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Източник: yambolnews.net 

Заглавие: Освободили шефката на ПУДООС ямболката Галина Симеонова 
 

Линк: http://www.yambolnews.net/index.php/lichnosti/item/11621-oswobodili-shefkata-na-pudoos-

qmbolkata-galina-simeonowa                                                                                                                  

  

Текст: Освободили шефката на ПУДООС ямболката Галина Симеонова съобщава "Преса":Броени часове 
преди оставката на кабинета „Орешарски“ министърът на околната среда и водите Станислав Анастасов е 
освободил шефа на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 
(ПУДООС) Галина Симеонова. Дружеството е възлова структура в екологията и оперира с милиони левове. 
В него постъпват всички санкции, продуктови такси, както и приходите от инсенератора в Александровска 
болница, с които се финансират проекти в областта на водоснабдяването, биоразнообразието и други.  

Галина Симеонова е назначена на поста през 2010 г. по времето на ГЕРБ. Преди седмица новият министър 
на екологията променя длъжностната й характеристика. Според нея постът може да бъде зает 
от специалист с магистърска степен по икономика, а Симеонова е инженер. 

Истинската причина за отстраняване на шефа на ПУДООС е друга, твърдят неофициално от 
екоминистерството. Симеонова не се е съгласила да подпише проект за корекция на дере в с. Корница, 
община Гоце Делчев, на стойност 1,8 млн. лв. Проектът е разработен през 2007 г., но по-късно е 
замразен. Той е от групата на т.нар. раздути обекти, които бяха спрени при идването на ГЕРБ. 

Кмет на с. Корница е Рамадан Бялк от ДПС. От същия край (с. Абланица) е Алиосман Имамов, заместник-
председател на парламентарната група на ДПС. 

По време на тройната коалиция ПУДООС бе наричано „касичката на властта“. От дружеството бяха 
финансирани 600 проекта за ВиК и пречиствателни станции. ГЕРБ спря 280 проекта и ги даде на 
прокуратурата с мотив, че са силно раздути. 

Уволнението на Галина Симеонова не е единствената кадрова промяна в Министерството на околната 
среда, извършена в 12 без 5. 

Преди десет дни Цветан Енчев напусна поста шеф на политическия кабинет и на негово място бе назначен 
Александър Несторов. След кадрова въртележка нов директор има и спряната програма „Околна 
среда“, която ще се ръководи от Спиридон Александров. 

Освободената Галина Симеонова: 

Действията на министър Анастасов са неморални 

„Действията на министър Анастасов са неморални, много съм обидена“, каза за „Преса“ Галина 
Симеонова. Тя не пожела да разкаже повече подробности, но съобщи, че на мястото й е назначена 
Мария Лазарова, която доскоро бе финансов директор на Оперативна програма „Околна среда“. 

http://www.yambolnews.net/index.php/lichnosti/item/11621-oswobodili-shefkata-na-pudoos-qmbolkata-galina-simeonowa
http://www.yambolnews.net/index.php/lichnosti/item/11621-oswobodili-shefkata-na-pudoos-qmbolkata-galina-simeonowa
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В момента в ПУДООС се изпълняват договори за около 100 млн. лв. Това са проекти за ВиК, депа и 
пречиствателни станции. 60-70 млн. лв. обаче стоят свободни и могат да бъдат похарчени до идването 
на служебен кабинет. 

Мария Лазарова е дипломиран магистър по стопанско управление от Великотърновския университет „Св. 
св. Кирил и Методий“. Тя е назначена за шестмесечен срок, докато се проведе конкурс за шеф 
на ПУДООС. 
 

http://pressadaily.bg/publication/50090-%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-
%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/ 

 

 

Източник: plevenzapleven.bg 

Заглавие: Стартира изграждането на ново депо за отпадъци на Червен бряг и още четири общини 

Линк: 

http://plevenzapleven.bg/blog/2014/08/03/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D

0%B0-

%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-

%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-

37540/                                                                                                        

  

Текст: Проектът „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Луковит, в 

партньорство с общините Тетевен, Ябланица, Червен бряг, Роман и „Регионално сдружение за 

управление на отпадъците“ – регион Луковит, бе представен на пресконференция в четвъртък в Луковит. 

Общата му стойност е 22 359 067.09 лева, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на 

Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма ”Околна 

среда 2007-2013 г.”. Срокът за неговото изпълнение е до 11.11.2015 г. 

