
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

МЕДИА МОНИТОРИНГ 

 16 юли 2015 г.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

WWW.BAR-BG.ORG 



                         
  
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева открива новата ПСОВ на Пещера     
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3512                                   
 

 

Текст: На 16 юли, четвъртък в 10.00 часа, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще 
открие новата пречиствателна станция за отпадъчни води на град Пещера, изградена по Oперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.“. По проекта са рехабилитирани 18,9 км канализация и 15,3 км 
водопроводна мрежа. Общата стойност на инвестицията е близо 26 млн.лв.      
 
  
 
Източник: bta.bg 
 

Заглавие: Кметът на София Йорданка Фандъкова присъства на работна оперативка за строителството на 
завода за механично-биологично третиране на отпадъци 
 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1124166    
                          

 

Текст: Кметът на София Йорданка Фандъкова присъства на работна оперативка за строителството на 
завода за механично-биологично третиране на отпадъци 
София, 15 юли /Пенка Момчилова, БТА/ 
Кметът на София Йорданка Фандъкова присъства на работна оперативка за строителството на завода за 
механично-биологично третиране на отпадъци заедно със заместник-кмета по екология Мария 
Бояджийска, изпълнителя и инженера на обекта. Това съобщава пресцeнтърът на Столичната община. 
Досега строително-монтажните работи по всички пет сгради са завършени на 98 на сто. Доставката на 
оборудването е извършена на 95 на сто. Правят се единични проби на съоръженията. Изпълнява се 
площадковата инфраструктура на обекта, като се полагат настилки. До средата на август се очаква да 
бъдат завършени и асфалтовите настилки, се посочва в съобщението. 
Заводът за механично-биологично третиране на отпадъци, с производство на RDF - гориво на площадка 
"Садината" се изпълнява по проекта "Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на 
битовите отпадъци на Столичната община", финансиран по оперативната програма "Околна среда 2007-
2013 г.". /РУМ/ 
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Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Зорница Кънчева, Община Велико Търново: Сериозен проблем е изхвърлянето на строителни 
отпадъци около контейнерите за смет в града 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/07/15/2092662/zornitsa-kancheva-obshtina-veliko-tarnovo-
seriozen-problem-e-izhvarlyaneto-na-stroitelni-otpadatsi-okolo-konteynerite-za-smet-v-grada.html                             
 

 

Текст: Велико Търново. Сериозен проблем е изхвърлянето на строителни отпадъци около контейнерите 
за смет във Велико Търново. Това каза в интервю за Радио „Фокус” - Велико Търново Зорница Кънчева, 
началник на отдел „Екология” в Общината. По думите й, виновниците за това са предимно клошари, като 
работниците, почистващи уличните платна, имат и грижата да събират подобни отпадъци. „Не рядко се 
случва да има и строителни отпадъци, разхвърляни до контейнерите. Тяхното място не е нито в 
контейнерите, нито до тях, а в депото за отпадъци в село Леденик. Апелирам към гражданите, станат ли 
свидетели на нерегламентирано изхвърляне на боклуци на места, необозначени за това, нека да 
сигнализират в Общината или на телефон 112. Нека кажат поне от кой блок сеизвършват строително- 
ремонтните дейности, за да можем да задействаме процедурите и да съставим акт. Целта ни е това да не 
се повтаря, тъй като ако едно нещо е безнаказано, нарушителите нямат стимул да не го повторят отново”, 
обясни началникът. Зорница Кънчева припомни, че предаването на отпадъци в село Леденик до 1 куб. е 
безплатно, а над него таксата е символична. 
 
