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Източник: МОСВ  

Заглавие: „Ние се стремим да вършим добре нашата работа и да постигаме тези цели, които са 

определени в закона във връзка с опазване на околната среда“, каза заместник- министър Чавдар 

Георгиев  

Той участва в предаването „Преди всички“ на програма “ Хоризонт“ на БНР 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2355   

 

Текст: „Конкурсът за директори на РИОСВ, Национални паркове и Басейнови дирекции  беше проведен 
съобразно законовите изисквания и избраните от комисията ръководители отговарят на изискванията за 
заеманата длъжност“, каза заместник- министър Чавдар Георгиев в предаването  „Преди всички“ на 
Българското национално радио . Той допълни, че назначенията на тези ръководни длъжности са 
извършени съобразно закона и „аз като председател на комисията не знам да е имало някакъв 
политически натиск за съответни длъжности и назначение на тези длъжности“.  В отговор на въпрос за 
квотен принцип при назначаванията, заместник-министър Чавдар Георгиев каза, че „такъв няма и 
доказателство за това ако погледнете политическото минало на някои от директорите ще видите, че те са 
от други политически партии или са били свързани с други политически формации. Така че не виждам 
основание да твърдим, че е имало политически назначения, и то от сега управляващото мнозинство.“ 
 Чавдар Георгиев, сподели, че  „кадровите назначения винаги се свързват с професионализма на самите 
кандидати. Според мен един период от около 2-3 месеца би трябвало да им даде възможност напълно да 
навлязат във всички детайли, да се запознаят с горещите проблеми в съответните инспекции и да търсят 
съответните решения“.  
 „Мога да ви уверя, че повечето от новоназначените директори имат сходни специалности като 
хидроинженерство, опазване на почвите, икономика, право и други. Ролята на един директор на 
регионална инспекция е по-скоро да бъде ръководител на съответната административна структура“, 
допълни още зам.- министър Георгиев. 
 „Аз не зная в момента да има някакви особени смени в централното управление на министерството, 
както и в регионалните структури. Ние се стремим да вършим добре нашата работа и да постигаме тези 
цели, които са определени в закона във връзка с опазване на околната среда. Надяваме се да намерим 
най-правилното решение и съм убеден, че по въпросите на околната среда,  ще можем да намерим 
съгласие и с обши усилия да постигнем по-добри резултати“, каза в  заключение заместник-министър 
Чавдар Георгиев.  

 

Източник: focus-news.net 

Заглавие: Във видинското село Сланотрън очакват решение на проблема с предприятието за 

рециклиране на гуми 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/01/07/1867844/vav-vidinskoto-selo-slanotran-ochakvat-

reshenie-na-problema-s-predpriyatieto-za-retsiklirane-na-gumi.html       

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2355
http://www.focus-news.net/news/2014/01/07/1867844/vav-vidinskoto-selo-slanotran-ochakvat-reshenie-na-problema-s-predpriyatieto-za-retsiklirane-na-gumi.html
http://www.focus-news.net/news/2014/01/07/1867844/vav-vidinskoto-selo-slanotran-ochakvat-reshenie-na-problema-s-predpriyatieto-za-retsiklirane-na-gumi.html
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Текст: Видин. Очакваме положително решение на проблема с предприятието за рециклиране на 
автомобилни гуми, което се намира в близост до видинското село Сланотрън и срещу което протестираха 
местните жители. Това каза за Радио “Фокус”- Видин Венелин Павлов, кмет на населеното място. Според 
него, протестите са изиграли своята роля и институциите са разгледали исканията на местните жители. 
„Очакваме, след като сме представили своите аргументи в жалбите си до Министерството на околната 
среда, да получим и справедливо решение. Не сме привърженици на протестите, но искаме да защитим 
средата, в която живеем, да нямаме замърсяване на почвата, на водата, на въздуха”, обясни Павлов. Той 
заяви, че след като институциите излязат със съответното решение ще има общоселско събрание, на 
което ще се вземе решение за следващите мерки. Над 300 жители на Сланотрън се подписаха в жалбата 
до Министерството на околната среда и водите срещу предприятието, което започна да работи в края на 
миналата година в землището на селото върху 22 дка частен имот. В края на 2013 година жителите на 
селото организираха на два пъти протести в центъра на Видин срещу Общинския съвет, който разреши 
това предприятие да се свърже с електропреносната мрежа и водопроводната мрежа на селото. 
Областният управител на Видин инж.Кръстьо Спасов спря решението на Общинския съвет. 

