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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Ученици наблюдаваха водолюбиви птици по Марица в Световния ден на влажните зони 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=53927 

 
 

Текст: Ученици от клуба „Млад географ“ към Хуманитарната гимназия „Свети Кирил и Методий“ и 
граждани наблюдаваха с бинокли и зрителна тръба водолюбиви птици по поречието на река 
Марица. Те имаха възможността да видят екземпляри от голям корморан, малък гмурец, 
жълтокрака чайка, сива патица, зеленонога и белочела водна кокошка, които живеят спокойно в 
градската среда и се радват на добри климатични условия. 
Директорът на РИОСВ – Пловдив доц. Стефан Шилев поздрави учениците и им подари Наръчници 
за опазване и устойчиво управление на влажните зони. Градимир Градев от ФПС „Зелени Балкани“ 
разказа на учениците за разнообразието от водолюбиви птици по поречието на река Марица, която 
е една от най-големите и значими влажни зони в региона. Той посочи, че сред често срещаните 
край Пловдив видове е малкият корморан, който нощува на 6-ти километър, където са 
наблюдавани около 5 хиляди екземпляра. Това е изключително рядко явление, защото тяхната 
популация в света е около 40 хиляди. Порази тази причина това местообитание е обявено за 
защитена местност по Закона за защитените територии (ЗЗТ). Самата река Марица също е 
регистрирана като защитена зона по НАТУРА 2000. 
Влажните зони имат благоприятно въздействие за намаляване риска от бедствия. Старите речни 
корита (т. нар. „мъртвици“) са подходящи за разливане и задържане на води при наводнения, 
коментира Градимир Градев 
Инициативата бе на сдружение „Зелени Балкани“ и се осъществи със съдействието на РИОСВ – 
Пловдив по повод Световния ден на влажните зони – 2 февруари. 
 

 
Източник: lovechtoday.eu 
 

Заглавие: Ловчалийката Мариела Начева става зам. министър на МОСВ. Министър-председателят 
Огнян Герджиков подписа заповеди за назначаването на 16 заместник-министри в осем от 
министерства 
 

