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Източник: 3e-news.net 

Заглавие: Дългоочакваните промени в закона за отпадъците ще бъдат представени през януари 

Линк: http://3e-

news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%B4%D1%8A%D0%BB

%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-

%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%89%D0%B5-

%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B0%D1%82-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8_32392    

 

Текст: Само половин година след приемането на изцяло новия Закон за управление на отпадъците на 13 
юли 2012 г. , в момента се подготвят поредните промени в закона. Очакваше се те да бъдат готови още в 
края на 2013 г., но така и не бяха представени. По тях продължава да се работи, а Министерство на 
околната среда и водите е много лаконично по отношение на готвените изменение, което става ясно от 
отговори на ведомството до 3е-news.net.  
С цел решаване на най-наболелите проблеми по прилагането на Закона за управление на отпадъците, 
ръководството на Министерството на околната среда и водите, както и експерти от заинтересованите 
дирекции на министерството, проведоха редица срещи с бизнеса - с представители на различни 
асоциации, браншови организации и дружества, които се занимават с дейности по третиране на 
отпадъци. На срещите бяха обсъдени основните моменти, които следва да бъдат решени с изготвянето на 
Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, обясниха оттам. В тази връзка 
към настоящия момент вече се работи по конкретни текстове като се планира той да бъде съгласуван в 
системата на МОСВ през месец януари 2014г., след което да бъде обявен на обществен достъп, преди 
внасянето му в Министерския съвет и съответно в Народното събрание.  Едно е сигурно дейностите с 
отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от метални опаковки, излезли от употреба електрическо и 
електронно оборудване, батерии и акумулатори, излезли от употреба моторни превозни средства се 
извършват само на площадки, разположени на територии, за които съгласно устройствен план са 
допустими производствени и складови дейности. Това са пристанища за обществен транспорт с 
национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско 
предназначение. Всяка площадка трябва да отговаря на нормативните изисквания за опазване на 
човешкото здраве и околната среда. 

 Според Закона за управление на отпадъците площадките за третиране на отпадъци от черни и цветни 
метали ще са разположени не извън населени места, а на територии, които отговарят на съответните 
изисквания като за тяхното местоположение е валидна разпоредбата на чл. 38, ал. 1 от ЗУО, обясниха от 
МОСВ.  В този смисъл, ако една територия е извън населено място, но предназначението й, например за 
земеделска земя, на нея не може да се разположи площадка за третиране на ОЧЦМ. 

Нови изисквания за получаване на разрешения  за дейности с черни и цветни метали   

 

http://3e-news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8_32392
http://3e-news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8_32392
http://3e-news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8_32392
http://3e-news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8_32392
http://3e-news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8_32392
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http://3e-news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8_32392
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http://3e-news.net/admin/article/edit/javascript:;


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 3  

  

С проекта на ЗИД на ЗУО ще се отстранят пропуските в закона, неясните текстове. Ще се коригират 
изискванията за отнемане на разрешения за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, както и на 
организациите по оползотворяване и лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално за масово 
разпространени отпадъци. 

 Още с приемането на новия закон през юли 2012 г. според БСК приетите текстове не решават сериозните 
проблеми пред оползотворяването на отпадъците. Като порочна идея бизнес организацията определи 
текстовете в закона, които предвиждат отпадъците от черни и цветни метали и стари електрически уреди 
в домакинствата да се предават безвъзмездно на общински площадки, които кметовете на общини с 
население над 10 хил. души трябва да изградят до две години. 

