
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

МЕДИА МОНИТОРИНГ 

 5 март 2015 г.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

WWW.BAR-BG.ORG 



                         
  
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Обществено обсъждане на режимите в проекто-заповедите за обявяване на защитени зони за 
опазване на природните местообитания  
Това е част от процедурата по обявяване на 234-те защитени зони за местообитания 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2897            
                                        

 

Текст: Във връзка с процеса по обявяване на защитените зони за опазване на природните местообитания 
и на дивата флора и фауна, МОСВ периодично публикува проекто-заповедите за обявяването им.   
 
Обявлението, както и пълния текст на всяка една от проекто-заповедите, включително картен материал и 
границите им в цифров вид, се публикуват на интернет страницата на МОСВ (тук) и са на разположение в 
административните сгради на съответните РИОСВ.  
 
В едномесечен срок от датата на публикуване на обявлението за съответните защитени зони, 
заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани 
писмени становища, възражения и предложения, относно посочените в проекто-заповедите забрани и 
ограничения на дейности.  
 
 
 
Източник: infosi.bg 
 

Заглавие: „Big Brother“ бори кражбите в БДЖ 
 

Линк: http://www.infosi.bg/big-brother-bori-krazhbite-v-bdzh/                                                 
 

 

Текст: От края на март ще заработят електронните системи за следене, които ще намалят рисковете от 
кражба на гориво в БДЖ. 
 
„80% от джипиесите вече са ремонтирани”, съобщи управителят на „БДЖ – Товарни превози” Любомир 
Илиев. По думите му дизеловите локомотиви в дружеството са  53 и на 42 от проследяващите им 
устройства са поправени, пише „Монитор“. 
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„До средата на март планираме да са готови всички. След това обачетрябва да секалибриратнивомеритев 
горивните резервоари на машините и до края на март смятаме да пуснем джипиес системата. В момента 
се монтира и видеонаблюдение по пунктовете за зареждане на локомотивите с нафта. То също ще е 
готово до края на месеца”, поясни Илиев. 
 
В края на януари от БДЖ отчетоха, че работещите джипиеси са само 16, но и тях никой не ги следи. 
Само за последните две години кражбите на дизел в товарната железница са за над 2 млн. лв. Преди 
около 3 месеца в дружеството намалиха с 10% на разходните норми на дизеловите локомотиви, а от 1 
март – с още толкова. 
 
Според експерти от бранша системата с джипиесите и камеритеще намали шансовете и за надписване на 
отчетитеза свършената работа, което отваря възможности за кражби на нафта. Данните на товарната 
железница сочат, че за извънреден труд през 2014 г. са платени 1,1 млн. лв., като само за декември 
сумата е 400 хил. лв. 
 
Според Велик Занчев, председател на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ” другият голям проблем 
на товарните превози са нерентабилните дейности. „Вече сме направили анализ за необходимите мерки 
за намаляването им”, уточни той. 
 
„Те са залегнали в стабилизационната програма на БДЖ, която до средата на март ще е готова”, добави 
той.По думите му основните цели за товарните превози са две – оптимизация на дейностите в 
дружеството и приватизация му. 
 
„За нерентабилните пътнически влаковеще се търсятрешения с друг подвижен съставсъответстващ на 
пътникопотока”, съобщи още Занчев. „Трябва за това да има обаче дългосрочна инвестиционна политика 
за БДЖ”, подчерта той. 
 
Според него засега не се предвижда да се използват автобуси, които да заменят най-нерентабилните 
влакове. „Но стабилизационната програма е отворена за идеи, водещи до съкращаване на разходите и 
оптимално използване на обществения ресурс”, поясни Занчев. 
 
 
 
Източник: konkurent.bg 
 

Заглавие: Полицията спретна акции по селата във Врачанско  
 

Линк: http://konkurent.bg/article/41315/policiiata-spretna-akcii-po-selata-vuv-vrachansko                                            
 

 

Текст: В нощта срещу сряда на територията Враца и селата Паволче, Челопек, Згориград, Лиляче, Бели 
извор и Власатица е проведена специализирана полицейска операция с цел установяване на малолетни и 
непълнолетни лица в нощните увеселителни питейни заведения; проверки за наличие на стоки без 
акцизен бандерол, повишаване чувството за сигурност на гражданите, противодействие на битовата 
престъпност, кражби на животни, от частни домове и превантивни мерки срещу престъпления от 
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всякакъв вид. От областната дирекция на МВР поясниха, че констатирани нарушения няма. 
Специализирана операция е била проведена и във вторник на териорията на Бяла Слатина. Акцията е 
била с цел осигуряване на обществения ред и охрана, недопускане извършването на кражби на кабели, 
ел.проводници, незаконна сеч на дърва. Констатирани са  2 нарушения на Закона за българските лични 
документи.В същия ден е била проведена и акция в Мездра. Нарушения на територията на 
железничарския град  не са засечени. Засилено е било полицейското присъствие и в селата Ребърково, 
Люти дол и Лютиброд в нощя срещу четвъртък. Нарушения не са констатирани. 
 
 
 
Източник: antenneair.eu 
 

Заглавие: Задържаха крадци на пластмаса в Гълъбово 
 

Линк: 
http://www.antenneair.eu/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B0-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0-%D0%B2-
%D0%B3%D1%8A%D0%BB%D1%8A%D0%B1/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/%D1%81%D1%82%D0%B0%
D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0/03/2015/                                           
 

 

Текст: На 27 февруари в РУП-Гълъбово е получен сигнал от 35-годишен мъж от село Мъдрец, който 
заявил, че за времето от 26 до 27 февруари неизвестен извършител е извършил кражба на 130 литра 
дизелово гориво от товарен автомобил „Волво”, паркиран в стопански двор в същото село. По случая е 
образувано досъдебно производство. 
На същата дата в РУП-Гълъбово е получен сигнал от 56-годишен мъж от село Помощник, който заявил, че 
за времето от 30 декември 2014г. до 27 февруари 2015г. неизвестен извършител, след като е взломил 
входна врата, е проникнал в пристройка към къща в същото село и е извършил кражба на 50м ел.кабел и 
медни казани. Образувано е досъдебно производство. 
На 28 февруари в РУП-Гълъбово се явил 61-годишен мъж от град Гълъбово, който заявил, че за времето от 
17,00ч. на 27 февруари до 08,00ч. на 28 февруари е извършена кражба на чували с пластмаса от 
незаключено мазе в кв.”Съединение”. От проведените оперативно-издирвателни мероприятия е 
установено, че извършители на деянието са двама непълнолетни младежи (на 16 и на 17 години). 
Същия ден в РУП-Гълъбово е получен сигнал за счупени стъкла на два леки автомобила ”Опел Астра” и 
”Фолксваген Голф”, намиращи се в нива в южната част на град Гълъбово, до околовръстния път. В 
резултат на незабавните оперативно-издирвателни мероприятия е установен извършителя на деянието. 
Това е В.Н. на 43 години от град Гълъбово. По случая е образувано досъдебно производство. 
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