
 
 
 
 
 
 

 

WWW.BAR-BG.ORG 

 

 

 

 

МЕДИА МОНИТОРИНГ 

 16 ноември 2015 г.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 2  

  

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева открива новото депо на Аксаково 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3848 
 

  
 

Текст: На 16 ноември от 12,00 часа министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие 
новата регионална система за управление на отпадъци в регион  Варна – Аксаково, финансирана по 
оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Системата включва изградени депо, сепарираща и 
компостираща инсталации. Тя ще обслужва близо 365 000 души от общините Аксаково, Белослав и 
Варна.  Стойността на инвестицията е 28,2 млн.лв. 
На събитието е поканен премиерът Бойко Борисов.      
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Две наказателни постановления на обща стойност 5000 лева са издадени от РИОСВ-Варна от 
началото на годината заради незаконни сметища 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/11/15/2151963/dve-nakazatelni-postanovleniya-na-obshta-
stoynost-5000-leva-sa-izdadeni-ot-riosv-varna-ot-nachaloto-na-godinata-zaradi-nezakonni-smetishta.html   
 

  
 

Текст: От началото на годината до момента в област Варна са издадени Две наказателни постановления 
заради незаконни сметища на обща стойност 5000 лв., в това число на кмета на община Белослав. Той е 
глобен с 3000 лв. за това, че не е предприел мерки за премахването на съществуващо незаконно 
сметище. Това съобщиха за Радио „Фокус” – Варна от РИОСВ-Варна. За замърсяване на воден обект е 
проверена кравеферма в с. Куманово, общ. Аксаково, където експертите са глобили фирма с 2000 лв. С 
цел трайното и устойчиво изпълнение на задълженията на общинските власти по спазване на 
екологичното законодателство и намаляването на риска от разливи на реките, РИОСВ-Варна ще 
упражнява и през следващите месеци системен и последващ контрол, допълниха от инспекцията. 
 
 
Източник: godishen-horoskop.start.bg 
 

Заглавие: Ден на рециклирането - 15 ноември 
Или наречен още Световен ден на вторичните суровини. 
 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 3  

  

Линк: http://godishen-
horoskop.start.bg/%D0%94%D0%B5%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA
%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE+-
+15+%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-19659 
 

  
 

Текст: Цел - да се привлече вниманието на световната общественост към оползотворяване на вторичните 
суровини и тяхното рециклиране. 
Основна задача - решаване на проблема с ресурсите. Ресурсите на планетата Земя не са безкрайна 
величина и намаляват от ден на ден. Изхранването на населението изисква много ресурси от всякакъв 
характер и най-вече енергийни. Чрез вторична преработка или рециклиране на ресурсите би могла да се 
постигне висока ефективност в усвояване на ресурсите и огромни икономии от тях. 
За първи път тази дата е избрана през 1997 г., когато американски еколози са започнали кампания за 
популяризиране на покупка и употреба на продукти, изработени от рециклирани материали. 
В последствие редица други държави "прегръщат" идеята и на въпросната дата - 15.11. в много страни по 
света се провеждат активни мероприятия, насочени към подобряване използването на ресурсите и 
повишаване производството на нови продукти от вторични суровини. 
Мисленето на хората трябва да се промени в посока ненужните продукти да се използват, вместо да се 
изхвърлят. Така ще се намали и количеството боклуци, които трябва на свой ред да бъдат унищожавани, 
за да не задръстват и замърсяват планетата. 
Организациите, занимаващи се с опазване на околната среда се опитват всячески да повишат нивото на 
рециклиране. 
Те предлагат също така да има поощрения за хората, които вземат присърце грижата за околната среда, 
да бъдат стимулирани с различни подаръци, изработени от рециклиран материал 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Инж. Веска Георгиева: Предвижда се обособяването на още заграждения за зелени отпадъци 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/11/14/2151757/inzh-veska-georgieva-predvizhda-se-
obosobyavaneto-na-oshte-zagrazhdeniya-za-zeleni-otpadatsi.html    
 

  
 

Текст: Предвижда се обособяването на още заграждения за зелени отпадъци. Това каза за Агенция 
„Фокус” инж. Веска Георгиева, директор на Столичен инспекторат.  
Тя уточни, че от районните кметове зависи да определят местата, на които ще бъдат обособени за тази 
цел, защото те трябва да са комуникативни, общински и с трайна настилка. „Имаме готовност за няколко 
места в район „Нови Искър”, заяви инж. Георгиева и добави, че тези места са по-приложими в 

http://godishen-horoskop.start.bg/%D0%94%D0%B5%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE+-+15+%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-19659
http://godishen-horoskop.start.bg/%D0%94%D0%B5%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE+-+15+%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-19659
http://godishen-horoskop.start.bg/%D0%94%D0%B5%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE+-+15+%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-19659
http://godishen-horoskop.start.bg/%D0%94%D0%B5%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE+-+15+%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-19659
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крайградските райони. „В район „Банкя” също има готовност за такива места, така че да може да се 
събира повече чиста зелена маса”, посочи тя. Относно падналите листа, директорът на Столичен 
инспекторат, поясни, че те са ангажимент на фирмите по почистването и се събират разделно, за което 
служителите на инспектората следят. „Те ги събират и чрез ръчно метене, и чрез мотометачки”, обясни тя. 
По думите й, само за вчерашния ден от районите „Оборище”, „Възраждане” и „Средец” на инсталацията 
на „Хан Богров” са закарани 31 тона шума. 
 