Одобрените текстове дават на кметовете възможност да предоставят изграждането и управлението на 
тези площадки на частни оператори, които по този начин ще получат достъп до ценни и безплатни 
ресурси, от които могат после да реализират добри печалби. 
Тогава бившият зам.-министър на околната среда и водите Евдокия Манева обясни, че държавата смята 
да подпомогне общините в изграждането на тези площадки за безвъзмездно предаване на 
рециклируеми отпадъци. Те ще струват не повече от 300 000 лева и ще могат да се финансират от 
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). 
В същото време приетият закон поставя за цел до 2020 г. у нас да има подготовка за повторна употреба и 
рециклиране отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от 
домакинствата и подобни отпадъци от други източници на не по-малко от 50 на сто от общото тегло на 
тези отпадъци. 
МОСВ пое разрешителните във връзка с отпадъците от черни и цветни метали. Затова сега най-вероятно 
се изготвят изискванията и санкциите за фирмите. Според БСК обаче не е редно издаването на 
разрешенията за функциониране на организациите по оползотворяване на отпадъците да е под контрола 
на МОСВ, чиято работа е да провежда политика по опазване на околната среда, а не да санкционира и да 
издава разрешителни. Камарата смята, че със запазването на това статукво не се стимулира пазарният 
принцип и конкуренцията.  
Продължава да няма ясни правила за въвеждане и прилагане на стандарти при изпълнението на 
дейностите по рециклиране и оползотворяване на отпадъците, смята бизнесът. Запазват се банковите 
гаранции за всички фирми за оползотворяване на отпадъците, като продължава да не е ясна целта на 
гаранцията, в това число и определянето на размера й. Остава и неяснотата за задълженията на ПУДООС 
спрямо фирмите, които са заплатили изцяло размера на продуктовите такси, пише в становището на 
бизнес организацията. Вероятно затова с новте текстове ще има промени и в тази посока. Но от 
екоминистерството още не посочват конкретно какви ще бъдат новите изменения.  

 

Източник: vsekiden.com 

Заглавие: Депутатите събират боклука разделно 

Парламентът се уреди с модерни кошчета 

Линк: http://www.vsekiden.com/145287   

 

 

http://www.vsekiden.com/145287
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Текст: Депутатите ще започнат новата пленарна сесия от 15 януари на ековълна, научи „Всеки ден". 
Специални кошове за боклук, разделени на 3 и предназначени за рециклиране на хартия, стъкло и 
пластмаса, вече са сложени пред стаите на парламентарните групи.   Смяната на пластмасовите кошове с 
новите е по идея на Министерството на околната среда и предстои във всички държавни институции. За 
депутатите това е абсолютна новост, защото досега те изхвърляха всичко на едно и също място 
независимо от материалите. Неизползваната или ненужната хартия обаче връщаха на вторични суровини 
съвсем съвестно.   Дали обаче рециклирането на боклуците от парламента действително ще се случи, не е 
ясно. Още преди години, когато в София и големите градове бяха доставени кофите за разделно 
събиране, гръмна скандал, че съдържанието им се изсипва заедно с останалите отпадъци на бунището 
заедно. Вероятно това ще продължи до пускането на завода за боклук. Договорът за него бе подписан в 
последните дни за 2013 г.  

 
Източник: investor.bg 
 
Заглавие: Най-слабите суровини за 2013 г. 

Стоковият сектор за втора поредна година бе най-лошо представящият се клас активи в света 

 
Линк: http://www.investor.bg/nachalo/0/a/nai-slabite-surovini-za-2013-g,164122/        
 

 

Текст: Въпреки относителното стабилизиране на суровинния пазар след кризата от 2008 г. ситуацията до 

голяма степен продължава да бъде неблагоприятна за сектора. Гаранция за това е представянето на 

бенчмарка Dow Jones-UBS Commodity Index, който през последните месеци отстъпи до невиждани от 

началото на 2009 г. нива. 

Цените на основните суровини като цяло се движеха без драстични изменения в последните няколко 

години. Същевременно обаче акциите и имотният пазар се възстановиха силно, подхранвани от ниските 

лихвени проценти и продължаващите глобални мерки за стимулиране от страна на централните банкери.  

За нещастие на инвеститорите и производителите на суровини пазарът за втора поредна година зае 

непрестижната първа позиция за най-слабо представящия се клас активи. Това от една страна поставя 

очакванията към сектора на едно по-ниско ниво, като дори и леко добро представяне през 2014 г. ще 

бъде възприето като голям успех. От другата страна обаче продължаващите опасности за целия пазар на 

основните суровини остава. 

