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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева откри Десетата национална конференция по етика  
"Основни акценти в работата на МОСВ са постоянните диалог и партньорство с всички страни“, 
посочи министър Василева 
 

Линк:  http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2783      
 

 

Текст: Днес министър Ивелина Василева откри Десетата национална конференция по етика на тема 
"Екоетика, природа и устойчиво развитие на България".  
„Основни акценти в работата на МОСВ са всекидневното прилагане на принципите на открито 
управление и отчетност, постоянен диалог и партньорство с всички страни за създаване на предсказуема 
и ефективна политическа рамка, на базата на обществен консенсус.”, каза Ивелина Василева на 
тържественото откриване. 
„Повишаването на общественото съзнание и култура в областта на околната среда и устойчиво развитие 
допринася за въвеждане на нови модели на поведение, които да осигурят високо качество на 
екосистемните услуги и природната среда, не само за настоящото, но и за бъдещите поколения. Ето защо 
МОСВ и неговите териториални структури ежегодно организират национални информационно-
образователни кампании, свързани с отбелязването на международните дати за опазването на околната 
среда.“, добави тя. 
Националната конференция по етика се организира от Института за изследване на обществата и знанието 
при БАН и Руския културно-информационен център в София.  
Тази година Министерството на околната среда и водите е съорганизатор на форума. 

  

 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие:  МОСВ получи награда по случай Световния ГИС ден  
Заместник-министър Павел Гуджеров прие от името на министерството международната 
награда за специални постижения в Географските информационни системи 

 
Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2782       
 

 

Текст:   На официална церемония снощи МОСВ получи награда за реализацията на проект „Разработване 
и внедряване на информационна система за защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000”. 
Наградата бе връчена от Аарт ван Вингерден, генерален директор на Esri, Inc. за Европа.  
  

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2783
http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2782
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„Приемам тази награда за доказателство, че положените от всички нас усилия са в правилната посока, а 
именно рационалното използване на новите технологии и най-вече възможностите на Географските 
информационни системи за успешното прилагане на политиките в областта на околната среда.“, каза по 
време на церемонията заместник-министър Гуджеров. 
Проектът се финансира от ОП "Околна среда 2007-2013" и е на стойност 1 324 000 лв. Той е част от 
поредицата проекти, реализирани в администрацията на МОСВ, залагащи на ГИС-технологиите. В 
рамките на проекта бе изградена единна информационна система за нуждите на управлението на 
защитените зони, която обединява пространствени и непространствени данни от различни източници и 
осигурява лесен достъп до тях през Интернет от страна на институциите, свързани с управлението на 
защитените зони. В резултат на това се очаква да се улеснят процедурите по координация и контрол 
между отделните административни звена. 
Системата включва и публично приложение, което осигурява достъп на всички заинтересовани страни и 
граждани до актуална информация за обхвата, местоположението и състоянието на защитените зони. 
Това гарантира прозрачност при провеждането на административните процедури. Публичната част 
на  приложението е достъпна на: natura2000.moew.government.bg   
 
 
 

Източник: government.bg 

Заглавие: Министър-председателят разпредели по ресори отговорностите на вицепремиерите 
 

Линк:  http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0212&n=3267&g      
 

 

Текст:  Министър-председателят Бойко Борисов разпредели между четиримата вицепремиери 
функциите по координация на общата политика на правителството и по взаимодействието с органи на 
изпълнителната власт към Министерския съвет. 
Заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация Румяна 
Бъчварова ще координира работата на министрите на образованието и науката, на културата, на 
здравеопазването, на младежта и спорта и на туризма. Тя ще осъществява взаимодействието на 
правителството с Държавна агенция „Архиви“, Комисията за регулиране на съобщенията, Националния 
статистически институт и Националната агенция за оценяване и акредитация. 
Заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните 
въпроси Меглена Кунева ще наблюдава дейността на министрите на външните работи, на правосъдието, 
на отбраната и на вътрешните работи. Тя ще координира работата на държавните агенции за 
метрологичен и технически надзор, за българите в чужбина и за бежанците, на Държавна агенция 
„Технически операции“, на Агенцията за ядрено регулиране, Патентното ведомство и Центъра за 
превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност. 
Вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев ще 
наблюдава дейността на министрите на финансите, на регионалното развитие и благоустройството, на 
икономиката, на енергетиката, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на 
земеделието и храните и на околната среда и водите. Той ще осъществява взаимодействието с 
Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, с Държавната комисия за енергийно 
и водно регулиране, с Държавната комисия за стоковите борси и тържищата и с Агенцията за 
приватизация и следприватизационен контрол.  

