
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

МЕДИА МОНИТОРИНГ 

 2 юли 2015 г.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

WWW.BAR-BG.ORG 



                         
  
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: На 3 юли е първото заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Околна среда 2014 – 2020 
г.“   
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3476                                   
 

 

Текст: В хотел „Балкан“ – София, от 9, 30 ч. сутринта в петък (3 юли), министърът на околната среда и 
водите Ивелина Василева ще открие първото заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Околна среда 
2014 – 2020“.  По време на форума ще бъде представена Оперативната програма, ще се приемат 
вътрешни правила за работа и кодекс на поведение на Комитета за наблюдение през новия програмен 
период. Тогава ще се гласува Индикативна годишна работна програма за 2015 г. и ще се одобрят проекти 
за методологии и критерии за оценка на проектни предложения, във връзка с обявяване на три 
процедури по ОПОС 2014 – 2020 г. В рамките на заседанието ще се съгласуват Национална 
комуникационна стратегия за периода до 2020 г. и Годишния план за действие по информация и 
комуникация за 2015 г. 
Началото на първото заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“ е 
открито за журналисти.    
 
 
 
Източник: МОСВ 
 
Заглавие: 10 460, 627 тона отпадъци са събрани за петте дни на кампанията „Да изчистим България 
заедно“ 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3477    
                          

 

Текст: Точно 10 460,627 тона отпадъци са били събрани в петте дни на кампанията на Би Ти Ви „Да 
изчистим България заедно“, в която за поредна година МОСВ беше основен партньор. Данните са 
обобщени от Регионалните инспекции по околната среда и водите.  Най-много – 1600,2 тона отпадъци, са 
отчетени от РИОСВ – Плевен, където са били почистени 76 места. 1095,84 тона отпадъци са събрани от 
534 места на територията на РИОСВ – Стара Загора. Следват РИОСВ – Перник с 1033 тона от 101 места, 
РИОСВ – Пловдив  с 964,7 тона. Бургас отчита 793,770 тона от 302 места, Велико Търново – 735,600 тона от 
9 места , Шумен –  611,200 тона, РИОСВ – Русе с 559,8 тона , Хасково с 522, 43 тона, РИОСВ – Смолян 
отчита 363,692 тона, Пазарджик – 310,6  и Враца с 215,405 тона отпадъци. 
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Екоинспекциите, които съобщиха за най-малки количества събрани отпадъци са Монтана – 184,1 
тона,  Благоевград – 156,63 тона  и София  –  43,260 тона. 
Тази година са били почистени рекорден брой места – 1608, в цялата страна. Общата тенденция през 
годините е към намаляване на отпадъците извън регламентираните места. 
„Резултатите показват, че хората все повече пазят околната среда. Формира се екологично съзнание. 
Много доброволци водят на акциите и децата си, което означава, че кампанията има и образователен 
ефект“, коментира министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. 
 
 
 
Източник: Консултации на МОСВ с обществеността 
 

Заглавие: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за 
батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=145                              
 

 

