
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

МЕДИА МОНИТОРИНГ 

 1 юли 2015 г.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

WWW.BAR-BG.ORG 



                         
  
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Освободеният директор на РИОСВ-Шумен Теофан Димитров: Ще обжалвам в съда  
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1461963                                   
 

 

Текст: Освободеният вчера със заповед на министъра на околната среда и водите директор на РИОСВ-
Шумен Теофан Димитров вероятно ще обжалва в съда. Той обаче не възнамерява да се явява отново на 
конкурс. „Напълно безсмислено е. Явих се преди година, а ето че пак ме уволниха", коментира пред 
Дарик той. 
По думите му в заповедта не е било упоменато кой ще управлява инспекцията до обявяването на 
конкурса. Той обаче предполага, че това ще е директорът на дирекция Цветомира Дончева. 
 
 
 
Източник: greentech.bg 
 
Заглавие: Еколози: депозитите за опаковки ще подобрят рециклирането в България 
 

Линк: http://www.greentech.bg/archives/61870    
                          

 

Текст: Системата за депозити за популярните опаковки би довела до повишаване на нивата на разделно 
събиране на отпадъците от опаковки и до увеличаване на рециклирането им. При този подход вместо да 
се разполагат цветни койтейнери по улиците, се въвежда такса за всяка опаковка – пластмасова бутилка, 
стъклено шише, картонена кутия и др. При връщането на опаковката в търговски обект потребителят 
получава обратно сумата. Самият завод се управлява от създадено общинско предприятие, но то не може 
да извършва търговска дейност. Приходите пък ще отиват в общината и ще се изразходват за дейности, 
свързани с чистота, обясни Бояджийска. СДЕЛКИ "Чистота Искър" и в момента продава отпадъците, които 
са останали след обработка. Така например за изкупуването на един тон хартия се плаща 70 лв. без ДДС. 
При желязото цената е 345 лв. на тон без ДДС. Най-много се печели от алуминия. Мекият алуминий се 
продава от общинската фирма за 2000 лв. без ДДС на тон, а твърдият - 2100 лв. Стъклото пък върви по 60 
лв. на тон. Договорите с фирмите са за отпадъците от сортиращата инсталация в Суходол. От началото до 
годината до юни "Чистота Искър" е внесла в общинския бюджет 25 хил. лв. от тези сделки, става ясно от 
справка, изготвена за "Сега". 
Депозитната система е ясна, ефективна, справедлива, заявиха от еко-сдружението „За Земята“ по повод 
идеята. Ето какво гласи тяхното становище: 
1. Депозитната система е ясна и лесна за използване. 
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Потребителите могат да разберат смисъла на депозита за 10 секунди, за разлика от цветните улични 
контейнери за разделно събиране. За десетте години от въвеждането на разделното събиране в България 
нито различните ОООО, нито местните и централните власти успяха да убедят и научат гражданите да 
разделят отпадъците си. Въвеждането на депозит ще създаде още един начин за участие в разделното 
събиране и най-после ще даде пряк стимул на потребителите да допринасят за рециклирането. 
2. Депозитите водят до повече рециклиране 
В настоящата система за разделно събиране цветните контейнери привличат средно около 15% 
рециклируеми отпадъци и на практика разлика между съдържанието на смесените и разделните кофи 
няма. Смесването на материалите намалява качеството и пазарната им цена. Чрез депозитните системи 
се повишава не само количеството на общото рециклиране с около 30%, но и качеството на 
рециклираните материали. Системата осигурява до 95% висококачествено рециклиране на така 
събраните опаковки. Това от своя страна води до по-ефективна икономика и открива нови зелени 
работни места на местно ниво. 
3. Депозитите са справедливи 
При опаковките с депозит вероятността да бъдат изхвърлени извън определените места е 10 пъти по-
малка, отколкото при останалите опаковки, а общото ниво на нерегламентирано замърсяване пада с 30%. 
Поради неефективното разделно събиране голяма част от потенциално рециклируемите материали днес 
отиват за обезвреждане чрез заравяне в сметища, депа и чрез изгаряне в циментови заводи. Това 
представлява загуба за икономиката и растящ разход за местните данъкоплатци, които покриват цената 
за разхищаването на тези потенциални вторични суровини чрез такса „Битови отпадъци“. 
4. Стимул за по-екологични опаковки 
Чрез депозита производителите поемат своята отговорност за опаковките, които произвеждат в много по-
пълна степен, отколкото чрез цветните контейнери. Което следва да води към постепенното въвеждане 
на по-добри, по-трайни опаковки, годни за повторна употреба, рециклиране или компостиране. 
5. Обхватът на депозитните системи постоянно нараства. 
Депозитни системи действат в над 40 региона и държави по света, от които 10 са в Европа. Литва въвежда 
депозитна система от 2016 г., а на път са още 3 региона в Европа: Шотландия (Обединеното кралство), 
Каталуния (Испания) и Фландрия (Белгия). До момента нито една от тези държави и региони не се е 
отказала от депозитната система, а все повече нови региони я въвеждат. 
 