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0212&n=3267&g
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В ресора на вицепремиера по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната 
политика Ивайло Калфин са Държавната агенция за закрила на детето, Националният компенсационен 
жилищен фонд и Националната агенция за професионално образование и обучение.  
Министър-председателят Бойко Борисов лично ще наблюдава дейността на Държавна агенция 
„Национална сигурност“ и на Държавната комисия по сигурността на информацията. 
 
 
 
Източник: rodopismolian.blogspot.com 
 

Заглавие: Министър Павлова: Няма нарушение при разрешителното за строеж на ТЕЦ-а в „Устово” 
 

Линк:  http://rodopismolian.blogspot.com/2014/11/blog-post_647.html      
 

 

Текст:  Няма нарушение при даването на разрешение за строителство на ТЕЦ в смолянския квартал 
„Устово". Това става ясно от отговора на регионалния министър Лиляна Павлова в отговор на питането на 
смолянския депутат д-р Даниела Дариткова. 
„В отговор на постъпилия от Вас въпрос относно строеж на електрическа централа на биомаса с мощност 
до 4500 кW в УПИ VІІІ, кв.34 по плана на кв. „Устово", гр.Смолян, Ви уведомявам за следното: 
Във връзка с жалба от Инициативен комитет „Защита интересите на кв."Устово", относно строителството 
на „Централа за производство на електрическа енергия от биомаса", е извършена проверка на 13 
октомври в Община Смолян и на място на строежа. 
В обхвата на задължителната проверка за съответствие с предвижданията на подробния устройствен 
план, съгласно разпоредбите са проверени издаденото разрешение за строеж и заповедта за допълнение 
на разрешението за строеж, при което не са установени нарушения. И двата документа са влезли в сила и 
следва да се има предвид, че след влизане в сила на строителните книжа, същите не подлежат на отмяна 
от органите на ДНСК. 
Контролът по изпълнение на вписаните в актовете на РИОСВ - Смолян условия, е в компетентността на 
органа, издал акта", отговаря на питането министър Павлова.   
Очаква се отговор и от екоминистъра Евелина Василева дали са спазени изискванията за издаване 
Решението по ОВОС от РИОСВ –Смолян, както и има ли становище от РЗИ-Смолян относно здравния риск 
и налице ли са основания за възобновяване на административното производство, предвид промяната на 
инвестиционното предложение, касаеща използването на големи количества питейна вода от извор, 
водоснабдяващ квартала в близост и по-голямото количество биомаса, което централата ще използва. 
 
 
 

Източник: novanews.bg 
 

Заглавие: Автобус, задвижван с отпадъци, направи първия си курс 
Новият автобус може да измине 300 км с едно зареждане на резервоара 

 

Линк:  

http://novanews.bg/news/view/2014/11/20/93174/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D

1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D1%81-

http://rodopismolian.blogspot.com/2014/11/blog-post_647.html
http://novanews.bg/news/view/2014/11/20/93174/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/
http://novanews.bg/news/view/2014/11/20/93174/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/
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%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-

%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-

%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/       

  