Забавянето на растежа на китайската икономика – най-големият потребител на никел в света – очаквано 

рефлектира върху цената на метала. Запасите от суровината на Лондонската борса за метали (LME) 

нараснаха с 83 на сто на годишна база до рекордните 256 000 метрични тона. 

Притисната от рекордната глобалната реколта от 711 400 000 метрични тона, житната култура не успя да 

удържи на натиска за разпродажби, който до голяма степен засегна и останалите зърнени растения. 

Несъмнено най-обсъжданата стока през 2013 г. бе златото. Цената на жълтия метал, която постигаше 

постоянен годишен ръст в последните 12 години, най-накрая отстъпи, и то по зрелищен начин. Годината, 

http://www.investor.bg/nachalo/0/a/nai-slabite-surovini-za-2013-g,164122/
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която бе най-лошата на благородния метал от 1981 г. насам, дойде на фона рекордите на Wall Street и 

намаляването на паричните стимули от страна на Федералния резерв. 

Представянето на царевицата през 2013 г. рязко контрастираше с това година по-рано. Цената се срина с 

повече от една трета след достигането на рекордни стойности през 2012 г. Въпреки тежката суша година 

по-рано през 2013 г. метеорологичните условия се подобриха, което подпомогна процъфтяването на 

производството в САЩ. Според оценки на американското земеделско министерство реколтата за 

предходната годинае възлязла на около 14 млрд. бушела –абсолютен рекорд в историята. 

С оглед на лошата година за златото едва ли има изненадани, че подобна съдба споходи и другия водещ 

благороден метал – среброто. Движението на цената на сивия метал също е неразривно свързана с 

политиката на Фед.  С оглед на прогнозираното допълнително свиване на стимулира от страна на 

американската централна банка краткосрочните и средносрочните перпективи пред стойността на метала 

изглеждат не особено благоприятни. 

 

Източник: provadiadnes.com 

Заглавие: 4000 лв. глоба за обекти без разделно събиране 

Линк: http://www.provadiadnes.com/news.php?id=1886   

 

Текст: 4000 лв. глоба грози собственик на магазин, ресторант или офис, който не изхвърля отпадъците си 
разделно.  Това гласи Законът за управление на отпадъците, който е в сила от началото на 2013 г. От 
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обаче дадоха 6-месечна отсрочка на 
административните сгради и търговските обекти, за да сключат договори с фирми за разделно събиране 
на боклуците. 

 През това време от екоминистерството проведоха информационна кампания и консултации с бизнеса. 
„Към момента всички централни администрации и техните подразделения са декларирали, че са въвели 
разделно събиране в своите обекти“, обясниха пред „Монитор“ от МОСВ. 

 От началото на новата година екоинспекторите ще започнат проверки дали търговските обекти изхвърлят 
хартията и метала отделно. Според новия закон за отпадъците санкции ще има само за обектите на 
територията на общини, в които има система за разделно събиране. В гратисния период, който МОСВ 
даде, всяка община трябваше да приеме наредба, която да определи реда и условията, по които ще се 
събира сметта на административните и търговските обекти. 

 През 2014 г. до контейнерите за хартия, метал и стъкло ще се появи и кафява кофа за хранителните и 
биоразградимите отпадъци. Сред заложените цели е до края на 2016 г. поне 25% от биоотпадъците да се 
рециклират. 

Двойно по-голямо количество от обелките и други хранителни отпадъци ще трябва да се събират в 
кафявите кофи до 2020 г. Целта е до 2025 г. там да отиват поне 75% от битовите "зелени" боклуци. 

http://www.provadiadnes.com/news.php?id=1886
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Относно останалите битови отпадъци европейска директива налага през 2020 г. половината да се 
рециклират. За тази цел държавата изгражда нови заводи за преработване и вдига постепенно такса 
депониране, която плащат общините. По тази линия от началото на 2013 г. до края на октомври по 
сметките на регионалните екоинспекции са влезли 27 553 758 лв. Близо 23 млн. лв. от тях са инвестирани 
в изграждане на нови инсталации за третиране на отпадъци. Останалите 4,7 млн. лв. са използвани за 
закриване на стари депа. 