В събитието участваха кметът на Община Луковит, представители от общините – партньори по проекта, 

както и Християн Султанов от Министерството на околната среда и водите. Ръководителят на 

проекта,Ивайло Иванов, запозна присъстващите на пресконференцията със същността на проекта, 

неговите основни цели и дейности, и индикаторите за изпълнението и резултатността му. 

Регионалният център на депото ще бъде позициониран в местността „Голият връх“ в Луковит на площ 

от 450 дка. В рамките на проекта ще бъдат изградени общински център за рециклиране,пречиствателна 

станция за инфилтрат, инсталация за компостиране на „зелени отпадъци”, гараж – работилница, 

инсталация за измиване на гуми, навес за верижни машини и вътрешната инфраструктура. 

Капацитетът на Регионалната система ще бъде достатъчен за обслужването на населението от петте 

общини, което наброява 86 670 души. На 23 юли кметът на Община Луковит подписа и договора с 

избрания изпълнител, ДЗЗД „Регионален център за управление на отпадъците – Луковит“. Уверението 

http://pressadaily.bg/publication/50090-%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/
http://pressadaily.bg/publication/50090-%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/
http://plevenzapleven.bg/blog/2014/08/03/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d0%be-%d0%b7%d0%b0-37540/
http://plevenzapleven.bg/blog/2014/08/03/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-37540/
http://plevenzapleven.bg/blog/2014/08/03/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-37540/
http://plevenzapleven.bg/blog/2014/08/03/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-37540/
http://plevenzapleven.bg/blog/2014/08/03/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-37540/
http://plevenzapleven.bg/blog/2014/08/03/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-37540/
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на екипа на проекта е, че за изпълнене на строително-монтажните работи ще бъдат наетиблизо 100 

работници, а в последствие ще бъдат разкрити нови 20 работни места, обслужващи Регионалния център 

в Луковит и още 10 за Претоварната станция в Тетевен.Срокът за изпълнение на строително-монтажните 

работи е 300 дни. 

 

 

Източник: yambolnews.net 

Заглавие: Форумци: Отново актуална е темата за боклука и битовите отпадъци 

Линк: http://www.yambolnews.net/index.php/administratziya/obshtina-yambol/item/11690-
%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%86%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-
%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B5-
%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-
%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8                                                                                                           

  

Текст: Отново актуална е темата за боклука и битовите отпадъци на територията на Община Ямбол. 

Предстои да се определи новия концесионер за срок от пет години и в тази връзка КМЕТА/със статут на 

повторно осъден/ предлага в поръчката за концесионер ЗАВИШАВАНЕ на услугата сметосъбиране и 

сметоизвозване с над 20 000 лв. на месец. И тук възниква ВЪПРОСА: "Ели е възможно това да повиши 

такса смет плащана от гражданите на Ямбол?" От това могат да възникнат и много други въпроси, 

касаещи действията на КМЕТА в тази насока - облагодетелстване, клиентилизъм, задкулисие и т.н. Ако 

групата му в Общински съвет е безмълвна се питаме защо са безмълвни опонентите в ОС - Банков, 

Н.Стефанов и др. 
 

 

Източник: focus-news.net 

Заглавие: Битовите отпадъци в Стара Загора ще се събират след 19:00 часа 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/08/01/1950222/bitovite-otpadatsi-v-stara-zagora-shte-se-

sabirat-sled-1900-chasa.html                                                                                                               

  

http://www.yambolnews.net/index.php/administratziya/obshtina-yambol/item/11690-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://www.yambolnews.net/index.php/administratziya/obshtina-yambol/item/11690-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://www.yambolnews.net/index.php/administratziya/obshtina-yambol/item/11690-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://www.yambolnews.net/index.php/administratziya/obshtina-yambol/item/11690-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://www.yambolnews.net/index.php/administratziya/obshtina-yambol/item/11690-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://www.yambolnews.net/index.php/administratziya/obshtina-yambol/item/11690-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://www.yambolnews.net/index.php/administratziya/obshtina-yambol/item/11690-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://www.yambolnews.net/index.php/administratziya/obshtina-yambol/item/11690-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://www.focus-news.net/news/2014/08/01/1950222/bitovite-otpadatsi-v-stara-zagora-shte-se-sabirat-sled-1900-chasa.html
http://www.focus-news.net/news/2014/08/01/1950222/bitovite-otpadatsi-v-stara-zagora-shte-se-sabirat-sled-1900-chasa.html
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Текст: Стара Загора. Кметът на Стара Загора Живко Тодоров разпореди отпадъците от бита на 
гражданите от 4 август (понеделник) да се събират само вечер. Това съобщиха от пресцентъра на 
общината. Заради шума, който се създава при събирането на сметта от контейнерите и многобройните 
сигнали на граждани по този повод, от понеделник извозването на отпадъците ще става след 19.00 часа. 

