци по принцип е след като боклукът се разделя, да бъде вкарван за 
преработка. А в момента на мястото на инсталацията се изсипват камари несепарирана смет.  Редакцията 
на БГНЕС разполага и с писмо на зам.-кмета в Столична община по направление "Зелена система, 
екология" Мария Бояджийска, с което тя разпорежда на фирмите, извозващи боклука в районите 
Кремиковци, Нови Искър, Витоша и Панчарево, да го извозват несепариран. Писмото е разпратено от 
името на кмета Йорданка Фандъкова.  Сагата не свършва до тук. След като общински съветници от 
групата на БСП отправят питане до Столична община и до министъра на околната среда и водите, лъсва и 
ново нарушение. В отговора на министър Искра Михайлова става ясно, че в РИОСВ са установили, че дори 
сепарирания т боклук, за който данъкоплатците са платили да се сепарира, всъщност не е сепариран и 
всички найлонови торбички и пр. се изсипват на площадката. Къде са потънали парите не е ясно.  

Така забавянето на градежа на завода за боклук не само поставя под риск усвояването на близо 200 
млн. лв. по ОП "Околна среда", а може да се окаже и схема за източване на парите, събрани от 
данъкоплатците, съмняват се съветниците в Общинския съвет.    БГНЕС припомня, че заводът за боклук е 
част от цялостната система за обезвреждане на софийските отпадъци за 346 млн. лв. От тях 84.26% е 
безвъзмездната помощ от ЕС, а останалите - финансиране от Столична община. Другите два компонента 
на системата са депото в местността "Садината", което вече е построено, и компостиращата инсталация в 
Долни Богров, която трябва да е готова до края на 2013 г.  Процедурата за строителството на завода за 
боклука в София стана историческа, бе реакцията от днес на председателя на регионалната комисия в НС , 
депутатът от КБ Димчо Михалевски. Той коментира опасността България да загуби 200 млн. лв. от ЕС 
заради неподписания договор с изпълнителя така: "Лично аз нямам обяснение за забавянето на Столична 
община да сключи договора с фирмата, избрана за строителството на завода за боклука в София. Де 
факто сме в четвъртата година на провеждане на различни процедури за избор на изпълнител . И при 
положение, че са минали всички съдебни инстанции - и КЗК и ВАС ,т.е. излезли са решенията, които 

http://news.bgnes.com/view/1130875
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позволяват  на Столична община да подпише договора, някаква жалба да спира процеса от някой от 
участниците до ЕК, не е легитимно действие. И ако самата община е имала съмнения в справедливата си 
оценка, най-малкото е честно да излязат и да го заявят. А обяснения от типа: чакаме зелена светлина от 
ЕК е абсолютно нелегитимно", подчерта Михалевски.  Защото ако до края на следващата седмица не 
бъде сключен договорът с избрания изпълнител, тези пари България ги губи. Не знам какво стои зад тази 
нерешителност, допълва Михалевски. Ако аз правех процедурата, щях да имам вътрешната убеденост,че 
комисията, която е оценявала и методиката, избрана от нея, е справедлива и тя се е спряла на най-
изгодното предложение в съответствие с обществения интерес. Не е енигма, но този процедура за завода 
за боклука стана историческа - от четири години се провежда, а от още 4 г. се подготвя. Извинете, но една 
нормална държава и една нормална европейска столица се справя за три пъти по-късо време, посочи 
Михалевски.  "Това изобщо не го знам, въпросът е към общината, не знам тя дали го е сключила или не 
този договор, но процедурите не са лесни", бе реакцията на депутата от ГЕРБ, бивш председател на 
парламентарната регионална комисия и сегашен член на същата комисия в 42 НС Любен Татарски. "От 
медиите каквото съм прочел и чул - това е, но не знам подробности. Знам,че се работи по въпроса, но 
докъде са стигнали нещата - нямам информация", лаконичен бе Татарски.  

 


