
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

МЕДИА МОНИТОРИНГ 

 20 май 2015 г.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

WWW.BAR-BG.ORG 



                         
  
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева прие новоназначения посланик на Алжирската демократична и 
народна република Латифа Беназа 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3348  
                                        

 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева проведе протоколна среща с 
новоназначения посланик на Алжирската демократична и народна република Н. Пр. Латифа Беназа. 
На срещата бяха обсъдени актуални въпроси от глобалния дневен ред на околната среда и устойчивото 
развитие. Министър Василева разговаря с дипломатката за предстоящата 20-а Конференция на страните 
по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, която ще се проведе през декември в Париж, 
както и за Срещата на високо ниво на ООН през септември в Ню Йорк за приемане на Програма за 
развитието след 2015 г. Обсъждани бяха и цели за устойчиво развитие. 
Двете страни изразиха готовност за задълбочаване на двустранното сътрудничество в областта на 
околната среда и водите. 
 
 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева и кметът на София Йорданка Фандъкова откриват изложба 
„Околната среда и Аз“ 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3349               
                                        

 

Текст: Изложба от фотографии, финалисти в конкурса на Европейската агенция по околна среда за 2014 
г., озаглавена „Околната среда и Аз“ ще открият в 11, 30 ч. на 22 май (петък) министърът на околната 
среда и водите Ивелина Василева и кметът на София Йорданка Фандъкова. На церемонията ще присъства 
и Ваня Григорова, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС). 
Организатор на събитието е ИАОС, със съдействието на Столична община и Европейската агенция по 
околна среда. 
Целта на инициативата е да покаже връзката между човешкото благоденствие и опазването на 
природата. Фотографиите въвеждат послания от доклада „Европейска околна среда – състояние и 
перспективи 2015“ (SOER 2015) на Европейската агенция по околна среда и Националния доклад за 
състоянието на околната среда - 2015 г. на Изпълнителната агенция по околна среда. 
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Изложбата ще остане в градинката пред Народния театър „Иван Вазов“ до 17 ч. на 14 юни.  
 
 
 
 
Източник: news.dir.bg 
 

Заглавие: ПРЕДПИСАНИЯ на кметовете и ОПУ даде РИОСВ за ЧИСТОТАТА на републиканската и 
общинската пътни мрежи в региона 
Експерти на РИОСВ извършват проверки, разпоредени от МОСВ, за наличие на отпадъци по 
републиканските и общински пътища в... 
 

Линк: http://news.dir.bg/news.php?id=19098226                                 
 

 

Текст: Експерти на РИОСВ извършват проверки, разпоредени от МОСВ, за наличие на отпадъци по 
републиканските и общински пътища в област Пазарджик. Инспекцията уведоми кметовете на всички 
общини и Областното пътно управление в Пазарджик да извършат проверки за нерегламентирани 
сметища или замърсявания с отпадъци по републиканските, общинските пътища и в прилежащите 
територии. Законът за управление на отпадъците вменява на собствениците на пътища задължения за 
почистването им. При наличие на нередности, отговорните лица трябваше да организират чистене до 
средата на месец май. Задължение на кметовете е почистването, осигуряването на съдове за събиране на 
отпадъци и извозването им.  
РИОСВ – Пазарджик, предписа на кметовете на населени места да вземат мерки за организация и 
контрол на дейностите с отпадъци по начин, който да предотврати образуването на нерегламентирани 
сметища край общинската пътна мрежа или повторно замърсяване на вече почистени терени. 
Проверките, които се провеждат всяка година, ще продължат до края на месец май. При констатирано 
неизпълнение на дадените предписания ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.  
още»…………….. 
 
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Разкриха нелегални пунктове за метали  
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1435657                                 
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Текст: Нелегални пунктове за черни и цветни метали е разкрила варненската полиция. Те били открити 
вчера при специализирана операция в няколко гаража на ул. „Найден Геров”. 
Количеството на металните отпадъци е около 1500 кг. По случая е образувано досъдебно производство 
срещу двама варненци – мъж и жена на 49 и 37 години 
 
 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Подземните контейнери за отпадъци на Женския пазар печелят симпатия 
Вече изграждат и на "Витошка" и "Солунска" 
 

Линк: http://bnr.bg/post/100558787/podzemnite-konteineri-za-otpadazci-na-jenskia-pazar-pechelat-
simpatia 
                               

 

Текст: Женският пазар в София е единственото място в България, на което са монтирани специални 
подземни еко контейнери за боклук. Те бяха поставени точно преди една година като експеримент, чиято 
цел беше да се разбере дали столичани са склонни да изхвърлят боклуците си разделно.  
Днес от Столичния инспекторат и от "Пазари Възраждане" посетиха мястото и извършиха оценка на 
работата на подземните контейнери. 
Чуйте какви са изводите от едногодишния експеримент и повече за предимствата на подземни места за 
събиране на отпадъци. 
  