Източник: capital.bg 
 
Заглавие: София може да има зелен град 
Столичната община набира идеи за изграждане на екоселище 
 

Линк: 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/01/07/2215413_sofiia_moje_da_ima_zelen_grad
/   

 

Текст: Екоселище от сгради с почти нулева консумация на енергия и с възможност за изграждане на къщи 
от типа "направи си сам" върху терен от 93 декара. Това е международният проект, в който Столичната 
община участва, а общинската управа вече даде началото на архитектурен конкурс и до края на февруари 
трябва да бъде избрана бъдеща концепция на селището. 
Конкурсът е част от двегодишния проект MILD HOME, финансиран от оперативна програма за 
транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013", изпълняван в консорциум от 
партньори от седем държави (Италия, Австрия, България, Румъния, Гърция, Сърбия и Унгария). Всяка 
страна трябва да разработи подобен модел, като използва единствено екологични строителни 
материали, добити в непосредствена близост до имота, и възобновяеми източници на енергия. 
Печелившите проекти на всяка държава ще бъдат представени на обща изложба на всички партньори 
през март. Четири от разработките ще бъдат доразвити, а поне две от тях - впоследствие и реализирани. 
Архитектурни конкурси по проекта стартираха още през миналата година в Италия, Сърбия и Румъния. 
Зеленият град 
Избраната територия за София е на два километра от околовръстния път, разположена до село Мрамор в 
район "Връбница". Основната функция на екоселището е жилищна, но ще бъдат предвидени места за 
работа, отдих, спорт и сгради с различен режим на ползване. 
Според конкурсните условия в селището ще бъдат изградени сгради от три типа - половината ще са 
жилищни клъстери, 20% от къщите ще бъдат предназначени за отдаване под наем, а 30% - собственост на 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/01/07/2215413_sofiia_moje_da_ima_zelen_grad/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/01/07/2215413_sofiia_moje_da_ima_zelen_grad/
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частни лица. Осигуряването на енергия за потреблението в сградите ще бъде в максимална степен от 
ВЕИ. За достъп до малкия град освен съществуващите транспортни връзки ще бъдат изградени и нови, а 
основното движение в селището трябва да бъде с велосипеди и пеша. Автомобилният транспорт ще бъде 
ограничен до електромобили. 
Предвижда се изграждане и на здравен център, аптека, търговски обекти и магазини, включително места 
за забавление, култура, спорт и отдих. Важно условие е за всички съществуващи обекти да бъдат 
използвани екологични материали с възможност за рециклиране и повторно ползване. Ще бъдат 
изградени и фотоволтаична система, соларни колектори за топла вода и мрежа за пречистване и 
събиране на дъждовни води. 
Избор на проектант 
Приоритет в заданието към проектантите е екологията, а на следващо място - природосъобразното 
строителство. Право на участие в конкурса имат инженери, дизайнери, архитекти и студенти в тези 
специалности, както и юридически лица, развиващи дейност в сферата. Крайният срок за подаване на 
предложения е до 21 февруари, като резултатите ще бъдат обявени седмица по-късно - на 28 февруари. 
След избора на проект ще се търсят бизнес партньори за реализацията му. 
Авторът на печелившия проект ще сключи тримесечен договор за 12 хил. лв. със Столичната община за 
подробна разработка на предложения от него модел. Наградите за класираните на второ и трето място 
проектанти са публикации в медии и участия в местни срещи, като вторият проект ще представи 
предложението си и на технологичния панаир "Кострума" в Будапеща. Според условията на конкурса и 
трите модела стават собственост на Столичната община и с техните автори ще бъде сключен договор за 
предоставяне на авторски права за срок от 10 години, считано от датата на оповестяване на резултатите 
от класирането. 

 

Източник: bnews.bg 

Заглавие: Хитруша продаде запорираната си кола за скрап 
 

Линк: http://www.bnews.bg/article-95220        

 

Текст: 37-годишна жена от стражишкото село Асеново преметнала преди три години данъчни и полиция, 
като продала запориран автомобил. Чак сега обаче от НАП се усетили и подали сигнала за 
престъплението в горнооряховската полиция, съобщиха от ОДМВР-Велико Търново. През 2010 г. срещу 
собственичката на колата - М. Р. , било водено съдебно дело за незаконно преминаване на границата с 
въпросното возило. Затова и съдът го запорирал и оставил на отговорно пазене в дома ѝ. Малко по-късно 
същата година 37-годишната жена предала колата в пункт за изкупуване на цветни и черни метали в 
Стражица, въпреки наложения запор. Материалите по случая са докладвани на прокуратурата. 

