
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

МЕДИА МОНИТОРИНГ 

 13 юли 2015 г.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

WWW.BAR-BG.ORG 



                         
  
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Премиерът Борисов и министър Василева посетиха обекти, реализирани по ОПОС 2007-2013 в 
Малко Търново и Средец  
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3503                                   
 

 

Текст: Премиерът  Бойко Борисов и министърът на околната среда и водите Ивелина  Василева посетиха 
обекти, реализирани по ОП „Околна среда 2007-2013“  в  общините Малко Търново и Средец. С тях бяха и 
министър Десислава Танева, областният управител  Вълчо Чолаков,  депутати . 
„Споделям обичта към  Странджа на всички хора от региона. 6,3 млн.лв.  бяха инвестирани да обслужва 
населението на една община, която е в Натура 2000“ , каза Василева пред жителите на Малко 
Търново  при посещение на новото регионално депо за отпадъци. Тя отбеляза, че това е един от най- 
бързо реализираните проекти.  Министър Василева прикани местните жители да развиват екотуризма и 
обърна внимание на това , че в новата оперативна програма има много възможности по ос 
Биоразнообразие. 
Новоизграденото депо е с капацитет да обслужва 3674 души. С пускането на депото ще бъде намалено 
замърсяването на околната среда в Малко Търново, което изцяло попада на територията на Природен 
парк „Странджа“. Паркът е най-голямата защитена територия в България – площта му е 1% от територията 
на страната. В него е най-големият широколистен горски комплекс на Европа. 
В границите му е цялата община Малко Търново и част от община Царево.  Над ПП „Странджа“ преминава 
вторият по големина прелетен път на птиците в Европа Via Pontica, който събира  ятата на Северна и 
Източна Европа и Сибир. 
Сред най-известните защитени видове срещащи се в парка са черният щъркел, орелът змияр, а тюленът 
монах, видрата и пъстрият пор са включени в Световния червен списък. 
При посещението си в Средец, където е доизградена канализационната мрежа и е извършена частична 
реконструкция на водопроводната мрежа, министър Василева припомни, че  точно преди 2 години, на 
тази дата 11 юли е даден старт на проекта. Инвестирани са  9,8 млн. лева и е изградена 21 км 
канализационна и са рехабилитирани 2 км от водопроводната мрежа. Успешното реализиране на проекта 
е грижа за здравето на децата и грижа за природата , каза още тя. 
С реализацията  на този проект  е постигнато  100% изграденост на канализационната мрежа , което води 
до намаляване риска от замърсяване на подземните води в района и възстановяване на 
биоразнообразието и качеството на обитание на растителните и животински видове около и в Черно 
море. 
  
 
Източник: velikotarnovo.topnovini.bg 
 

Заглавие: 26 100 лв. глоби наложи РИОСВ – В. Търново за изминалия месец юни  
 

Линк: http://velikotarnovo.topnovini.bg/node/618276    
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Текст: През юни 2015 година, експертите на РИОСВ са извършили 105 проверки на 102 обекта на 
територията на Великотърновска и Габровска области, съобщават от екоинспекцията във Велико Търново. 
В резултат на проверките са издадени 29 предписания. 
Извършени са 19 комплексни проверки на фирми. Издадени са предписания на 9 дружества за 
привеждане в съответствие на обектите с екологичното законодателство. 
През периода са съставени 7 акта – 4 акта за неводене на отчетност за отпадъците и 3 акта на дружества, 
че не са извършили собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества, 
изпускани в атмосферния въздух от работещите източници на емисии за две последователни календарни 
години. 
Издадени са 4 наказателни постановления на стойност 26 100 лв., от които имуществена санкция от 
20 000 лв. е наложена на дружество за не  изпълнение на предписание, дадено с индивидуален 
административен акт по реда на чл. 14, ал. 4 от ЗООС. 
Наложена е една еднократна санкция за  превишения на ИЕО в общ размер на 70,32 лв. През периода са 
събрани 6 872,51 лв. от наложени глоби и санкции. 
В резултат на контролната дейност са предприети мерки за недопускане на замърсяване на 
компонентите на околната среда и нарушения на екологичното законодателство.  
Експерти на РИОСВ провериха чистотата на пътищата в общините Горна Оряховица, Габрово, Трявна, 
Златарица, Полски Тръмбеш, Свищов и Дряново, Елена, Стражица, Лясковец. Не са констатирани 
замърсявания и нерегламентирани сметища в проверените участъци. 
Проверките са за изпълнение на предписанието на инспекцията за почистване на общинските пътища, 
пътното платно, съоръженията, обслужващите зони и крайпътните обслужващи комплекси. Експертите 
проверяват и за наличие на съдове за събиране на отпадъци и транспортирането им до съоръжения за 
третиране. 
В изпълнение на предписанието, общинските администрации са почистили две нерегламентирани 
сметища на пътищата за селата Тодоровци и Богданчовци в община Габрово, пътните отсечки: Горна 
Оряховица – Първомайци, Долна Оряховица – Писарево, Царева ливада – Донино – Долни Върпища, 
Морава – Деляновци – Овча могила, Овча могила – Драгомирово. 
Общините Габрово, Дряново и Трявна са поставили контейнери за битови отпадъци на места край 
пътищата, където е възможно образуването на сметища. Контейнерите се обслужват от 
сметопочистващите фирми.  
 