  

Източник: trud.bg 

Заглавие: София събира разделно отпадъците от храна 

 
Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2839205    
 

 

Текст: В първите дни на 2014 г. стартира системата за разделно събиране на хранителните отпадъци в 
София. Новата инсталация в Горни Богров за преработка на боклука от трапезата вече има разрешение за 
ползване, а тестването й ще започне утре. 

От 13 януари към т.нар. биореактор ще тръгнат хранителни отпадъци от училища, детски градини, 
болници, ресторанти, хипермаркети. Над 4000 заповеди за разделно събиране на хранителните отпадъци 
са раздадени от Столичния инспекторат на институции и търговски обекти. По закон специалните кафяви 
контейнерите за биосметта трябва да бъдат съхранявани в помещения със сифони, за да могат лесно да 
бъдат почиствани. 
Концесионерите по чистотата ще осигурят кофите. Отпадъците ще се събират 1-2 пъти в седмицата. 
Капацитетът на биореактора е 20 000 т годишно. От сметта ще се произвежда електроенергия, равна на 
годишната консумация на 1600 домакинства. Обектът е изграден със средства от Еврокомисията. 
Зам.-кметът Мария Бояджийска обясни, че общината е разговаряла с всички големи вериги магазини и те 
били готови да се включат в системата. НАП са проявили желание конфискувани стоки да бъдат 
унищожавани в биореактора. За всички институции и обекти в София услугата е безплатна. На следващ 
етап в събирането на хранителни отпадъци ще бъдат включени и домакинствата, но още не е ясно как ще 
стане това. 
Експерти смятат,че системата трудно ще заработи и има риск да не може да се осигурява достатъчно 
количество смет за инсталацията. От детски градини заявявали по 5 кг хранителни отпадъци дневно. От 
съюза на ресторантьорите негодуваха, че от кухните им не оставали отпадъци и за изхранване на едно 
куче. Според ветеринари обаче хранителните остатъци отивали към животински ферми, което е 
забранено по закон. 

 

Източник: infopleven.com 

Заглавие: 833 000 лева за сметосъбиране и сметоизвозване залага Община Белене 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2839205
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Линк: http://infopleven.com/833-000-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-

%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D

0%B5-%D0%B8-

%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2/  

   

Текст: През 2014 г. Община Белене е предвидила в бюджета си малко над 833 000 лева за сметосъбиране 

и сметоизвозване, от които близо 417 000 лв. са за центъра на общината – град Белене. От тях 38 325 лв. 

ще са за закупуване на нови кошчета и 600 еднофамилни съдове за смет и 320 376 лв.ще бъдат 

изразходени за почистване на паркове, улични платна и други територии за обществено ползване. 

Средствата за снегопочистване през годината са 50 000 лв, а за косене, кастрене на дървета и събиране на 

листа на обществени места са предвидени 15 000 лв. 

За кметствата на територията на общината предвидената сума за сметопочистване, сметоизвозване и 
зимно поддържане е 102 000 лв. Като в кметствата са предвидени между 1 000 и 1 500 лв. за поддръжка 
на гробишните паркове. 

В бюджета за почистване за 2014 г. Община Белене е заложила и малко над 255 000 лв. за изграждане на 
регионалното депо. За поддръжка на съществуващите сметища предвидената сума е в размер на почти 
21 000 лв. 

 

  

Източник: capital.bg 

Заглавие: Нови екодиректори в седем без седем преди Коледа 

Очаквано ДПС кадри доминират сред обявените без много шум в навечерието на празниците 

ръководители на паркове и регионални екоинспекции 
 

Линк: 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/01/02/2212660_novi_ekodirektori_v_sedem_be
z_sedem_predi_koleda/   
 

  

Текст:  Петък, 20 декември. Последният работен ден преди коледните празници. В седем без седем 
минути вечерта. Тогава безспорно е най-подходящият момент за обявяване на важни назначения в 
държавната администрация. Особено ако те са повече от спорни. По този класически начин в раздел 
"Работа при нас" екоминистерството представи имената на новите директори на трите национални парка 
"Пирин", "Рила" и "Централен Балкан", на четирите басейнови дирекции и на регионалните 
екоинспекции. 
 