 

Източник: btvnews.bg 

Заглавие: Столичният завод за отпадъци започва да работи  

Капацитетът на мястото е за над 600 кубически метра на денонощие  
 

http://www.bnews.bg/article-95220
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Линк: http://btvnews.bg/article/bulgaria/regionalni-novini/stolichniyat-zavod-za-otpadatsi-zapochva-da-

raboti.html          

 
Текст: Точно след седмица заводът за преработка на боклуци в София ще заработи, след като депата за 
хранителни и зелени отпадъци ще започнат да преработват първите тонове боклук. Заводът за отпадъци 
може не просто да направи София по-чиста, но и да донесе преки ползи за джоба на столичани.  Вече 
работи пречиствателната станция, където на практика става преработването на течността, която се 
образува от боклука. Тази течност се пречиства до бистра вода, която може да се използва за поливане 
например.  Капацитетът на мястото е за над 600 кубически метра на денонощие. Това е първият етап от 
цялостната инсталация за третиране на битови отпадъци на столична община. Вторият също е готов и ще 
заработи след седмица.  Всички хранителни остатъци от ресторанти, заведения, търговски вериги, кухни, 
както и зелените отпадъци от паркове и градинки ще влизат в тези инсталации. Още първите дни тук ще 
се преработват близо 20 тона биоразградими боклуци, което трябва да облекчи чувствително събиране 
на сметта от металните контейнери.  „От друга страна, ще облекчи преработката на отпадъци от тези 
контейнери, тъй като това е най-тежкия елемент, защото хранителните отпадъци замърсяват всички 
останали отпадъци и понякога правят невъзможно рециклирането”, обясни зам.-кметът на София Мария 
Бояджийска.  Отпадъците ще се преработват в тор и хумус за наторяване на градини. Целият този процес 
ще произвежда и електроенергия. „Произведената електроенергия е два пъти повече от консумацията на 
площадката, т.е. задоволяваме напълно нуждите и имаме излишък от енергия при един напълно зелен 
проект, който позволява пълна автономия на системата”, обясни директорът на завода Николай Савов.  
Всички заведения и магазини вече са задължени да изхвърлят отпадъците си разделно в предоставени от 
общината кофи. В един ресторант са съгласни да правят това, но питат трябва ли таксата им за смет да 
остане толкова висока, след като рециклират на практика всеки свой отпадък. И ще бъде ли общината 
коректна, за да бъдат коректни и те? 
„Въпросът би бил на колко време ще бъдат изхвърляни тези контейнери. Мисля, че не всички заведения, 
особено по-малките, могат да си позволят да имат хладилни помещения за отпадъци, защото 
представете си какво се случва след седмица, ако стоят тези отпадъци”, обясни собственикът Милан 
Миланов.  Наред с новите инсталации трябваше вече да се строи и дългочакания завод за битови 
отпадъци, но Европейската комисия имаше съмнения за фирмата-изпълнител. Преди броени дни те 
паднаха и вече е отпушено строителството на завода, който трябва да бъде завършен през октомври 2015 
г.  Тези инсталации и бъдещият завод за битови отпадъци ще произвеждат електроенергия. Общината и 
„Топлофикация” вече са се споразумели тази енергия да се ползва безвъзмездно от енергийното 
дружество, което трябва да намали разходите им с 60 млн. лв. годишно и да позволи цената на парното 
да не се вдига или дори да бъде намалена. 
 

Източник: standartnews.com 

Заглавие: Първи сме по сива икономика в ЕС 

Линк: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-01-08&article=477769  

 

http://btvnews.bg/article/bulgaria/regionalni-novini/stolichniyat-zavod-za-otpadatsi-zapochva-da-raboti.html
http://btvnews.bg/article/bulgaria/regionalni-novini/stolichniyat-zavod-za-otpadatsi-zapochva-da-raboti.html
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-01-08&article=477769
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Текст: Делът на сивата икономика сред европейските държави е най-голям в България - 31,2% от БВП на 
страната, което се равнява на 12,8 млрд. евро, показват данните от проучване на международната 
консултантска компания "A.T. Kearney". Делът на сивата икономика в Румъния през 2013 г. е около 28,4% 
от брутния вътрешен продукт, което се равнява на 39,5 млрд. евро - почти колкото цялата икономика на 
България (41,2 млрд. евро), пише румънският вестник "Адевърул".  
В номинална стойност делът на сивата икономика в Румъния е нараснал над равнището от 38,3 млрд. 
евро, отчетено през 2012 г., макар като процент да е паднал на 28,4% от 29,1% през 2012 г. Хърватия е с 
дял на сива икономика, какъвто има и в Румъния. Най-малък дял на сивата икономика е отчетен в 
Швейцария - 7,1% от БВП, което се равнява на 36 млрд. евро. Проучването показва, че държавите 
насърчават осветляването на икономиката чрез намаляване на размера на социалните осигуровки. 