Текст: Проектът на постановлението транспонира Директива 2013/56/ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета от 20 ноември 2013 година за изменение на Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори по отношение на 
пускането на пазара на преносими батерии и акумулатори, съдържащи кадмий и предназначени за 
използване в електрически инструменти без захранващ шнур, както и на клетъчни батерии с ниско 
живачно съдържание и за отмяна на Решение 2009/603/ЕО на Комисията в българското законодателство. 
С проекта се въвеждат конкретизиращи текстове относно забраните за пускането на пазара на батерии, 
съдържащи кадмий и живак. Добавят се уточняващи текстове, свързани с регистрацията на лицата 
пускащи на пазара батерии и акумулатори, с цел въвеждане на единни изисквания за всички държави-
членки на Европейския съюз.  
Крайната дата за съгласуване е 16.07.2015 г. 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail  dbaleva@moew.government.bg. 
Проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за негодни за 
употреба батерии и акумулатори може да видите от линка. 
Проекта на доклад от министъра на околната среда и водите може да видите от линка. 
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 
Заглавие: РИОСВ - Хасково санкционира кметове заради отпадъци, глоба отнесе и ВиК - Кърджали 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1462857 
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Текст: 179 обекта са проверили експертите от РИОСВ - Хасково през юни, съобщиха от Екоинспекцията. 
Извършени са 182 проверки, в резултат на които са дадени 77 предписания за отстраняване на допуснати 
нарушения. Издадени са 6 наказателни постановления на обща стойност 7300 лв., съставени са 4 акта и е 
наложена една санкция. 7753 лв. са постъпили от наложени санкции и наказателни постановления, 
включително от предишни периоди. 
Издадени са наказателни постановления по 1400 лв. на кметовете на сeлата Славяново, Корен и село 
Лозен за това, че не са осъществили контрол по събирането на битовите и строителни отпадъци на 
определените за това места. 
Наказателно постановление на стойност 2000 лв. е издадено на физическо лице от Истанбул за пренасяне 
през граница на препариран африкански лъв без необходимите документи по CITES. 
За неизпълнение на предписание с 1000 лв. е глобена и ВиК - Кърджали. Два акта са съставени и за 
нарушения по Закона за водите. 
На Зеления телефон са постъпили 7 сигнала, пет от които за защитени видове бедстващи птици. 
 
 
 
Източник: bta.bg 
 
Заглавие: Община Балчик ще достави лабораторно оборудване за претоварната станция за отпадъци 
 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1112745    
                          

 

Текст: Община Балчик ще достави лабораторно оборудване за претоварната станция за отпадъци 
Добрич, 1 юли /Юлияна Христова, БТА/ 
Община Балчик ще достави лабораторно оборудване за претоварната станция за битови отпадъци, която 
предстои да влезе в експлоатация, съобщиха от кметската управа. 
Станцията е част от новата регионална система за управление на битовите отпадъци в Добричка област, 
изградена с ресурс по оперативната програма "Околна среда". Претоварната станция в местността 
"Момчил" ще обслужва трите крайморски общини - Балчик, Каварна и Шабла. Предвижда се за година в 
обекта да постъпват около 12 351 тона отпадъци, като само през туристическия сезон ще бъдат 
обработвани по 60-70 тона на ден. 
Лабораторията на претоварната станция ще разполага с рентгенофлуоресцентен спектрометър за анализ 
на съдържанието на химически елементи - от магнезий до уран, в твърди, прахообразни и течни 
вещества, според обявената обществена поръчка за доставка на оборудването. Общината трябва да 
закупи и преносим фотометър за определяне на основни физико-химични параметри в инфилтрати, 
елуати от отпадъци, както и за определяне на водородния показател на фракциите, които постъпват на 
депото. Ще бъдат доставени и вакуум сушилня, електронна везна, преносими термохидрометри и 
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термометри. Общината изисква гаранционен срок за оборудването не по-малко от две години. 
Прогнозната стойност на поръчката е 66 000 лева. Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 9 юли в 
заседателната зала на общината. 
 
 
 
Източник: pik.bg 
 

Заглавие: Разбиха група за кражба на кабели 
 

Линк: http://pik.bg/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%85%D0%B0-
%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%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%B8-news358597.html    
                          

 

Текст: Петима мъже и непълнолетно момче са заловени вчера от белоградчишки полицаи в момент на 
кражба на телекомуникационни кабели, пише Трибали. 
Служителите на реда реагирали на сигнал, получен към 14.30 часа, за прекъснат телефонен кабел по 
трасето Белоградчик – Праужда. Предприети били незабавни заградителни действия в землището на 
село Чифлици, където в момент на извършване на посегателството униформените установили Г.А./51г./, 
А.Н./34г./, В.В./35г./, С.В./23г./ и 17-годишен от Белоградчик, и С.Т./36г./ от село Бело поле. 
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. По случая е образувано досъдебно производство. 
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