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Източник: МОСВ  

Заглавие: Европейската комисия изпрати до МОСВ писмо с препоръки и изисквания във връзка със 

спрените средства по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“  

Предстоят интензивни преговори с Европейската комисия за размразяване на спрените плащания 

до октомври 2014 

 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2661                                                                                                             

  

Текст: На 28.08.2014 г. в МОСВ е получено писмо от ЕК, което съдържа допълнителни препоръки и 
изисквания към системите за управление и контрол. Препоръките са в резултат на проведена одитна 
мисия на Европейската комисия през месец май 2014 г. 
Екипът на министерството е в непрекъснат контакт с ЕК и предстои период на интензивни преговори на 
експертно и политическо ниво за постигане на споразумение за възстановяване на спрените плащания по 
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ в срок до месец октомври 2014 г. 

 

Източник: МОСВ  

Заглавие: Министърът на околната среда и водите Светлана Жекова пое ангажимент за пълно 
съдействие при бързото и ефективно разрешаване на кризата с ТЕЦ „Бобов дол“  
МОСВ съблюдава начините, по които трябва да се третират блокове 1, 2 и 3 в Комплексното 
разрешително 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2660                                                                                                                                     

  

Текст: Министърът на околната среда и водите Светлана Жекова се срещна днес с представители на 
ръководството на ТЕЦ "Бобов дол“, Електроенергийния системен оператор и синдикалисти от КНСБ. 
Обсъден беше проблемът, свързан със спрените блокове и преустановената работа на Централата. По 
време на срещата министър Жекова пое ангажимент да съдейства за по-бързото и ефективно 
преодоляване на кризата, в рамките на законовата база и юрисдикцията на ведомството. Поставен беше 
акцент върху факта, че в кореспонденцията с Енергийния системен оператор, МОСВ съблюдава начините, 
по които трябва да се третират блокове 1, 2 и 3 в Комплексното разрешително. 
„И към момента сме задействали експерти, обсъждаме възможностите за бързо преодоляване на кризата 
в ТЕЦ“ Бобов дол“ и със специалистите от Електроенергийния системен оператор, като целта ни е да 
намерим изход възможно най-бързо“,  увери министър Жекова. 
В следващите дни предстоят нови работни срещи, като очакванията на страните по проблема са, че той 
ще бъде преодолян по максимално целесъобразен начин. 

 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2661
http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2660
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Източник: mediapool.bg 

Заглавие: Бивш зам.-министър и участничка в тв шоу ще съветват вицепремиера по еврофондовете 

 

Линк:  http://www.mediapool.bg/bivsh-zam-ministar-i-uchastnichka-v-tv-shou-shte-savetvat-vitsepremiera-
po-evrofondovete-news224354.html  

  