Текст: Първият автобус, задвижван с отпадъци, направи дебютния си курс в град Бристол, информира в. 
„Дейли мирър”, цитиран от БТА. 
Превозното средство е с 40 места и е кръстено „Био бус”. То се задвижва единствено от човешки телесни 
и хранителни отпадъци. 
Автобусът ще отделя много по-малко вредни газове от дизеловите си събратя. Върху страните на 
возилото са изрисувани седящи хора върху тоалетни чинии. От днес превозното средство влиза в редовна 
експлоатация между бристолското летище и град Бат. 
Биогазът, използван за гориво, е получен в пречиствателната станция за отпадни води „Дженико”. 
Мениджърите на автобусната линия изтъкнат, че на практика тя се задвижва „от местните хора”. Нищо 
чудно и самите пътници да са дали личен принос в получаването на биогаза. 
Същата компания, която добива продукта от човешки и хранителни отпадъци, влага част от 
производството си в националната газопреносна мрежа. 
Новият автобус може да премине разстояние от 300 километра с едно зареждане на резервоара. Този 
обем се постига от годишните телесни и хранителни отпадъци само на петима души. 
 
  

 
Източник: plovdivnews.bg 
 

Заглавие: Акция за събиране на опасни отпадъци в Пловдив 
 

Линк:   
http://www.plovdivnews.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=55348:55348&catid=67:muni
cipal-council&Itemid=91     
 

 
 
Текст: Излезлите от употреба автомобилни гуми могат да предадат днес пловдивчани на няколко места в 
града, съобщиха организаторите. Кампанията започва в 10.30 часа и ще продължи до 16.00 часа.Ще се 
събират и отработени масла и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА).Съдовете за разделно 
събиране на тези отпадъци ще бъдат разположени по райони, както следва: район "Източен" - ул. "Лев 
Толстой"2; район "Запазен" - на паркинга на ул. "Равнища", до параклиса "Св. Троица"; район "Северен" - 
до магазин "Лидъл", отстрани до тревните площи; район "Южен" - продължението на бул. "Македония", 
срещу магазин "Лидъл"; район "Тракия" - на бул. "Освобождение", от северната страна на районната 
администрация; район "Централен" - на паркинга зад ресторант "Стадиона". По време на кампанията 
пловдивчани ще могат да се освободят от изброените опасни отпадъци безвъзмездно, припомнят от 
Общината. 

http://www.plovdivnews.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=55348:55348&catid=67:municipal-council&Itemid=91
http://www.plovdivnews.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=55348:55348&catid=67:municipal-council&Itemid=91
http://www.plovdivnews.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=55348:55348&catid=67:municipal-council&Itemid=91
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Източник: perniktoday.net 
 

Заглавие: Размразиха спрените плащания за регионалното депо за твърди битови отпадъци в Перник 
 

Линк: http://perniktoday.net/razmrazixa-sprenite-plashtaniya-za-regionalnoto-depo-za-tvardi-bitovi-
otpadatsi-v-pernik/        
 

 

Текст: Размразиха спрените плащания по изграждане на регионалното депо за твърди битови отпадъци в 
Перник, съобщи зам.-предесдателят на НС и доскорошен кмет Росица Янакиева. Замразеният период 
беше доста дълъг и причината бе липса на финансов ресурс, обясни тя. Перник обаче вече е сред 
общините, чиито сметки за верифицирано плащане ще бъдат заредени, за да продължи работата. 
Ще се отиде до удължаване на срока по строителството, за да бъде преодоляно забавянето. Община 
Перник обаче няма да търпи санкции в този случай, уточни Янакиева и обясни, че това е по силата на 
министерско постановление №352 от 3 ноември 2014 г. за изменение и допълнение на Методологията за 
определяне на финансови корекции  във връзка с нарушения, установени при възлагането и 
изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от Структурните 
фондове, Кохезионния фонд на Европейския съюз, в което се посочва, че държавата споделя 
отговорностите и санкциите. Янакиева ще даде на колегите си от Община Перник ПМС-то, за да не се 
получи разминаване. 
Бюджетът на регионалното депо е в размер на 9 637 885 лв. Негов изпълнител е ДЗЗД “Трейс Кордеел – 
Перник”. По график строителството започна на 14 май 2013 г. и трябваше да е приключило на 14 
февруари 2014 г. 
 
