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Източник: dnevnik.bg 

Заглавие: Коя е Светлана Жекова - новият министър на околната среда и водите 
 
Линк: http://www.dnevnik.bg/zelen/2014/08/05/2356311_koia_e_svetlana_jekova_-
_noviiat_ministur_na_okolnata/   
 

  

Текст: Светлана Жекова също се смята сред изненадите в правителството, защото не е публично 
популярна, а някои медии до последно обявяваха като титуляр бившия министър (от правителството на 
Иван Костов) и заместник (при Борисов и Райков) на тази позиция Евдокия Манева. 
Жекова обаче е експерт с кариера в Брюксел и не е непозната сред хората в сектора. 
От 2008 г. досега тя е 
ръководител на сектор "Околна среда" в Представителството на България към ЕС 
Според официалната й визитка 47-годишната Светлана Жекова започва професионалната си кариера в 
държавната администрация през 1999 година в отдел "Европейска интеграция" на МОСВ. А от май 2004 г. 
заема различни длъжности в Постоянното представителство на България към ЕС (до 1 януари 2007 г. - 
Мисия на България към Европейските общности) в Брюксел. До 2008 година е първи секретар, 
представител на МОСВ в Мисията на България към ЕО. През 2008 г. е предсрочно повишена в 
дипломатически ранг "съветник" за експертния си принос при защитата на националния интерес в 
рамките на многостранните преговори по законодателния пакет "Климат-енергетика", както и в 
двустранен формат с председателството на ЕС и ЕК. 
В биографията й, разпространена от президентството, пише още: 
Завършва 9-а Френска гимназия в София. Магистър по френска филология в СУ "Св. Климент Охридски" и 
специалист по Международни икономически отношения от Свободния факултет на Минно-геоложкия 
институт в София. 
От 1997 г. до 1999 г. е специализирала "Международни отношения с Европейския съюз, Развитие на 
общия пазар" в American University, School of International Services във Вашингтон (САЩ). Има 
специализации по "Глобален мониторинг и качество на околната среда" и "Организация, система и 
дейности на ООН" от United Nations University в Токио (Япония). 
Била е хоноруван лектор в Института по публична администрация и европейска интеграция. От 1997 г. до 
1999 г. е административен асистент по проекти, свързани с Източноевропейските страни, в Washington 
College of Law, Вашингтон. Работила е като изследовател в Съвета на Европа в направление "Образование, 
култура и околна среда". 

 

Кой кой е в новото правителство > http://www.mediapool.bg/koi-koi-e-v-novoto-pravitelstvo-

news223350.html  

 

 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2014/08/05/2356311_koia_e_svetlana_jekova_-_noviiat_ministur_na_okolnata/
http://www.dnevnik.bg/zelen/2014/08/05/2356311_koia_e_svetlana_jekova_-_noviiat_ministur_na_okolnata/
http://www.mediapool.bg/koi-koi-e-v-novoto-pravitelstvo-news223350.html
http://www.mediapool.bg/koi-koi-e-v-novoto-pravitelstvo-news223350.html
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Източник: МОСВ 

Заглавие: 166 805 000 лв. са отпуснати от Държавния бюджет за разплащане по проектите в изпълнение по     
Оперативна програма „Околна среда“  
Сумата ще покрие 100% от всички верифицирани плащания 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2634                                                                                                                

  

Текст: На извънреден брифинг днес следобед министърът на околната среда и водите в оставка 
Станислав Анастасов обяви, че Министерството на финансите е отпуснало сума в размер на над 166 млн. 
лева за разплащане по проектите в изпълнение на Оперативна програма „Околна среда“. С парите ще се 
покрият 100% от верифицираните плащания и тя ще бъде разпределена по равно към всички 
бенефициенти. 
 
„За да осигурим комфорт на строителите и на общините в активния сезон, днес получихме лимит от 
Министерството на финансите в размер от над 166 млн. лева, които вече сме започнали да разплащаме и 
до ден-два ще разплатим всички средства на бенефициентите. Това са верифицирани разходи, които 
представляват „мостово“ плащане, което ще покрие разходите по проектите в периода от 2-3 седмици, 
докато Брюксел вдигне прекъсването на плащанията по ОПОС. Когато това стане, парите ще бъдат 
възстановени в Национален фонд, съответно ще бъде покрита голяма част от дефицита в бюджета на 
България“, обясни министърът в оставка Станислав Анастасов. 
 
Той увери още, че към момента в процес на верификация са искания за плащане за над 202 млн. лева, 
които ще бъдат обработени в рамките на 2-3 седмици. Ако процесите се развиват със същата тенденция, 
МОСВ ще изплати и тях, така че да няма никакъв риск от загуба на средства и да се осигури ресурс за 
общините като бенефициенти, коментира още Анастасов. 

 

 

Източник: МОСВ 

Заглавие: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н – 4 за характеризиране на 
повърхностните води 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=115                                                                                                          

  

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2634
http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=115
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Текст: С направените промени се постига точно и ясно транспониране на  конкретни разпоредби 
от  Директива 2000/60/ЕС, имащи отношение към материята, уредена в действащата Наредба № Н – 4 за 
характеризиране на повърхностните води(обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г., в сила от 5.03.2013 г.). Посочени 
са изисквания за определяне на стандарти за качество за приоритетни вещества на национално ниво, ако 
такива не бъдат въведени на ниво ЕС. 