Текст: Вицепремиерът по управлението на средствата от Европейския съюз Илияна Цанова ще има 
петима съветници в политическия си кабинет, съобщиха от правителствената пресслужба в понеделник. 
Сред тях са дългогодишни кадри на държавната администрация с опит в работата с еврофондовете като 
бившия зам.-министър по околната среда от предишния служебен кабинет на Марин Райков и шеф на 
оперативната екопрограма Малина Крумова, като Марияна Кордова, която е работила в български 
ведомство по присъединяванеот на България към ЕС и управление на еврофондовете, познатата като 
пиар на кабинета на Иван Костов Албена Ивайлова, както и по-непознатите Савина Големинова и Васил 
Величков. Петото назначение на Ива Йорданова, която е била участник в един от тв форматите на "Шоуто 
на Слави" – "Умна и красива", предизвика вълнение сред жълтите медии, които побързаха да я обявят за 
"танцьорка на пилон" . 
Марияна Кордова е назначена за и.д. началник на кабинета. Тя е възпитаник е на 91 Немска езикова 
гимназия в София. Магистър по макроикономика и финанси от Университета на Западен Илинойс, САЩ, и 
магистър по счетоводство и контрол от УНСС. Стипендиант е на по програмите "Фулбрайт", САЩ, и 
"Чивънинг" на Форийн офис, Великобритания. Има специализация по мениджмънт във Висшата школа по 
администрация (ENA), Париж. Кариерата й стартира като експерт в ГУ "Външни финанси" на 
Министерството на финансите. Заемала е различни длъжности в администрацията на Министерския 
съвет на Република България, които са свързани с процеса по координация на присъединяването на 
България към ЕС и управление на европейските фондове. От 2008 г. досега е директор на дирекцията в 
АМС, която отговаря за мониторинга на програмите, финансирани със средства от ЕС. В периода 2010-
2012 г. е одитор в Генерална дирекция "Регионална политика" на Европейската комисия в Брюксел. 
В политическия кабинет на Цанова Малина Крумова отговаря за оперативните програми "Околна 
среда", "Регионално развитие", "Транспорт" и Програмата за развитие на селските райони. Тя е 
завършила Американския университет със специалност политология и международни отношения. Има 
магистърска степен от съвместна програма на Университета в Болоня и Университета в Сараево по 
"Демокрация и човешки права в Югоизточна Европа". От 1998 година се занима с управление на проекти 
и програми. През 2007 г. постъпва в МОСВ като експерт в Управляващия орган на ОПОС, а от 2009 г. е 
директор на дирекцията и ръководител на оперативната програма. В мандата на служебното 
правителство на Марин Райков изпълнява длъжността заместник-министър на околната среда и водите. 
Гл. ас. д-р Савина Големинова отговаря за правните аспекти, свързани с прилагането на системите за 
управление и контрол на европейските фондове. Завършила е Юридическия факултет на Софийския 
университет "Св. Климент Охридски". От 1993 г. досега е преподавател по финансово и данъчно право в 
Юридическия факултет на СУ, Катедра "Административноправни науки", и в Стопанския факултет на СУ. 
Има специализации в Т.М.С. Асър Институт, Хага, Холандия, в Международно бюро за данъчна 
документация - Амстердам (IBFD), в Европейската академия за данъци, икономика и право, Берлин, 
Германия, и др. Защитила е докторска дисертация на тема "Финансови правни отношения в системата на 
публичните средства от структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз". 
Албена Ивайлова отговаря за връзките с медиите. Завършила е Факултета по журналистика и масови 
комуникации на СУ "Св. Климент Охридски" през 1992 г., като последователно е работила като репортер и 
редактор във вестник "Култура", радио "Витоша" и вестник "Стандарт". Била е директор на новините на 
Нова телевизия и Канал 3. От 1999 г. до 2001 г. е директор на Дирекция "Информация и връзки с 

http://www.mediapool.bg/bivsh-zam-ministar-i-uchastnichka-v-tv-shou-shte-savetvat-vitsepremiera-po-evrofondovete-news224354.html
http://www.mediapool.bg/bivsh-zam-ministar-i-uchastnichka-v-tv-shou-shte-savetvat-vitsepremiera-po-evrofondovete-news224354.html
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обществеността" на Министерския съвет. От 2002 г. се занимава с корпоративен ПР, като е работила за 
редица български и чуждестранни компании. Съдружник е във фирма за маркетингови комуникации, от 
където е в неплатен отпуск за периода на работата й в политическия кабинет. 
Ива Йорданова е бакалавър по Бизнес администрация, специалност Международен бизнес, от колежа 
"Бъркли" в САЩ – 2009 г. Има магистърска степен по Национална сигурност от Военна академия "Г. С. 
Раковски". Работила е в "Хюлет Пакард" и "Пфайзър" като специалист по управление на бизнес-процеси. 
Стажувала е в отдел "Публична информация" на ООН в Ню Йорк, както и в Световната бизнес коалиция за 
борба със СПИН, туберкулоза и малария. Създател е на Клуба на ООН в Бъркли, член е на Младежкия 
борд на Millennium Promise – организацията на Джефри Сакс за борба с бедността. Печели програмата на 
Европейската комисия "За повече жени в европейската политика" – 2014 г. До август 2013 г. е била 
председател на Контролния съвет на ПП "Движение България на гражданите". В политическия кабинет 
отговаря за работата с Агенцията за българите в чужбина, която е в ресора на вицепремиера. 
Васил Величков е завършил Националната природо-математическа гимназия с профил "Математика и 
информатика", след което учи в УНСС. През 1994 основата първата си ИТ фирма, през 1999 г. е назначен 
за директор "Информационни технологии" на банка "Хеброс". В периода 2008-2011 г. активно участва в 
проектите по изграждане и поддръжка на редица ключови електронни регистри – Търговския регистър, 
Имотния регистър и Кадастралния регистър. През 2009 г. става член на Управителния съвет на Българската 
асоциация по информационни технологии с ресор "Стратегически ИКТ политики". Васил Величков е член 
и на мрежата на българските бизнес-ангели, ментор и член на комисията по селекция на проекти към 
фонда за ранно рисково инвестиране Eleven, като същевременно активно инвестира и подпомага 
стартиращи технологични компании, които се стремят към глобалния пазар на иновативни продукти и 
услуги. Ресорите на Васил Величков в политическия кабинет са свързани с Информационната система за 
управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН), развитието на 
електронно управление и стратегията за обществени поръчки 