 
 
Източник: bia-bg.com 
 

Заглавие: Бизнесът е против връщането на пластмасови бутилки срещу пари 
 

Линк: http://bia-
bg.com/news/17528/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82_%D0%B5_%D0%
BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B5
%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%
D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%80%D
0%B5%D1%89%D1%83_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8/                               
 

 

Текст: Против въвеждането на система за връщане срещу пари на пластмасови бутилки на принципа на 
депозита, се обявиха компании от хранително-вкусовата промишленост и четирите организации за 
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разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки, чийто бизнес би бил силно засегнат от 
подобна марка. 
Според бизнеса подобна система ще доведе до поскъпване на минералните води и безалкохолните 
напитки, а търговските вериги ще трябва да инвестират в специалните машини за разчитане на кодовете 
за обратно изкупуване на пластмасовите бутилки. Организациите за разделно събиране пък твърдят, че 
това ще доведе до закриване на работни места в сегашните сепариращи инсталации и в разработените от 
тях схеми за оползотворяване на амбалажа. 
Идеята за маркиране на пластмасовите бутилки при първоначалното им пускане на пазара и плащане на 
депозит, която да влиза в цената на продукта, а после да се възстановява при връщането на амбалажа, бе 
лансирана от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева. В края на март тя съобщи, че се 
прави нов анализ за това дали е икономически изгодно въвеждането на подобна система, която е позната 
в няколко европейски държави. 
Подобен анализ бе изготвен от ековедомството през 2012 г. по време на министър Нона Караджова от 
предишния кабинет на ГЕРБ, чийто заместник тогава беше Ивелина Василева. Караджова тогава 
твърдеше, че няма полза от подобна система. Сега тя защити същата теза по време на на конференция 
"Разделното събиране на отпадъци в подкрепа на зелената икономика”. 
България няма нужда от смяна на работещия вече 10 години модел за разделно събиране на отпадъци от 
опаковки, тъй като той е успешен, заяви Караджова. Тя подкрепи становището си с данни от Евростат за 
2012 г., според които България е на осмо място по рециклиране на пластмасови отпадъци сред всички 
държави-членки на ЕС. По показателите за генериране на отпадъци страната ни показвала 5 пъти по-
добро изпълнение в сравнение със средното равнище в Европейския съюз. 
Вместо да се мисли за смяна на модела, усилията да се насочат към усъвършенстване на съществуващата 
система за разделно събиране на отпадъци и към намаляване на теглото на опаковките и вредните 
вещества в тях, призова бившият екоминистър. Според нея, от нововъведението биха загубили общините, 
потребителите, малките и средните предприятия, вносителите и производителите на храни, магазините. 
Въвеждането на такава система би довело до срив в индустрията, заяви Жана Величкова, изпълнителен 
директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България. По думите й, 
европейският опит показвал, че депозитните системи оскъпяват 2-3 пъти на тон оползотворяването на 
отпадъци. А това е непропорционално на очаквания екологичен резултат - с 4 до 7% да се повиши 
количеството на рециклираните опаковки, заяви тя. 
Разходите за въвеждането на системата биха били 21 пъти по-високи от екологичните ползи, цитират 
организациите подобно проучване за унгарския пазар. 
Депозитната система ще доведе до нови разходи за търговците (търговски вериги и магазини) за 
закупуване на вендинг машини, специални четци на баркодове, места за съхранение на опаковките и 
транспортирането им, посочват още противниците на системата. 
Те изчисляват, че производителите в хранително-вкусовата промишленост ще трябва да вложат 133 млн. 
лв. за промени в опаковките и машини поставяне на специални баркодове, мастила и др. 
"Ако бъде въведена задължителна система за депозит на еднократни опаковки, това ще доведе до 
поскъпване на напитките в пластмасови бутилки, като при бутилираната вода то ще бъде почти двойно”, 
предрече Жана Величкова. 
Изпълнителният директор ЕКОПАК България Тодор Бургуджиев посочи, че за създаване на 
съществуващата система за разделно събиране на отпадъци от опаковки за 10 години са инвестирани 108 
млн. лв. (без разходите за управление) в изграждане на 29 линии за сепариране, в закупуване на 62 
камиона за разделно извозване на отпадъци. “Създадени са 2200 работни места пряко в бизнеса и над 
7000 работни места непряко в съпътстващи дейности”, посочи той. 
Да се направи обстоен анализ на екологичните, икономическите и социалните въздействия, ако ще се 
въвежда системата, призова Евгения Ташева от организацията “За земята”. 
"Важно е да се преценят добре ефектите от евентуално въвеждане на задължителна депозитна система 
върху околната среда, икономиката, бизнеса и обществото, а не директно да се копира опита на други 
европейски страни", коментира Боян Рашев, управител на Денкщат България. 
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Предстои изготвяне на позиция, която да отразява аргументите "за” и "против” въвеждането на 
задължителна депозитна система в България и ще бъде представена на екоминистерството. 
 