Редуциран е списъкът на веществата – специфични замърсители. Въведени са: промени в 
класификационната система за оценка на екологично състояние вследствие на успешно реализирани 
научни разработки за биологичните елементи за качество фитопланктон (езера) и макрофити (реки и 
езера), нови методи за анализ за биологичните елементи риби (реки) и макроводорасли (крайбрежни 
води), редакция на класификационната система за оценка на физикохимични елементи за качество (в 
съответствие с изискванията на РДВ), както и критерии за нейното прилагане при оценката за качеството 
на водите и определяне на екологичното състояние на водните тела. 

Крайната дата за съгласуване е 22.08.2014 г. 

Очакваме писмени становища от заинтересовани лица на следните електронни адреси: 
tsptodorova@moew.government.bg и  abivanova@moew.government.bg 

Пълният текст на проекта на наредба можете да видите тук 

Проект на доклад до министъра на МОСВ може да видите тук 

 
 

Източник: society.actualno.com 

Заглавие: Заводът за боклука ще преработва 410 хил. тона отпадъци годишно 

 

 

Линк: http://society.actualno.com/Zavodyt-za-bokluka-shte-prerabotva-410-hil-tona-otpadyci-godishno-
news_43484.html                                                                                                             

  

Текст: Заводът за механично- биологично третиране на отпадъците в столицата ще преработва 410 
хиляди тона отпадъци годишно. Това стана ясно от столичният кмет Йорданка Фандъкова, която днес 
инспектира строителството, предаде Стандарт нюз. 
Новият завод за боклука ще се простира на площ от 110 декара. Над 80 процента от средствата са 
безвъзмездно европейско финансиране по ОП „Околна среда", обясни кметът, цитирана от пресцентъра 
на Столична община (СО). 

Строежът се е забавил заради лошите метеорологични условия, но строителят е успял да компенсира, 
стана ясно от инспекцията. 

Към момента се изграждат приемна, сгради за механично сепариране, за биологично сушене, за 
производство на РДФ -гориво, за товарене и съхранение на горивото. 

http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2014/NID_na_Naredba_H-4-2.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2014/Doklad_do_ministar.doc
http://society.actualno.com/Zavodyt-za-bokluka-shte-prerabotva-410-hil-tona-otpadyci-godishno-news_43484.html
http://society.actualno.com/Zavodyt-za-bokluka-shte-prerabotva-410-hil-tona-otpadyci-godishno-news_43484.html
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В момента се монтират стоманобетонните елементи и на кофража в сградите за биологично третиране, 
механично третиране и производство на гориво. Голяма част от строителните материалите са български, 
каза столичният кмет и уточни, че от страна на надзора се осъществява и контрол на качеството на място. 

95 процента от оборудването за завода е поръчано и ще се произвежда в Европа основно в предприятия 
в Германия и Австрия, допълни Йорданка Фандъкова. 

 

 

Източник: perniktoday.net 

Заглавие: Осем фирми нае допълнително Община Перник да почистят града от боклуците 
 

Линк: http://perniktoday.net/osem-firmi-nae-dopalnitelno-obshtina-pernik-da-pochistyat-grada-ot-

boklutsite/                                                                                                                     

  

Текст: Осем фирми са наети допълнително от Община Перник, за да почистят накамарените боклуци до 
контейнерите за смет, обяви зам.-кметът Росен Йорданов. Решението е взето от кризисния щаб, за да се 
предотврати създаването на бактериологична обстановка. Хигиенизирането започна от Перник миналата 
събота и неделя, продължава по кварталите и ще обхване и селата. Кметовете на населени места трябва 
да опишат нерегламентираните сметища и да предадат списъците в общинската администрация. 

Очакванията са скоро ситуацията със сметта да се нормализира. 

Росен Йорданов призова гражданите към по-голяма отговорност и заръча тези, които струпват 
строителни отпадъци до контейнерите да ползват лопата и да ги нахвърлят вътре. „Това да го видим, 
няма да го повярваме”, тутакси отсякоха селските управници, като от изстрадан опит подчертаха, че 
незаконните мини-сметища не никнат от нищото, а се творят от човешките ръце. Чести са случаите на 
земята да има накамарени едно чудо боклуци, а до тях да стоят празни съдове. 

Две фирми до момента са кандидати за изпълнител на услугата по сметопочистване и сметоизвозване в 
община Перник. 2 400 000 лв. е максималната стойност, за която ще играят на търга. Тя е с 1,5 млн. лева 
по-малко от сумата, за която чистеше „Стройинженеринг”. Ако в края на годината бъде сключен договор 
на посочената цена с фирма по чистотата, ще бъдат закупени компостери за селата, обеща кметът. 
Окосената трева, която в момента е голям проблем, ще се слага в тях, а не в контейнерите, които в 
момента се пълнят и от битови отпадъци, и от треви и храсти, и от строителни материали. 

 

 

 

http://perniktoday.net/osem-firmi-nae-dopalnitelno-obshtina-pernik-da-pochistyat-grada-ot-boklutsite/
http://perniktoday.net/osem-firmi-nae-dopalnitelno-obshtina-pernik-da-pochistyat-grada-ot-boklutsite/
http://perniktoday.net/osem-firmi-nae-dopalnitelno-obshtina-pernik-da-pochistyat-grada-ot-boklutsite/