 

 

Източник: burgasnews.com 

Заглавие: Младежи събират пластмасови капачки и подпомагат ученици 

Линк: http://www.burgasnews.com/novini-burgas/75793-mladezhi-sabirat-plastmasovi-kapachki-i-

podpomognat-uchenitzi                                                                                                       

  

Текст:  Бургаски младежи събират ненужни пластмасови капачки, за да подпомогнат ученици в нужда. 
Уникалната благотворителна инициатива стартира на 1-ви януари 2014-та. Тя е дело на младежите от 
сдружение „Общество за единство”, като  идеята е а се съберат всички ненужни пластмасови капачки, 
които всеки от нас изхвърля ежедневно. Събраното количество пластмаса ще бъде предадено за 
рециклиране в специализирана фирма. А парите от кампанията ще бъдат разумно похарчени, за да се 
подпомогнат умни и талантливи деца, които, за съжаление, нямат възможност да си купят необходимите 
учебни помагала и принадлежности или да платят такси за своето обучение.  
Кампанията е целогодишна, като идеята на организаторите е да привлекат колкото се може повече хора 
към нея. Всеки желаещ да се включи може да предаде капачките си, като се свърже с организацията или 
да оставите в някой от обектите със стикер „ПРИЯТЕЛ НА ОБЩЕСТВО ЗА ЕДИНСТВО”.Сред обектите има 
фризьорски салони, бар, магазини, както и училище „Георги Бенковски” и др.  
„Тази прекрасна инициатива ще помогне да запазим природата поне малко по-чиста, ако всеки от нас 
събере само няколко капачки, вместо просто да ги изхвърли някъде. А с този малък свой жест ще направи 
едно истинско добро – ще даде шанс на талантливи деца да развият потенциала си, ще им покажем, че 
доброто е живо. Няма ли да се почувстваме по-добре, ако сме помогнали дори само с една капачка за 
образованието на един талантлив млад човек? Нека си позволим да помечтаем. Ами ако сред тези деца е 
и един бъдещ Нобелов лауреат?! Ние, членовете на НПО „Общество за единство“, се надяваме, че идеята 
ни да превърнем всяка капачка в стотинка, ще прегърнат много благородни хора с добри и щедри 
сърца.”, каза Ивайло Димитров, председател на сдружението. 
Всеки, които би желал да се присъедини към кампанията, условно наименувана „Умната капачка - Всяка 
капачка стотинка”, може да го направи и на фейсбук страницата 
https://www.facebook.com/ObsestvoZaEdinstvo .   
„До средата на юли сме събрали над 250 кг. капачки. Не сме ги дали все още за рециклиране защото 
чакаме септември и началото на учебната година. Мисля че тогава ще е идеалният момент, за да ги 
предадем и с парите да направим нещо хубаво. Най радващото е, че от началото на годината в нашата 
кампания се включиха спортисти, компютърни специалисти, учители и още много бургазлии”, каза 
Ивайло Димитров. 
Сдружение  „Общество за единство“ стартира своята дейност през 2013-та г. В него са се събрали хора с 
различно образование, професии и етнос. Организацията е създадена с идея да съдейства за развитието 
на гражданското общество в България, да подкрепя и развива потенциала му и да повишава неговата 

http://www.burgasnews.com/novini-burgas/75793-mladezhi-sabirat-plastmasovi-kapachki-i-podpomognat-uchenitzi
http://www.burgasnews.com/novini-burgas/75793-mladezhi-sabirat-plastmasovi-kapachki-i-podpomognat-uchenitzi
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активност. 
„Като се ръководим от убеждението, че бъдещето на един народ зависи от грижата за младите хора в 
настоящето, приоритет на Сдружението е работата с децата и младежите. Друга важна насока в работата 
на НПО “Общество за единство” е социалната интеграция на групите в неравностойно положение – 
социално слаби граждани и семейства, хора със специални потребности, етнически малцинства и др. Към 
това прибавяме и убеждението си, че всеки човек поотделно и всички заедно като общество сме 
отговорни пред природата, затова ще работим за подпомагане на регионални, национални и 
международни инициативи в областта на екологията”, каза още Ивайло Димитров. 

 