 
 
Източник: viaranews.com 
 

Заглавие: Нелегален изкупвач на скрап от Големо село разследван от полицията за кражба на желязо от 
параклис 
 

Линк:http://viaranews.com/2015/06/30/%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0
%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B2%D0%B0%D1%87-%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%BE%D1%82-
%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BE/ 
                          

 

Текст: Нелегален изкупвач на желязо от бобовдолското Големо село е разследван от полицията за 
кражба на метални предмети от параклиса в населеното място. „Досъдебно производство е започнато в 
понеделник от Районното управление „Полиция” в Бобов дол срещу 64-годишния С.П. от Големо село за 
извършена кражба на метални маси, скари и мрежа от параклис в селото. Криминалистите са открили 
част от крадените вещи”, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Кюстендил. Стефан Пандурски от 
години нелегално изкупува и препродава желязо. След Спасовден беше ограбен параклисът в селото. 
Открадната беше канелката за чешмата, мрежа, канче. Мрежата беше намерена в двора на Пандурски, но 
той не каза кой я е предал. Обясни, че я бил намерил на полето. Искал е да укрие крадците, разказват в 
Големо село. 
 
 
 
Източник: konkurent.bg 
 
Заглавие: Арестуваха банда за кражба на кабели 
 

Линк: http://konkurent.bg/article/51652/arestuvaha-banda-za-krajba-na-kabeli    
                          

 

Текст: Петима мъже и непълнолетно момче са били заловени вчера от полицията в Белоградчик в 
момент на кражба на телекомуникационни кабели.  
Служителите на реда реагирали на сигнал, получен към 14.30 ч., за прекъснат телефонен кабел по трасето 
Белоградчик – Праужда. Незабавно били предприети заградителни мероприятия край село Чифлици, 
където действала групата. Петима от тях са от Белоградчик, а шестия е от село Бело поле.  
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„До направените от групата изкопи са открити и иззети по съответния ред около 100 метра кабел, кирки, 
лопати и чукове. Шестимата са задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа. Оперативно-
издирвателните и процесуални действия за документиране на престъпната дейност и формата на 
съучастие на лицата продължават“, обясниха от пресцентъра на МВР във Видин.  
 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Шестима са задържани за кражба на телефонен кабел в Белоградчишко 
 

Линк: http://bnr.bg/vidin/post/100575289/shestima-sa-zadarjani-za-krajba-na-telefonen-kabel-v-
belogradchishko    
                          

 

Текст: Петима мъже и 17-годишно момче са заловени вчера в момент на кражба на телекомуникационни 
кабели в землището на белоградчишкото село Чифлик. Служителите на реда реагирали на сигнал, 
получен към 14:30 часа, за прекъснат телефонен кабел по трасето Белоградчик – Праужда. Полицаите 
предприели незабавни заградителни действия в землището на с.Чифлик, където в момент на извършване 
на посегателството са хванати извършителите. Петима от тях са жители на Белоградчик, а един- на село 
Бело поле.   Около 100 метра кабел, кирки, лопати и чукове са открити до направените от групата изкопи. 
Шестимата са задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа. Оперативно-издирвателните и 
процесуални действия за документиране на престъпната дейност и формата на съучастие на задържаните 
продължават. Досъдебно производство по случая е образувано в Районното управление в Белоградчик. 
 
 
 
Източник: yambolpress.bg 
 
Заглавие: Кражба на кабел в парка 
 
Линк: http://www.yambolpress.bg/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0/ 
                          

 

Текст: В РУ-Ямбол е подадено заявление от представител на телекомуникационно дружество, затова че 
през нощта срещу 30 юни в гр. Ямбол, в района на градския парк, е извършена кражба на 200 м. 
многожилен кабел. Размера на нанесената щета е в процес на установяване. По случая е образувано 
досъдебно производство.  
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