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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Сандов представи екипа си в комисията по околна среда в 

парламента 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/ministur-sandov-predstavi-ekipa-si-v-

komisiyata-po-okolna-sreda-v-parlamenta/ 

 

 
 
Текст: Вицепремиерът по климатичните политики и министър на околната среда 

и водите Борислав Сандов представи екипа си пред народните представители 

на заседанието на парламентарната Комисия по околната среда и водите. 

 

Заместник-министър Тома Белев е с ресор биоразнообразие. „Доста важен 

ресор с оглед част наказателните процедури“, подчерта министър Сандов. 

Белев ще отговаря за националните паркове, регионалните инспекции по 

околната среда и водите и Националния координационен център.   

 

Заместник-министър Николай Сиджимов отговаря за секторите въздух и 

управление на отпадъците. „Два ключови сектори, имайки предвид 
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предизвикателствата при съвместната работа с общините. Има множество 

натрупани проблеми с регионални депа, сметища и ФПЧ“, посочи министърът. 

 

Заместник-министър Петър Димитров отговаря за сектор „Води“, басейновите 

дирекции и Оперативна програма „Околна среда“. 

 

Министър Сандов съобщи, че под негово ръководство е дирекция „Политика по 

изменение на климата“ в МОСВ, защото това е част от неговите отговорности 

като вицепремиер по климатичните политики. Министърът отговаря пряко за 

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 

(ПУДООС) и Национален доверителен екофонд (НДЕФ). 

 

„Амбициите ни са големи, има натрупани много проблеми в сферата на 

околната среда и водите. Един от индикаторите е 16-те наказателни процедури в 

сектора“, заяви министър Сандов.  Той отбеляза, че миналата седмица по време 

на парламентарния контрол в Народното събрание е обяснил подобрено за 

всяка една процедура на какво ниво е. „Четири са в съдебна фаза. Истината е, 

че с някои от тях няма да успеем да се справим, защото времето за конкретни 

действия не е достатъчно, за да спрем наказателни процедури или да спрем 

делата в съда в Люксембург“, поясни той. Екоминистърът посочи, че 

намерението е следващите 6 месеца да закрием 6 от наказателните 

процедури, а в рамките на календарната година да останат 8 или 9. „Реалисти 

сме, че не може да се закрият част от тях особено тези в съдебна фаза, а за 

други е необходимо сътрудничество от страна на местните власти, за което на 

този етап не мога да поема отговорност“, допълни Сандов. 

 

На свой ред председателят Манол Генов заяви, че министър Сандов и екипът му 

може да разчитат на комисията по отношение на законодателните инициативи. 

 

Министър Сандов изтъкна, че друг ангажимент на екипа на МОСВ е 

изсветляването на цялостаната дейност на институцията. „Това означава 

максимална прозрачност по отношение на всички процедури, по отношение на 

наличната информация, която е в министерството“. Според министъра има 

твърде много преписки в регионалните инспекции по околна среда и води, 

средно по 3 на ден на експерт, което е твърде много и не може да се обърне 

внимание на ключово важни въпроси.  „С общи оценки на определени зони ние 

бихме желали да намалим броя на тези преписки“, поясни той. 

 

Министър Сандов отбеляза, че има сериозен натиск към служителите. „Вчера 

оповестих за едно недопустимо държание от страна на инвеститор в района на 

Източни Родопи, който си позволяваше да нагрубява служители на РИОСВ - 

Смолян и да казва, че независимо от тяхното решение той ще реализира своето 

инвестиционно намерение. За мен това е абсолютно недопустимо и оповестих 

тази част от записа на заседанието на регионалния екологичен експертен съвет“, 

обясни министърът и подчерта, че се надява това да е ясен сигнал  към всеки, 

който има отношение с държавата, че трябва всичко да е по закон, и обратното, 

ако има сигнали за корупция, държавата ще действа в защита на гражданите и 

бизнеса, защото неговата роля е да изпълнява закона. 

 

На въпрос за изпълнението на Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 

2014-2020 г. министърът отговори, че към 31 декември м.г. разплатените средства 

са 49% (1,649 млрд. лв.). Сандов посочи, че има забавяне по голяма част от 

проектите, а има такива, които са с критичен статус. 

 



На заседанието беше разяснена необходимостта от нов проект за трасето на 

АМ „Струма“ при Кресненското дефиле. Стана ясно, че Европейската комисия 

(ЕК) изисква нова оценка на въздействието върху околната среда за 

изграждането на трасето на автомагистралата.  Министър Сандов посочи, че 

МОСВ ще изчакат и плана на Агенция "Пътна инфраструктура" и ще обсъдят 

проекта с Министерството на регионалното развитие и благоустройството 

(МРРБ). 

 

МОСВ ще започне демонстрационни и информационни  проекти в частта на 

депозитната система за връщане на опаковки (пластмасови, стъклени бутилки и 

кенове). Предвижда се усъвършенстване на единната информационна 

система, в която да бъдат включат всички участници в управлението на 

отпадъците. 

 

Източник: Investor.bg 
 

Заглавие: Ще преместят ли завода за горене на отпадъци от София в Стара 

Загора? 

 

Проектът вече е в напреднала фаза и е неприемливо локацията да бъде 

сменена, твърди Николай Стойнев 

 

Линк: https://www.investor.bg/bloomberg-tv/461/a/shte-premestiat-li-zavoda-za-

gorene-na-otpadyci-ot-sofiia-v-stara-zagora--343446/ 

 

 

Текст: Идеите за преместване на завода за горене на отпадъци от София в 

Маришкия басейн до Стара Загора или край Павликени, където инвеститор е 

фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански, са недоразумение. Това каза 

пред Bloomberg TV Bulgaria Николай Стойнев, председател на Комисията по 

икономика, собственост и дигитална трансформация към Столичния общински 

съвет. 