Конкурсът тече от няколко месеца, след като през лятото министър Искра Михайлова обезглави всички 

http://infopleven.com/833-000-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2/
http://infopleven.com/833-000-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2/
http://infopleven.com/833-000-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2/
http://infopleven.com/833-000-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/01/02/2212660_novi_ekodirektori_v_sedem_bez_sedem_predi_koleda/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/01/02/2212660_novi_ekodirektori_v_sedem_bez_sedem_predi_koleda/
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подопечни й структури и назначи временно и.д. директори. Новите имена обаче са всичко друго, но не и 
изненадващи, като голяма част от временните директори ще запазят постовете си. Присъствието на 
политически фигури (основно от актива на ДПС) също е изобилно, което поставя под въпрос доколко 
търсенето на експертност при избора на тези иначе важни позиции е била приоритет. 
 
Парковете 
Директор на Национален парк "Централен Балкан" става Христо Башев. Трети в листите за депутат от 
габровския избирателен район на последните парламентарни избори от редиците на ДПС. През пролетта 
на 2012 г. той става председател на общинската организация на ДПС. От 2003 г. до 2007 г. Башев е 
общински съветник в Габрово от квотата на БСП. Иначе е магистър по стопанско управление и бакалавър 
по психология, завършил е и политически мениджмънт в Академията за социална политика - София. Той 
заменя Антон Станчев, уволнен през лятото, който е дългогодишен служител на парка, магистър по 
биология със специализация за еколог.  
 
Росен Баненски пък става директор на парк "Пирин". Той е брат на зам.-кмета на Банско Стойчо Баненски. 
За поста директор на Национален парк  "Рила" няма класирани кандидати. 
 
Регионалните екоинспекции 
Очаквано директор в регионалната екоинспекция в Пловдив остава назначеният за временно и.д. 
директор Тамер Бейсимов - бившият главен секретар на МОСВ по време на министър Джевдет Чакъров. 
Русенската регионална екоинспекция ще се ръководи от Дауд Ибрям (отново временно и.д.), който е 
областен лидер на ДПС. Управлявал е дирекцията и по време на тройната коалиция, като в миналото 
според публикации в медиите е бил сътрудник на ДС. 
Във Варна директор става Ерджан Ебатин, областният председател на ДПС. Името му се спрягаше за поста 
още през лятото при назначаването на временно изпълняващите, като това предизвика остри реакции на 
недоволство. РИОСВ - Велико Търново, ще се ръководи от Елин Андреев, бивш депутат на ДПС, преди да 
стане народен представител е председател на общинския съвет в Девин. 
В Плевен директор става Радослав Илиевски. Той е бивш депутат от редиците на БСП, бивш член на 
комисията по транспорт и съобщения. В РИОСВ – Монтана, директор става Любомир Иванов. Той идва от 
редиците на "Синята коалиция". В София директор остава Ирена Петкова, която също е от списъка с 
временните назначения от лятото. Преди РИОСВ – София, тя работи в областната управа на София–
оОбласт. 
В благоевградската регионална екоинспекция директор за постоянно става също временното назначение 
Татяна Дукова. Неизненадващо в РИОСВ – Хасково, директор остава несменяемият от години Димитър 
Илиев. Изненада има в РИОСВ – Бургас. Там временното назначение Добрина Стоилова отстъпва на 
Антоний Иванов. Около името на Стоилова имаше редица спекулации чие назначение е тя. За Иванов се 
знае, че идва от частния бизнес, като на 19 декември 2013 г. той е продал дяловете си в 
"Хидрогеотехника" и "Геотест консулт". 

 

 