Линк: 
http://lovechtoday.eu/%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BA
%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0/ 
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Текст: Министър-председателят Огнян Герджиков подписа заповеди за назначаването на 16 
заместник-министри в осем от министерства. Предложенията са на съответните министри. 
В екипа на служебния вицепремиер и министър на здравеопазването Илко Семерджиев влизат 
Атанас Кундурджиев, Галин Каменов и Любомир Гайдов. И тримата вече са заемали поста в 
различни периоди. 
Атанас Кундурджиев е началник на нефрологичното отделение в клиниката по нефрология и 
диализа в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. От 2014 г. досега участва в Съвета на директорите на УМБАЛ 
„Александровска“. В периода 2000-2001 г. е заместник-министър на здравеопазването. Завършва 
Медицинска академия – София, и има специализации по вътрешни болести, кардиология и 
нефрология, както и докторска степен от МУ – София. 
Към настоящия момент Любомир Гайдов е съдия във Върховния административен съд, а преди 
това – в Административен съд – София област. В периода август – ноември 2009 г. е заместник-
министър на здравеопазването. Завършил е право в Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“, както и международни икономически отношения в УНСС. 
От 2000 г. до 2001 г. Галин Каменов е бил заместник-министър на здравеопазването, след което 
става директор на РИОКОЗ – Софийска област.От 2011 г. до момента е главен секретар на РЗИ – 
Софийска област. Завършил е медицина в МУ – София, след което специализира „Епидемиология“ 
във ВМА и в МУ. Бил е заместник-началник на Центъра по военна епидемиология и хигиена към 
ВМА. 
Светла Янчева, Георги Георгиев и Иван Палигоров стават заместник-министри на земеделието и 
храните. 
Доц. д-р Светла Янчева е заместник-ректор на Аграрния университет в Пловдив. През 1989 г. 
завършва Висшия селскостопански институт в Пловдив със специалност инженер-агроном, като има 
специализация по растителни биотехнологии. От 2008 г. е доцент в катедра „Генетика и селекция”. 
Участвала е в 20 образователни, научни и внедрителски проекта. Автор е на 65 научни статии. 
Водила е международни лекционни курсове в университети в Германия, Китай, Ливан, Гърция и др. 
От 2012 г. досега проф. Георги Георгиев е ръководител на катедра „Индустриален бизнес и 
предприемачество“ в Стопанския факултет на Тракийския университет. Завършил е Висшия институт 
по зоотехника и ветеринарна медицина в Стара Загора. Има множество международни 
специализации, автор е на научни трудове и публикации. 
През 1985 г. проф. Иван Палигоров завършва Висшия лесотехнически институт в София, като към 
настоящия момент е декан на Факултета по стопанско управление в учебното заведение 
(Лесотехническия университет) и чете лекции в областта на икономиката на горското стопанство. 
В Министерството на образованието и науката заместник-министри стават Ваня Стойнева и Мария 
Гайдарова. 
От 2013 г. досега Ваня Стойнева работи в дирекция „Национален фонд“ в Министерството на 
финансите. Преди това е била заместник-министър на труда и социалната политика (март – май 
2013 г.). От 2003 г. до 2011 г. е работила на различни позиции в Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма, свързани с управлението на европейски проекти. Има магистратура по 
международни отношения в УНСС. 
Мария Гайдарова е директор на ОУ „Райна Княгиня“ в Пловдив от 1998 г. досега. Има магистратура 
по математика от СУ „Св. Климент Охридски“. Работила е като учител по информатика в ОМГ „Акад. 
Кирил Попов“ в Пловдив. Има редица специализации. 
За заместник-министри в МОСВ са назначени Мариела Начева и Ренета Колева. 
Мариела Начева е магистър по финанси от УНСС. Завършила е и УАСГ – специалност „Промишлено 
и гражданско строителство“. Има международна следдипломна специализация в Япония по 
„Глобален мениджмънт и лидерство“. Има опит в управлението на проекти в сектор „Води“, както и 
в областта на управление на отпадъците. Досега е работила в частния сектор. 
Ренета Колева е изпълнител директор на ПУДООС от септември 2014 г. досега, като от 2012 г. е 
заемала различни позиции в предприятието. Има юридическо образование от Нов български 
университет. 
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Деница Александрова-Митрова и Валери Тарандов са назначени за заместник-министри в 
Министерството на правосъдието. 
От 2012 г. Деница Александрова-Митрова е съдия в Административен съд –София град. В периода 
2002-2007 г. работи като адвокат, след което става съдия в Административния съд в Пазарджик. 
Завършила е право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, откъдето има и 
магистърска степен по международни отношения и право на ЕС. 
Валери Тарандов е юрист от СУ „Св. Климент Охридски“, като специализира правораздаване. В 
периода 2005-2007 г. работи като адвокат. От 2015 г. е заместник-председател на Софийския 
арбитражен съд при СЗРПБ и арбитър. 
В екипа на служебния министър на финансите Кирил Ананиев като заместник-министър е назначен 
проф. Румен Брусарски, който от 2012 г. досега е титуляр на лекционни курсове в бакалавърски и 
магистърски програми на Катедра „Финанси“ на УНСС. В периода 1998-1999 г. е заместник-
изпълнителен директор на ДФЗ. Работил е и в Министерството на икономическото развитие (1996-
1997) като началник управление. 
Константин Делисивков става заместник-министър на енергетиката. От 2010 г. досега е 
изпълнителен директор на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори. 
Магистър е по енергийна дипломация в Северния университет в Будо, Норвегия. Има магистърска 
степен и по право на ЕС в СУ „Св. Климент Охридски“. 
В екипа на служебния министър на икономиката Тодор Седларски влизат Лъчезар Борисов и 
Любомир Ганчев. 
От 2010 г. досега Лъчезар Борисов работи като началник на отдел „Управление и преструктуриране 
на държавното участие“ в Министерството на икономиката, като преди това е заемал различни 
позиции във ведомството. Магистър е по макроикономика от УНСС и има много научни 
публикации. 
Любомир Ганчев е магистър по международни икономически отношения от УНСС, има две 
бакалавърски степени – по финанси от Югозападен университет „Неофит Рилски“ и по „Икономика 
на кооперациите“ от УНСС. В периода ноември 2014 – юни 2016 г. е външен експерт в Световната 
асоциация по интелектуална собственост. Бил е член на Съвета на директорите на „Джереми 
България“ ЕАД. Заемал е съветническа длъжност към министъра на икономиката и енергетиката от 
юни 2013 г. до август 2014 г., като е следил за изпълнението на ОП „Конкурентоспособност“ и 
програмирането на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. 
 