 
 
Източник: konkurent.bg 
 

Заглавие: Роми източват вода за 1 милион лева 
 

Линк: http://konkurent.bg/article/52541/romi-iztochvat-voda-za-1-milion-leva                             
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Текст: Ромски семейства от Сливен не плащат сметки за вода на обща стойност от 1 млн. лева годишно, 
пише в. "Телеграф". Водомерите им са отдавна изтръгнати от тръбите и са предадени в пунктовете за 
метали. Това алармира шефът на дружеството за водоснабдяване и канализация в града Пламен 
Трифонов.Крадците обаче продължават да не плащат, тъй като водата, за разлика от електричеството, по 
закон не може да бъде спряна. Вместо това дружеството само може само да ограничава водоподаването 
в квартал "Надежда", добавя Трифонов. 
Оказва се, че на много места напълно липсват уреди за измерване потреблението на вода. "Половината 
от монтираните там водомери са предадени в пунктовете за метали, а от останалите здрави се отчитат 
едва 10%", твърди Трифонов.Той е сигнализирал за наглите кражби и прокуратурата. 
"Питал съм в министерството защо се изплащат помощи на хора , които имат толкова големи задължения 
за ток и вода. До момента обаче отговор няма и няма решение на проблема", казва Трифонов. Според 
него обаче в голяма част то къщите има монтирани хидрофонни системи за увеличаване на налягането на 
водата. /БЛИЦ 
 
 
 
Източник: flagman.bg 
 

Заглавие: Кражбата на телефонен кабел стана семеен бизнес в Карнобат 
Баща, син и двама братовчеди са задържани за серия кражби в Карнобат 
 

Линк: http://www.flagman.bg/article/33895 
                          

 

Текст: Апашите са хванати в момента на извършване на поредната си кражба от служители на  Районно 
управление «Полиция» - Карнобат. Случката се разиграва в местността „Сечена скала“ край града, където 
задържаните тъкмо са измъквали положен в земята телефонен кабел, собственост на „Алкател Лусент 
България“ ЕООД. Това са лицата 48-годишният Андрей Каракачанов и синът му Антон Каракачанов, на 26 
години от Средец. Другите двама крадци са 29-годишният Андон Чолаков и братовчед му Михаил 
Чолаков, на същата възраст, и двамата от Карнобат.  
Групата е специализирана в кражбата на подземни телефонни кабели, като според полицаите в Карнобат 
са отговорни за още две престъпления:  
- на 22/23.03.т.г. от землището на местността «Сечената скала» са извършили кражба на 150 метра 
телефонен кабел  
- на 25/26.03.т.г. от землището на местността «Сечената скала» са извършили кражба на 80 метра 
телефонен кабелРаботата по случаите продължава от служители на Районно управление «Полиция» - 
Карнобат. 
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Източник: news-bulgaria.info 
 
Заглавие: Трима мъже, извършили кражба на меден кабел, са задържани във Второ РУ в София  
 
Линк: http://www.news-bulgaria.info/balgariya/obshtestven-red-i-sigurnost/kriminalna-hronika/5529-
trima-mazhe-izvarshili-krazhba-na-meden-kabel-sa-zadarzhani-vav-vtoro-ru-v-sofiya 
                         

 

Текст: На 7 юли ръководител екип към БТК сигнализирал в полицията, че от землището в Доброславци е 
извършена кражба на кабел. При огледа било установено, че в близост до сградата на бившето ТКЗС е 
изкопана дупка и е откраднат многожилен меден телефонен кабел, осъществяващ връзката между 
Доброславци и Нови Искър. По случая било образувано досъдебно производство, а в полицията 
започнало разследване, в хода на което са установени извършители- А.М./43г./, от Върбица, Т.И./48г./ и 
синът му М.И/26г./ от Войнеговци. 
Тримата били задържани с полицейска мярка до 24 часа. От допълнително направена справка станало 
ясно, че двамата по-възрастни мъже са криминално проявени и осъждани за кражби. При последвали 
процесуално-следствени действия са открити откраданият кабел и техническото средство, с помощта на 
което е извършено деянието. След доклад на събраните материали по случая в Софийска районна 
прокуратура на тримата са повдигнати обвинения за престъпление по чл.195 от НК. На А.М. и Т.И.е 
наложена мярка за неотклонение „задържане под стража” за срок от 72 часа, а на М.И.- „подписка”. 
 
 
 
Източник: chernomore.bg/ 
 
Заглавие: Отново посягат на медни кабели във Варна 
Кражбата е станала на ул. “Стара планина”  
 

Линк: http://www.chernomore.bg/varna/2015-07-10/otnovo-posyagat-na-medni-kabeli-vav-varna 
                         

 

Текст: След подаден сигнал за кражба от частен дом във Варна (на ул. «Стара планина») е установено, че 
неизвестно лице е проникнало в къщата и е извършило кражбата на електро–преносен кабел. След 
проведени оперативно–издирвателни дейности е намерен и задържан за срок до 24 ч. извършителят – 
С.С. на 35 г. от Силистра, известен на МВР, осъждан. 
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Материалите по случая са докладвани на дежурен прокурор от Районна прокуратура – Варна. Работата 
продължава. 

 
 
Източник: dgnews.eu 
 

Заглавие: Задихнаха 1500 метра кабел в Скобелево 
 

Линк: http://www.dgnews.eu/news/article/3096#.VaNsYv4w_cs 
                         

 

Текст: Кражба на електро проводник е осъществена в село Скобелево, съобщиха от пресцентъра на 
Областната дирекция на полицията в Хасково.  
Неизвестно лице чрез срязване на 9 междустълбия е откраднал 1500 метра меден проводник.  
Образувано е досъдебно производство. 
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