
 
 
 
 
 
 

 

WWW.BAR-BG.ORG 

 

 

 

 

МЕДИА МОНИТОРИНГ 

 20 януари 2015 г.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 2  

  

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева: За 2015 г. са предвидени 3,5 млн. лв. за кампанията „За чиста 
околна среда” 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2926     
             

 

Текст:  Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, днес на брифинг, съобщи 
финансовите параметри и условията за участие в ежегодната Национална кампания „За чиста околна 
среда” – 2015 година на тема „Обичам природата – и аз участвам“. 
„Проектите са малки по мащаб,  но сериозни като полза и ефект. Те  подпомагат,  както местните 
общности, така и възпитанието и образованието на децата ни“,  посочи министър Василева. Тя съобщи, че 
тази година с решение на УС на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 
среда (ПУДООС) е взето решение да се отпуснат средства в размер на 3.5 млн. лева за провеждането на 
кампанията.   
Тя се провежда от 12 години и е доказала своята устойчивост. Осъществява се от Министерството на 
околната среда и водите (МОСВ) и ПУДООС. От 2009 година до сега са реализирани 2048 проекти в 
рамките на програмата. 
Покана за участие тази година е отправена към две групи кандидати. За училища, детски градини и 
обединени детски комплекси са определени общо 1,2 млн. лева. Техните проекти могат да бъдат в 
размер до 5000 лева. 
За другата група - общини и кметства са заделени средства в размер на 2, 3 млн. лв., които могат да 
кандидатстват и получат за реализация на проектите си до 10 000 лева. 
Целта и на тазгодишната кампания е да се повиши екологичната култура и навлизането на съвременни 
тенденции в сферата на опазване на околната среда. 
Повече подробности за реда и условията за кандидатстване в конкурса може да видите тук  - 
http://pudoos.bg/ 
 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министърът на околната среда и водите кани експерти за участие в Експертния съвет за 
оценка на приоритетни вещества към МОСВ  
Писменото заявяване на интерес трябва да стане до 30.01.2015 г. 
 

Линк:  http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2749                        
 

 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2926
http://pudoos.bg/
http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2749
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Текст:  Министърът на околната среда и водите отправя покана към експерти и/или представители на 
научните среди и институции – Българската академия на науките, университети, научни институти, 
агенции, специализирани администрации и лечебни заведения, писмено да заявят интерес за участие в 
дейността на Експертния съвет за оценка на приоритетни вещества към МОСВ. 
Експертният съвет има за цел да подпомага министъра на околната среда и водите при изпълнение на 
задачите, свързани с оценка на приоритетни вещества и изготвяне на предложения за въвеждане на 
мерки за контрол на рисковете за човешкото здраве и/или околната среда, от употребата на определени 
опасни вещества. 
Във връзка с гореизложеното в срок до 30.01.2015 г. е необходимо да заявите интерес за участие в 
дейността на Експертния съвет, като изпратите по електронна поща автобиография с данни за контакт 
(име, телефон, е-mail) до г-жа Елена Чобанова. 
След изтичане на посочения срок заявилите интерес за участие в дейността на Експертния съвет ще бъдат 
поканени за разясняване на предстоящата дейност и обсъждане на въпроси от организационен, 
технически и друг характер.  
Допълнително, желаещите да участват в дейността на Експертния съвет към МОСВ, следва да го заявят 
писмено чрез деловодството на МОСВ, бул. „Мария Луиза“ 22, като приложат: 
• автобиография; 
• документи, удостоверяващи съответствие с посочените в поканата критерии; 
• попълнен формуляр за квалификация и област(те) на приложение/експертиза. 
  
Поканата за писмено заявяване на интерес може да видите тук. 
  
Формулярът за квалификация и област(те) на приложение/експертиза можете да изтеглите  тук . 
  