 
 
 

Източник: nabludatel.bg 
 

Заглавие: 16 тона и половина отпадъци бяха събрани и извозени до сметището в с. Сотиря в неделя 
 

Линк: http://www.nabludatel.bg/index.php?id=174115                                  
 

 

Текст: 16 тона и 560 кг. битови отпадъци бяха събрани тази неделя при почистването на местата за спорт 
и отдих в Сливен. Те бяха превозени до депото в село Сотиря от дружеството „Грийн партнърс – БКС“. С 
тях количеството отпадъци събрано в рамките на кампанията „Да изчистим България заедно“ през 
последните две недели стигна 60 тона.  
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Вчера жителите на Сливен чистиха районите около Долна лифтена станция, м.”Батмиш” - пътя за 
пречиствателната станция, Кръстова чешма, пътя за м. „Селището”, парк „Хамам баир”, зелените 
площи и баира до тенис кортовете в кв. „Младост”. Служители на общинска администрация Сливен 
се включиха в почистването на района около новоизградения парк „Юнак”.  
Община Сливен благодари на доброволците и призовава всички училища, спортни клубове и 
организации също да се включат в инициативата. На следващата дата на кампанията - 31 май ще се 
чистят детските площадки в Сливен. 
Желаещите да се включат могат да го направят на дежурните телефони 044/ 663 066 или 044/ 
611 136, или в Общинска администрация през делничните дни в стая 27, тел. 044/ 611 262, откъдето 
могат да получат и необходимите ръкавици и чували за смет. Това може да стане до 17.00 часа на 28 
май със записване за 31 май. 
Кампанията ще продължи и през юни като първата инициатива за месеца ще бъде по повод 
Националния ден на природните паркове, който се отбелязва на 8 юни. Тогава в Сливен ден по-рано 
ще се чисти в района около Долна лифтена станция, а на 27 юни ще се почистват всички водоеми и 
реки в града, съобщиха от отдел „Екология” към община Сливен. 
Пресцентър на община Сливен 
 
 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: В разгара на пролетта в Благоевград се извършва почистване на нерегламентирани места, 
обособени като сметища 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/05/19/2066492/v-razgara-na-proletta-v-blagoevgrad-se-
izvarshva-pochistvane-na-nereglamentirani-mesta-obosobeni-kato-smetishta.html                                   
 

 

Текст: Благоевград. Служители към общинска фирма „Биострой“ регулярно извършват почистване на 
нерегламентирани места, обособени от недобросъвестни граждани като сметища, предаде репортер на 
Радио "Фокус" – Пирин. Окосява се и се почиства теренът срещу ЗМК. Почистени са и Делвинско дере, 
пътя край село Делвино, терена при ЧЕЗ, шкарпата при старите гробища, в околностите на моста на река 
Струма и пътя за село Зелен дол. Дейности по премахване на отпадъци са извършени по пътя за село 
Бучино, при изхода на село Българчево, в селата Селище, Логодаж, Клисура, Лешко, пътя за село Церово. 
Въпреки усилията на сметосъбиращата фирма и тези на специалистите на община Благоевград, терените 
непрекъснато се замърсяват. Община Благоевград е предприела и мерки за улесняване процедурите по 
почистване. Те включват безплатна услуга за събиране на строителни отпадъци до 1 куб. м. На кметовете 
по села и кметските наместници е връчена заповед на кмета д-р Атанас Камбитов да упражняват контрол 
по отношение на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. 
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Източник: blagoevgrad.utre.bg 
 

Заглавие: Крадец на кабел за 1000 лева заряза автомобила си и избяга 
Колата е собственост на В. Харизанов от Кресна 
 
Линк: http://www.blagoevgrad.utre.bg/2015/05/19/319037-
kradets_na_kabel_za_1000_leva_zaryaza_avtomobila_si_i_izbyaga                                   
 

 

Текст: След получен сигнал в РУП - Сандански, че в местността Големия мост, намираща се в землището 
на община Кресна, се извършва кражба на телефонен кабел, на място незабавно е пристигнала група 
криминалисти, информира struma.bg. Те направили оглед на мястото, но крадците били избягали. 
Полицията е констатирала, че неизвестен извършител чрез използане на техническо средство е отрязал 
нефукциониращ кабел на БТК, разположен върху черен път, успореден на главен път Е-79 и жп линията. 
На мястото са открити отрязан кабел, кирка, лопата и дървени трупчета. Стойността на щетата е за около 
1000 лв. 
На 300 м от местопроизшествието е открит и заседнал в ливада лек автомобил „ВАЗ 1205“, собственост на 
В. Харизанов от Кресна. В колата имало ръчна лебедка, стоманени въжета, метална тръба и др. 
Полицаите открили Харизанов, който е предал доброволно вещите от автомобила си. Той е заявил на 
органите на реда, че бил дал автомобила преди няколко години на друг човек да го ползва. По случая е 
образувано досъдебно производство, като е уведомена и РП - Сандански. 
 
 
 
 
Източник: m.tribali.info 
 

Заглавие: Полицията залови крадци на кабели 
 

Линк: http://m.tribali.info/bg/politsiyata-zalovi-kradtsi-na-kabeli1/                                    
 

 

Текст: На 13 май в полицейския участък в Хайредин е подаден сигнал за извършена кражба на кабел от 
улица в село село Рогозен. След проведено разследване служителите на реда установили, че 
извършители на престъплението са трима криминално проявени и осъждани лица - двама от Рогозен и 
един от Добролево. 
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