 

По думите му проектът за изграждане в София на инсталация за производство на 

енергия от гориво, получено от битови отпадъци, е извървял процедура по 

утвърждаване в течение на повече от седем-осем години и не може да бъде 

преместен. 

 

„Софийският проект е одобрен от Европейската комисия и е осигурено 

безвъзмездно финансиране от около 90 млн. евро. Вече е в изключително 

напреднала фаза, но строителството не е започнало, защото има обжалване. 

Когато тази процедура приключи, може да стартира строителството”, съобщи 

гостът. 

 

По думите му е важно местната власт да работи заедно с централната, за да се 

постигат резултати. 

 



„Могат да бъдат изграждани и други такива заводи в други градове. Трябва да има 

няколко инсталации, в Австрия има 11 такива инсталации, в Германия са 90, в 

Дания са 26. Това са водещите страни по зелена икономика и ние трябва да 

прилагаме този пример”, каза Стойнев. 

 

Той обясни, че такива инсталации се изграждат в градовете, защото има отпадък, 

който не може да бъде рециклиран. 

 

„Този отпадък трябва да бъде оползотворяван. Друга алтернатива е да отива в 

депо, което не е решение. Чрез такива инсталации произведената енергия се 

използва от гражданите и не се правят разходи за транспортиране”, уточни гостът. 

 

Във връзка с риска от замърсяване на въздуха Стойнев каза, че такива инсталации 

имат четиристепенна система за пречистване на газовете, мониторинг в реално 

време и всеки може да види какво излиза от комините. 

 

Източник: БНР 
 

Заглавие: Подписка срещу проекта за завод с енергия от отпадъци във 

Великотърновско 

 

Линк: https://bnr.bg/horizont/post/101584248/tec 

 

 
 
Текст: Три организации внесоха възражения срещу доклада за екологичната 

оценка на завода за каменна вата с топлоцентрала за изгаряне на битови 

отпадъци край павликенското село Върбовка. 

 

Напрежение в Павликени заради проект на Румен Гайтански за завод и централа 

с гориво от отпадъци 

Инвестиция на Румен Гайтански разпали страховете в павликенското село 

Върбовка 

Социалното напрежение в региона нараства. 

 

Жителите на общините Павликени и Сухиндол събират протестна подписка 

срещу инвестиционното намерение за 420 млн. евро на фирма „Петрургия“ на 

бизнесмена Румен Гайтански за завод за каменна вата, в който източникът на 

енергия ще е изгарянето по над 1 100 тона дневно модифицирано гориво от 

битови отпадъци. 

 

За опасенията си гражданите споделиха:  

 

„Има голяма опасност в региона ни да има не малко замърсяване с фини 

прахови частици от изгарянето на въпросните отпадъци“.  

 

„Може да замърси драстично околната среда, а градчето е малко“.   

 

https://bnr.bg/horizont/post/101584248/tec


Предстои Регионалната екологична инспекция да разгледа възраженията, 

внесени от движенията „За Земята“, „Балканка“ и от Инициативен комитет за 

запазване на Павликени като екологично чист район, и да насрочи експертен 

екологичен съвет.  

 

Инвеститорът планира през юли тази година да започне в покрайнините на 

павликенското село Върбовка строежа на завода с топлоцентралата за изгаряне 

на гориво от битови отпадъци. 

 

Източник: БНР 
 

Заглавие: „Евгения Ташева: 2022 година - година за преосмисляне на 

управлението на битовите отпадъци 

 

Линк: https://bnr.bg/plovdiv/post/101583571/chistota-sabora-po-grafik-stari-mebeli-i-

stroitelni-otpadaci-v-plovdiv 

 

 
 
Текст: „През тази година трябва да се преразгледа системата за разделно 

събиране на битовите отпадъци у нас. И във връзка с този въпрос имаме много 

силни надежди, че през тази година ще започне реален, градивен  процес на 

въвеждане на депозитната система“, напомни за слушателите на Радио 

Благоевград Евгения Ташева от екологичното сдружение „За Земята“. Тя 

коментира, че дълго време в нашата страна се отлага промяната на модела за 

изчисляване на такса смет. Последният към момента срок да се премине към 

принципа „замърсителят плаща“ е 2024 година. „Всички общини, не само в 

България, но и в целия Европейски съюз ще са задължени до края на 2023 година  

да организират разделното събиране на биоотпадъците от всички нас - от 

домакинства, ресторанти, пазари…. Общините трябва да направят бързи стъпки 

и да организират  разделното събиране поне на този отпадък. Това ще помогне 

много по-плавно да нараства такса „смет“. Тя няма как да не расте. Има 

причини, които са залегнали в българското законодателство и основната  е, че  

става все по-скъпо да се изхвърлят отпадъци на местното регионално депо“, 

коментира още Евгения Ташева. Тя посочи, че назначаването на Борислав 

Сандов за заместник министър-председател по климатичните политики и 

министър на околната среда и водите е „невиждано до момента развитие. Аз и 

моите колеги сме изключително радостни от този факт. Тъй като се познаваме с 

Борислав от много години,  аз знам, че той е отдаден на каузата и много добре 

разбира проблемите във всички сфери, свързани с околната среда. Това си 

пролича в първите му изказвания и действия, които предприема“, каза Евгения 

Ташева. 