 

Източник: 24chasa.bg 

Заглавие: Съветничка на вицепремиера Цанова е отговорна за спирането на еврофондовете по 

"Околна среда" 

 

Линк:  http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4275498  

  

Текст: Сегашната съветничка на вицепремиера по управление на европейските фондове Цанова, Малина 
Крумова е отговорна за спрените еврофондове по оперативна програма "Околна среда", съобщи БГНЕС. 
Крумова бе заместник-министърът на околната среда и водите в предишното служебно правителство и 
ръководител на на Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) до 2013 година. 
Тя поема управлението на ОПОС през 2009 година, а в края на 2013 подава оставка като ръководител на 
управляващия орган. Причината – месец по-рано Европейската комисия официално спира плащанията за 
България по ОПОС. 
От Европейската комисия посочват следните причини за спирането на плащанията по европейските 
фондове за околна среда: неправилно определен процент финансова корекция; съкращаване на срокове 
за подаване на оферти; дискриминационно изискване за членство в определена браншова организация; 
неравнопоставено третиране на участниците на етапа на подбор; неправомерно удължаване на срока за 
подаване на оферти и незаконосъобразно смесване на критерии за подбор и критериите за обществени 
поръчки. 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4275498
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В писмото на Европейската комисия, което бе разпространено в медиите, изрично се уточнява, че 
"управляващият орган на ОПОС не е открил нито една от тези нередности при извършените от него 
проверки на управлението. Следователно има данни, които сочат, че във функционирането на системата 
за управление и контрол има съществени недостатъци във връзка с проверките на управлението на първо 
равнище от страна на управляващия орган и последващите действия." 
Изводът на одиторите от Брюксел се базира на повторни проверки на четири проекта по ОПОС, които са 
били договорени през 2012 година. Нещо повече, подобни констатации за нередности при управлението 
се съдържат и в доклади до българските власти от 2011 и 2012 г. 
От началото на годината до предсрочното разпускане на Народното събрание Малина Крумова е 
съветник към парламентарната група на ГЕРБ. 

 

 

Източник: focus-news.net 

Заглавие: Тодор Матев: Потребителският съвет към ЧЕЗ призовава за по-строги мерки срещу вандализма 

по инфраструктурата 

 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/09/02/1960860/todor-matev-potrebitelskiyat-savet-kam-
chez-prizovava-za-po-strogi-merki-sreshtu-vandalizma-po-infrastrukturata.html  

  

Текст: София. Кражбите на съоръжения не са само проблем на ЧЕЗ. Те засягат всички ютилити компании, 
които стопанисват съоръжения от енергийната, ВиК, телекомуникационната и транспортната 
инфраструктури. Това каза в интервю за Агенция „Фокус” Тодор Матев, председател на Потребителския 
съвет към ЧЕЗ България. „Например през януари тази година товарен влак дерайлира в близост до София 
заради кражба на скрепителни елементи по трасето. По едно щастливо стечение на обстоятелствата 
тогава нямаше пострадали”, допълни още Тодор Матев.  
За съжаление, от началото на годината, клиентите на ЧЕЗ често се оказват неволни жертви на вандализма 
по електроразпределителната мрежа в Западна България. „Зад „сухата“ статистика за милиони левове 
загуби за компаниите, повредени трансформатори, километри увредени кабели стоят реални хора, 
домакинства, бизнес потребители, и институции, които стояха без ток и, чиито електроуреди изгоряха 
заради вандалските прояви на отделни лица и престъпното безсилие на законите”, заяви Тодор Матев.  
„Само за първите 5 месеца на годината имаше 159 прекъсвания на електрозахранването в следствие 
кражби и посегателства по мрежата, в резултат на които бяха засегнати близо 100 000 клиенти от 
различни населени места – в софийския квартал „Бъкстон”, гр. Нови Искър, софийското село Войнеговци и 
др. Именно затова посветихме десетото заседание на потребителския съвет в началото на юли на 
кражбите на съоръжения от инфраструктурата и поканихме част от засегнатите компании и страни – 
потребителски и граждански организации, експерти, Българската асоциация по рециклиране и други. 
Искахме да чуем по-широк кръг от мнения и позиции”, каза Тодор Матев. 
 