Повече информация относно организацията и дейността на Експертния съвет можете да намерите в 
„Правилник за организацията и дейността на експертния съвет за оценка на приоритетни вещества“, 
публикуван на страницата на МОСВ: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=88353 
Лице за контакт: Елена Чобанова – гл.експерт в отдел “ОХВ”, дирекция “Превантивна дейност”, тел. 940 
60 13, e-mail: etchobanova@moew.government.bg 
 
 
 

Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Мобилни пунктове ще събират опасни битови отпадъци през февруари 
 

Линк:  http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1385086                            
 

 

Текст: Община Велико Търново, съвместно с три специализирани фирми, организира мобилни пунктове 
за събиране на опасни битови отпадъци. Те ще бъдат разположени на  
13 февруари пред сградата на Община Велико Търново, а на следващия ден (14 февруари) - на паркинга 
пред Мола. 
В пунктовете ще се събират замърсени опаковки, лекарства с изтекъл срок на годност, живачни 
термометри и живак, почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за борба с вредители, 
киселини, основи и реактиви. Гражданите могат да донесат и бои, политури и лакове, праймери и 

http://www.moew.government.bg/files/file/Press/aktualno/2014/Pokana_za_interes_MOSV_2.docx
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/aktualno/2014/Pokana_za_interes_MOSV_2.docx
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/aktualno/2014/Formulqar.doc
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=88353
mailto:etchobanova@moew.government.bg
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1385086
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разредители за боя, терпентин, лепила, а така също излезли от употреба батерии и старо електрическо и 
електронно оборудване. 
Събирането на опасни битови отпадъци е реализация на ангажимента, който общината има в изпълнение 
на изискванията по Закон за управление на отпадъците. Подобни акции са планирани и през месеците 
юни и октомври. 
 
 
 

Източник: burgas.actualno.com 
 

Заглавие: Община Бургас предлага безплатно извозване на строителни отпадъци 
 

Линк: http://burgas.actualno.com/Obshtina-Burgas-predlaga-bezplatno-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-
news_451790.html                          
 

 

Текст:  И тази година Община Бургас предоставя на своите жители безплатна услуга за извозване на 
отпадъците след домашен ремонт. 
"Стартирахме услугата миналата година, но тя важеше само за основните градски територии. Сега 
тя е достатъчно развита и сме готови да обхванем и всички квартали на Бургас, така че нека се 
възползват и те. През 2014-та сме извозили над 50 000 чувала с отпадъци по сигнали на граждани. 
Благодаря им за проявената съвест и нека заедно продължим да създаваме новия облик на Бургас 
като чист и уреден европейски град", каза кметът Димитър Николов. 
От старта на безплатната услуга до днес са обслужени 2300 поръчки. Извозени са над 6000 кубика 
строителни материали, стари мебели, дограми и стъкла, обяснява община Бургас. 
Новата услуга се предоставя при следните изисквания: 
1. Стопанинът, произвел строителни и едрогабаритни отпадъци, е необходимо да подаде заявка за 
извозване на тел. 056/852 337 - за дата, час и адрес. 
2. Консорциум "Титан Бургас" ДЗЗД, като изпълнител на заявката, е длъжен да извози отпадъците до 48 
часа след приемането й. Извозването се осъществява в интервала от 08.00 до 16.00 ч. за дните от 
понеделник до събота /включително/ и между 08.00 и 12.00 часа за неделя и в празничните дни. 
3. Строителните отпадъци трябва да са поставени в чували, а едрогабаритните приведени във вид, удобен 
за товарене. 
4. Количеството на отпадъка да не надвишава 3 куб. м. 
5. В деня на извозване чувалите със строителните отпадъци и едрогабаритните отпадъци да бъдат 
изнесени на място с осигурен достъп за специализирания автомобил. 
При неспазване на тези изисквания, отпадъците няма да бъдат обслужени и отговорността за тяхното 
третиране и транспортиране носи стопанинът, обясняват от общината. 

 

 

Източник: kmeta.bg 
 

Заглавие: Красимир Герчев: Депото за отпадъци отговаря на екологичните норми 
След 26 съдебни дела започва мащабният проект в Разлог 
 
 

http://burgas.actualno.com/Obshtina-Burgas-predlaga-bezplatno-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-news_451790.html
http://burgas.actualno.com/Obshtina-Burgas-predlaga-bezplatno-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-news_451790.html
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Линк: http://www.kmeta.bg/krasimir-gerchev-depoto-za-otpadyci-otgovarq-na-ekologichnite-normi-
41136.html                               
 

 