 

 
Източник: rodopinews.com 
 

Заглавие: УЧЕНИЦИ СЪБРАХА 12 ХИЛ. КАПАЧКИ, ЗА ДА ПОМОГНАТ НА ИНВАЛИДИ 
 

Линк: http://www.rodopinews.com/%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD/item/2041-
uchenici-sabraha-20-11-2014    
      

 

Текст: Гимназисти от Смолян събраха 12 500 пластмасови капачки от бутилки, за да купят инвалидни 
колички на нуждаещи се родопчани. От началото на учебната година младежите трупат капачките, 
предават ги за рециклиране, а кампанията ще помогне на инвалиди от Чепеларе да се предвижват с 
акумулаторни колички. Професионалната гимназия по икономика „Карл Маркс” в Смолян първа масово 
поде благотворителната акция, казват от учебното заведение. В настоящата европейска седмица за 
намаляване на отпадъците гимназистите отправят призив към цялата общественост да се включи в 
каузата. 

http://perniktoday.net/razmrazixa-sprenite-plashtaniya-za-regionalnoto-depo-za-tvardi-bitovi-otpadatsi-v-pernik/
http://perniktoday.net/razmrazixa-sprenite-plashtaniya-za-regionalnoto-depo-za-tvardi-bitovi-otpadatsi-v-pernik/
http://perniktoday.net/razmrazixa-sprenite-plashtaniya-za-regionalnoto-depo-za-tvardi-bitovi-otpadatsi-v-pernik/
http://www.rodopinews.com/%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD/item/2041-uchenici-sabraha-20-11-2014
http://www.rodopinews.com/%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD/item/2041-uchenici-sabraha-20-11-2014
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„Във всяка класна стая учениците събират капачки от напитки в чували и чанти. После ги возим до 
Чепеларе, а местният съюз на инвалидите се е наел да закупи количките, след като ги предаде за 
рециклиране. С най-голям принос в акцията са 8 б, 12 в и 11 б клас”, коментират учители от ПГИ, които 
също са се включили в инициативата. Председателят на съюза на инвалидите в Чепеларе Милена 
Меркова е изпратила благодарствено писмо до ръководството на икономическата гимназия, в което 
казва: „Възхитена съм, че младежите са готови да помогнат за реализация на една красива идея - да 
зарадваме двама млади хора с жестока съдба, които имат крещящата нужда от акумулаторни колички, 
тъй като живеят във високи райони на града”. 
 
 
 
Източник: razloginfo.com 
 

Заглавие: Най-изпеченият измамник в историята, продал Айфеловата кула на търговец на скрап… 
 

Линк:   http://razloginfo.com/rssnews/2014/11/20/%D0%BD%D0%B0%D0%B9-
%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-
%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B2-
%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BF/         
 

 
 
Текст: Май 1935 г. - Тайните служби най-после залавят един от най-издирваните хора в Европа и САЩ. Той 
е натрупал състояние от схеми, които са толкова мащабни и скандални, че никой не е вярвал, че жертвите 
му биха могли да са толкова наивни. Лустиг продал Айфеловата кула на търговец на скрап. Продал и 
„кутия за пари“ на безброй алчни богаташи, които повярвали, че изобретението му може да печата 
напълно неразличими от оригинала $100 банкноти. Дори успява да изпързаля някои от най-богатите и 
опасни мафиоти – мъже като Ал Капоне, който така и не разбрал, че е измамен…. 
 

http://razloginfo.com/rssnews/2014/11/20/%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BF/
http://razloginfo.com/rssnews/2014/11/20/%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BF/
http://razloginfo.com/rssnews/2014/11/20/%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BF/
http://razloginfo.com/rssnews/2014/11/20/%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BF/