 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: ЕС е на път да постигне своите „зелени“ цели за 2020 г. 
Изграждането на енергийния съюз се развива отлично, смята ЕК 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/70759 
 

 
 

Текст: Европа е на път да постигне своите цели за 2020 г. по отношение на емисиите на парникови 
газове, енергийната ефективност и възобновяемата енергия. Това обяви Еврокомисията с 
публикуването на втория доклад за състоянието на енергийния съюз на ЕС. 
„Въпреки настоящата геополитическа несигурност, Европа продължава напред с прехода към чиста 
енергия,“ заяви Мигел Ариас Канете, комисар на ЕС по въпросите на климата и енергетиката. 
„Фактите сами говорят за себе си – възобновяемата енергия вече е конкурентна в ценово 
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отношение, а понякога е и по-евтина от изкопаемите горива. В сектора в Европа работят над един 
милион души и се привличат повече инвестиции, отколкото в много други сектори. Разходите ни за 
внос на изкопаеми горива са намалели с 16 млрд. евро. Сега усилията трябва да продължат, като 
Европа работи със своите партньори, за да играе водеща роля в световната надпревара за по-
устойчива и по-конкурентоспособна икономика.“ 
Постигнатото в областта е добър напредък в посока изграждането на енергийния съюз на ЕС – 
инициатива, която има за цел ускоряване на фундаменталната модернизация на цялата европейска 
икономика, за да може тя да стане нисковъглеродна и енергийно и ресурсно ефективна по 
социално справедлив начин. 
ЕС напредва добре по отношение на целите на енергийния съюз, по-специално по отношение на 
целите в областта на енергетиката и климата за 2020 г., откчита ЕК. „Той вече е постигнал целта си 
за крайното потребление на енергия. Същото се отнася и за емисиите на парникови газове – през 
2015 г. емисиите на ЕС са били с 22% под равнището през 1990 г. ЕС се представя добре и в сектора 
на възобновяемата енергия – според данните от 2014 г. делът на енергията от възобновяеми 
източници е достигнал 16% от брутното крайно енергопотребление в ЕС. Друга важна тенденция е, 
че ЕС продължава успешно да прекъсва връзката между икономическия растеж и емисиите на 
парникови газове. През периода 1990 – 2015 г. общият брутен вътрешен продукт на ЕС (БВП) е 
нараснал с 50%, докато общите емисии са намалели с 22%.“ 
 
 

Източник: sevlievo-online.com 
 

Заглавие: Осъдиха крадци на метал от две севлиевски училища 
 

Линк: http://www.sevlievo-online.com/statii/osadiha-kradtsi-na-metal-ot-dve-sevlievski-uchilishta-
1593/ 
 

 
 

Текст: Мъж и жена, които живеят на съпружески начала, извършили кражби на вещи, предимно 
метални предмети, от две севлиевски училища, са осъдени по обвинение на Районна прокуратура – 
Севлиево. Наложеното на Севдан О. наказание е седем месеца  лишаване от свобода при строг 
режим, Антоанета М. е осъдена  на  лишаване от свобода за четири месеца, отложено с 
изпитателен срок от три  години. 
Съдът призна за виновен Севдан за това, че на 4 май миналата година, при условията на опасен 
рецидив и на продължавано престъпление, използвайки ръчна количка, изнесъл от бившата 
гимназия по селско стопанство два чугунени радиатора и две мишки за компютър. Откраднатото е 
изчислено на 44 лева. 
Севдан и Антоанета са признати за виновни и в опит да откраднат от същото училище горелка за 
котел  с мощност от 115 до 390 КВт, помпа от  парна инсталация, чугунена плоча от котела и 
метален елемент от котела, метална кофа пълна с  парчета тръби, метална тенджера с болтове и 
гайки, метална фуния и метална рамка. За целта те били обородудвани с гаечен ключ, който 
трябвало да улесни достъпа им до сградата.   
През май миналата година Севдан О., който е осъждан многократно, отишъл до сградата на 
бившата професионална гимназия по керамика, откраднал вещи и на следващия ден ги предал в 
пункт за изкупуване на вторични суровини. Няколко дни след това двамата се уговорили да отидат 
до сградата на бившата керамична гимназия, за да откраднат метални вещи, които имали 
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намерение да продадат. Късметът обаче не бил на страната на крадците и те били забелязани от 
служители на Районно управление Полиция.  
Присъдата подлежи на обжалване. 
 
 