Текст: След 6 години съдебни дела община Разлог най-сетне ще даде старт на строителството на 
модерно депо за битови отпадъци. Стойността му е за над 12 милиона лева и ще бъде разположен на 
площ от около 200 декара. На първата копка ще присъства и министърът на околната среда и водите 
Ивелина Василева. 
Общо 26 са съдебните дела срещу проекта, финансиран по Оперативна програма "Околна среда". 
"Това депо се оказа най-проверяваният обект. Всички институции, които правиха инспекции на 
заложените дейности и на жалбите се произнесоха, че депото отговаря на всички екологични норми на 
Европейския съюз. Нормално е хората да са притеснени, имаше сериозна кампания срещу този обект. 
Спекулираше се с тази тема, особено по време на избори. Нека бъдат спокойни, защото проектът е 
съобразен с всички екологични изисквания", заяви кметът на община Разлог Красимир Герчев. 
Забавянето обаче доведе до допълнителни финансови санкции от ЕС. Тази година таксата за всеки тон 
депониран боклук ще се плаща два пъти повече - 56 лева, а не досегашните 28 лева. 
"Новото депо ще се ползва не само от нашата община, но и от съседните - Банско, Белица и Якоруда, 
общо над 60 000 души няма да имат проблем с отпадъците и тяхното третиране", допълни още 
градоначалникът. 
В същото време Сдружение "Баненска буна - 2011" обяви, че в петък организира протест срещу 
изграждането на депото. Жители на село Баня твърдят, че сметището ще съсипе поминъка им - туризма, и 
ще навреди на здравето им. 

 
 
 
Източник: dgpazar.eu 
 

Заглавие: Без такса „Битови отпадъци“ за школа, читалища и молитвени храмове? 

Линк:  http://www.dgpazar.eu/index.php?page=News&id=15726                      
 

 

Текст:  Освобождаване от дължима такса „Битови отпадъци“ за календарната 2015-а година иска кметът 
Иво Димов за няколко вида институции. Предложението си той обосновава в докладна записка, 
адресирана до димитровградския местен парламент, цитирайки действащия Закон за местното 
самоуправление и местната администрация. 
Желанието на градоначалника е в следващите дванадесет месеца данъчното бреме да подмине 
общинските и държавни училища, както и различните молитвени домове, регистрирани надлежно по 
Закона за вероизповеданията. Преференцията се очаква да бъде валидна и за действащите читалища, ако 

http://www.kmeta.bg/krasimir-gerchev-depoto-za-otpadyci-otgovarq-na-ekologichnite-normi-41136.html
http://www.kmeta.bg/krasimir-gerchev-depoto-za-otpadyci-otgovarq-na-ekologichnite-normi-41136.html
http://www.dgpazar.eu/index.php?page=News&id=15726
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предложението бъде потвърдено. Това ще стане по време на предстоящото в края на месеца първо за 
годината работно заседание на ОбС. 
Подобна преференция бе приемана и през изтеклите няколко години, припомня DGPAZAR.eu. 
 
 
 

Източник: dobrich.utre.bg 
 

Заглавие: Поредна кражба на кабели в областта 
Образувано е досъдебно производство 
 

Линк:  http://www.dobrich.utre.bg/2015/01/19/293678-poredna_krazhba_na_kabeli_v_oblastta                       
 

 

Текст: Кражбата е извършена в село Тюленово между 03.00 и 08.00 часа на 16 януари, съобщават от ОД 
на МВР в Добрич. 
Неизвестен извършител е откраднал около 300 метра медни проводници от междустълбия. 
По случая е образувано досъдебно производство в РУ МВР Шабла. 
 
 
 

Източник: starazagora.topnovini.bg 
 

Заглавие: Задържаха трима крадци на кабели 
 

Линк:  http://starazagora.topnovini.bg/node/565118                        
 

 

Текст: Трима мъже от старозагорското село Еленино са задържани за кражба на медни проводници, 
съобщиха от полицията. 
На 17 януари във Второ районно полицейско управление в Стара Загора се обадил гражданин, който 
съобщил, че близо до село Християново на разклона за „Мандра баир” трима души копаят дупки. 
Пристигналият на мястото полицейски екип задържал в момент на кражба на меден проводник трима 
мъже от с. Еленино: Г.И. на 41 години, И.Д. на 34 години и И.И. на 40 години. При извършения на място 
оглед е установено, че тримата са изкопали 3 дупки, от които са прекъснали и изтеглили четирижилен 
меден проводник с дължина от 10 м. 
Работата по случая продължава. Образувано е досъдебно производство, уточниха от полицията. 
 

http://dgpazar.eu/index.php?page=News&id=5694
http://www.dobrich.utre.bg/2015/01/19/293678-poredna_krazhba_na_kabeli_v_oblastta
http://starazagora.topnovini.bg/node/565118