 
 
Източник: ndt1.com 
 

Заглавие: ПРИКЛЮЧВА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ В ТЕРВЕЛ 
 

Линк: http://www.ndt1.com/article.php/2015071509544855 
                          

 

Текст: До края на юли ще приключи изграждането на претоварната станция за битови отпадъци в град 
Тервел, съобщи заместник-кметът на добруджанската община Дияна Илиева.  Финансирането е по 
Оперативна програма „Околна среда”, а за разплащанията Община Тервел сключи договор за кредит с 
Фонд ФЛАГ. Оборудването на претоварната станция е доставено , предстои монтажът му. 
Претоварната станция включва изграждане на битова сграда с КПП, гараж и автомивка, ограда с бетонови 
колове и оградна мрежа, дезинфекционна вана, кантар за автомобили, подпорна стена, трафопост, 
външна ВиК-мрежа, довеждащ път, външно кабелно трасе, външен захранващ водопровод и др. Ще се 
монтират автомобилни везни, трансформатор, дизелов агрегат, ел. табла. 
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 На претоварната станция ще се събират и пресоват отпадъците от общините Тервел в област Добрич и 
Никола Козлево от област Шумен. Опакованите отпадъци от двете общини ще се извозват до депото в 
с.Стожер. НДТ 
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Пак зачестиха кражбите на кабели 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1469275 
                         

 

Текст: Полицията във Враца залови на място крадци на кабели. В 00.50ч. тази нощ, от тел.112 е получено 
съобщение, че до подлеза на бул. „Мито Орозов", две съмнителни лица теглят кабел от шахта. След 
бързи заградителни мероприятия са задържани В.Д./35г./ от гр.Враца, криминално проявен и осъждан за 
кражби и 14-годишно момче от гр.Враца. Кабелът е иззет. Образувано е досъдебно производство. 
Установен е и извършителят на кражба на кабел от две междушахтия на кръговото кръстовище на ул. „М. 
Орозов" и ул. „В. Кънчов" в гр. Враца, станала на 26 юни. Тогава неизвестен извършител откраднал 240 
метра кабел, като нанесената щета е била в размер 8 400 лв. След процесуално-следствени действия е 
установено, че извършител на деянието е Д.М./23г./ от гр.Враца, криминално проявен и осъждан за 
кражби. 
Двама 16-годишни пък са уличени като извършители на кражба на ел.кабели на всички уреди в частен 
дом в село Три кладенци. Сигнал е подаден на 13 юли. След издирвателни мероприятия е установено, че 
извършители на кражбата са две 16-годишни лица от същото село, криминално проявени за кражби. 
 
 
 
Източник: m.tribali.info 
 

Заглавие: Хванаха крадец на кабел за над 8 бона 
 

Линк: http://m.tribali.info/bg/hvanaha-kradets-na-kabel-za-nad-8-bona/ 
                         

 

Текст: Полицията е заловила 23-годишен мъж за кражба на кабел от шахта, съобщиха от пресцентъра на 
областната дирекция на МВР. 
Сигналът за престъплението е подаден на 27 юни в районното полицейско управление във Враца. От две 
междушахтия на кръговото кръстовище между улиците „Мито Орозов“ и „Васил Кънчов“ бил задигнат 
240 метра кабел. Нанесената щета възлиза на 8 400 лева, уточниха от полицията. 
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След процесуално-следствени действия е установено, че извършител на деянието е 23-годишен врачанин 
с инициали Д.М., криминално проявен и осъждан за кражби. 
 
 
Източник: vratzadnes.com 
 

Заглавие: Апаш извлече 240 м. кабел от шахти във Враца 
 

Линк: http://www.vratzadnes.com/page.php?n=237136&SiteID=922 
                         

 

Текст: Вчера в полицията във Враца е получено съобщение, че от две междушахтия на кръговото 
кръстовище между булевардите„М. Орозов” и „В. Кънчов” в града 
неизвестен извършител  откраднал 240 метра кабел. Нанесената щета е в размер 8 400 лв.  
След процесуално-следствени действия е установено, че извършител е 23-годишния врачанин Д.М. По 
данни на полицията мъжът е криминално проявен и осъждан за кражби. 
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