Източник: economynews.bg 

Заглавие: Ново назначение в НАП 

 

http://www.focus-news.net/news/2014/09/02/1960860/todor-matev-potrebitelskiyat-savet-kam-chez-prizovava-za-po-strogi-merki-sreshtu-vandalizma-po-infrastrukturata.html
http://www.focus-news.net/news/2014/09/02/1960860/todor-matev-potrebitelskiyat-savet-kam-chez-prizovava-za-po-strogi-merki-sreshtu-vandalizma-po-infrastrukturata.html
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Линк:  http://www.economynews.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-
%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-
%D0%BD%D0%B0%D0%BF-news57535.html                                                                                                                             

  

Текст: Със заповед на министъра на финансите Румен Порожанов за заместник-изпълнителен директор 
на Националната агенция за приходите е назначена Теменужка Янкова. Тя е предложена от 
изпълнителния директор на НАП Бойко Атанасов, а ресорът, който поема, е Данъчно-осигурителна 
методология и данъчно-осигурителна практика. 
Теменужка Янкова има дългогодишен опит в държавната администрация и е доказала своя 
професионализъм, като през годините е заемала различни експертни и ръководни позиции. От 1992 г. до 
1998 г. заема длъжностите данъчен инспектор, главен данъчен инспектор и данъчен експерт в 
Териториално поделение Данъчна администрация - гр. Плевен. От 1998 г. до 2002 г. работи 
последователно като експерт и главен експерт в Комисията по търговия и защита на потребителите - гр. 
София и в дирекция „Данъчна политика" в Министерството на финансите. 
Между 2002 г. и 2007 г. Теменужка Янкова работи на ръководни позиции в „Софарма Логистика" АД и 
„Калиман-РТ" АД. От 2009 г. до 2011 г. тя заема длъжностите началник отдел „Финансов контрол и 
отчетност на проекти" и директор „Финансово и административно обслужване" в Изпълнителна агенция 
за насърчаване на малките и средните предприятия. От 2011 г. до 2013 г. е назначена за директор на 
дирекция „Финанси" в ИА „Военни клубове и военно-почивно дело". От 2013 г. до момента Теменужка 
Янкова е съветник в политическия кабинет на заместник министър-председателя по икономическо 
развитие в Министерския съвет. 
 
 
 

Източник: agro.bg  

Заглавие: Разполагат контейнери за разделно събиране на отпадъци в Старозагорски села 
 
Ще бъдат поставени общо 900 контейнера в 300 точки 
 

Линк:  http://www.agro.bg/news/article50650.html                                                                                                                               

  

Текст: От днес 1 септември започва поетапното разполагане на контейнери в Старозагорските  села Братя 
Кунчеви, Горно Ботево, Еленино, Загоре, Калитиново, Калояновец, Могила и Оряховица. За тази цел е 
изготвен допълнителен план за разполагане на контейнери към Програмата за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки. Тя е одобрена от Общинския съвет и се реализира от община Стара Загора на три 
етапа. Програмата предвижда да бъдат разположени общо 900 контейнера в 300 точки. Основна цел на 
програмата е намаляване на отпадъците, подлежащи на последващо третиране и окончателно 
обезвреждане, оптимално и екологосъобразно събиране, сортиране, транспортиране и предаване за 
оползотворяване на отпадъците от опаковки. 

http://www.economynews.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%BF-news57535.html
http://www.economynews.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%BF-news57535.html
http://www.economynews.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%BF-news57535.html
http://www.agro.bg/news/article50650.html
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Изпълнител на програмата е фирма, с която община Стара Загора сключи петгодишен договор на 
30.09.2013 г. Според него, дружеството организира за своя сметка система за разделно събиране, 
транспортиране и сепариране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали. Всички разходи за 
изграждане и обслужване на системата за разделно събиране на отпадъци са за сметка на фирмата, 
съобщават от пресцентъра на Общината. 

 

Източник: pa-media.net 

Заглавие: Млад мъж от Динката посегнал на медната пръскачка, котела и жицата на пазарджиклия с 
имот в Сарая 
 

Линк:  http://pa-media.net/news.php?extend.7431.5                                                                                                                                

  

Текст: 42-годишният  А.Т. от Пазарджик  съобщил в събота, 29 август, че от къщата му в село Сарая е 
извършена кражба. Лисвали медни пръскачка и котел, както и около 30 метра електрически проводник. 
При проведеното разследване местните полицаи спипали А.Ш.- на 28г., от съседното село Динката. У него 
били открити откраднатите вещи. По случая се води бързо производство. 

 

http://pa-media.net/news.php?extend.7431.5