 
Източник: vashiatglas.com 
 

Заглавие: За проблеми в новата претоварна станция в Несебър алармират частни фирми 
 

Линк: http://vashiatglas.com/news/view/5/1932/   
 

  
 

Текст: В новата база отказват да приемат отпадъците на физически лица 
 За проблеми в дейността на новата претоварна станция в Несебър, която официално бе открита още в 
края на май, сигнализираха наши читатели. Към редакцията на в. „Вашият глас" се обърнаха частни 
фирми, които се надяват на скорошно решение на изникналия в момента проблем. 
По думите на частните фирми, ангажирани в сметосъбиращия бранш, след като заработи претоварната 
станция, а старото сметище затвори врати, за да бъде 
рекултивирано, се оказва, че частните фирми няма къде да изхвърлят боклука си. Според информация на 
самите шофьори на камионите, общинските контейнери със смет се приемат в претоварната станция, но 
частниците биват връщани. Обясненията на служителите в новата база били, че частниците нямат 
необходимия регистрационен документ, издаден от РИОСВ. Но по информация на самите частници, 
понякога получавали неофициален отговор, че в претоварната станция отказвали да приемат боклуците 
им, защото „нямали готовност за това". 
В резултат на това в цялата околност на Несебър и прилежащите селища са се образували незаконни 
сметища и проблемът се задълбочава. Това налага спешното му решение. 
Друг проблем е и приемането на строителните отпадъци в претоварната станция. Всъщност парадоксът е 
в това, че има закупена специална машина за трошене на такъв вид отпадък, но за момента тя не се 
използва. По думите на самите шофьори на камиони, това е и причина да не им се приемат и 
строителните отпадъци, тъй като не са предварително разделени. 
Тук обаче също се натъкваме на парадокс. Според официалната документация, издадена от РИОСВ, в 
претоварната станция е разрешено да се приемат както битови, така и биоразградими и строителни 
отпадъци, без те да бъдат предварително разделени. Получава се така, че разрешение от „високо" ниво 
има, а на местна почва - не! 
От претоварната станция в Несебър би трябвало да се възползва и Община Поморие. За момента обаче и 
това не се случва, поради физическата невъзможност на самата техника. До момента са налични само два 
специализирани камиона, които извозват отпадъка до бункера за събиране на отпдъци и това води до 
образуване на опашки от чакащи отпред. Освен това със същата тази специализирана техника се извозват 
и отпадъците до централното депо в с. Братово. Процедурата е много бавна и неефективна, според 
думите на потърпевшите лица. 
„В момента дейността на претоварната станция се обезсмисля. Хвърлени са толкова много пари за 
изграждането й, а в момента тя не функционира ефективно. Освен това проблемът с отпадъците на 
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частните лица стои нерешен и не се знае докога ще е така. А в крайна сметка - и броят на 
нерегламентираните сметища с всеки изминал ден расте, при условие, че всички ние би трябвало да се 
борим за една по-чиста околна среда и за опазване на природата", жалват се частните фирми в региона. 
А ето какви условия за приемане на битовия и строителен отпадък от частни лица посочва и Костадин 
Станчев, директор на претоварната станция, в едно свое интервю: 
 „Юридическите лица е необходимо да притежават документ за извършване на дейност по събиране и 
транспортиране на отпадъци, издаден от РИОСВ. Без този документ те нямат право да ги извозват до 
претоварната станция. Затова ако физическите лица искат да извозят отпадъците си до претоварната 
станция със собствен транспорт, трябва да притежават такъв документ, в противен случай трябва да 
заявят в Общината боклукът им да бъде извозен с общински транспорт".   
Ето какво казва още той и за изхвърлянето на строителните отпадъци: 
„Едрогабаритните отпадъци не трябва да се изхвърлят в кофите за боклук. По-добре да ги оставят близо 
до кофите. Могат и сами да ги донесат в претоварната станция, като строителният отпадък не трябва да се 
носи в найлонови торби, защото в такъв случай ще се таксува като смесен битов отпадък. За строителен 
отпадък се приемат камъни, пръст, почви, мазилки, фаянсови плочки, керемиди - всичко, което може да 
се троши и да се превръща във фракция. Всичко това трябва да е отделено от другите отпадъци". 
От същия този запис на интервюто стават ясни и официално действащите цени на услугите в претоварната 
станция и по-конкретно - цената за смесен битов отпадък е 74 лв./тон, а за строителен - 34 лв./тон. 
При съществуването на такава модерна база, каквато е претоварната станция в Несебър, би трябвало да 
се вложат всички усилия тя да заработи в пълния си капацитет и с това да се избегне нежеланото 
образуване на нерегламентирани сметища сред природата. На това се надяват и частните фирми, подали 
сигнал до нашата медия. 
 
 
Източник: bgonair.bg 
 

Заглавие: ЧЕЗ и АИКБ се обединиха срещу кражбите на съоръжения и електроенергия 
За първите девет месеца на 2015 г. кражбите на съоръжения, собственост на ЧЕЗ, са нанесли щети 
за над 2,5 млн. лева 
 

Линк: http://www.bgonair.bg/bulgaria/2015-11-12/chez-i-aikb-se-obediniha-sreshtu-krazhbite-na-
saorazheniya-i-elektroenergiya    
 

  
 

Текст: ЧЕЗ и АИКБ се обединиха срещу кражбите на съоръжения и електроенергия. По време на работна 
среща на 11 ноември регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Карел Крал с председателя на 
Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев и заместник-председателяна Асоциацията 
Румен Радев обсъдиха освен борбата с кражбите, възможностите за увеличаване на инвестициите в 
електроразпределителната мрежа, както и пътищата за решаванена проблемите в енергетиката. 
Участниците в срещата изразиха позиция против кроссубсидирането на цената на електроенергията 
между бизнеса и домакинствата и призоваха за по-строги законодателни мерки, които да ограничат 
кражбите.  
"Кражбите на електроенергия и вандализмът над енергийни съоръжения ощетяват цялото общество. Те 
отклоняват от инвестиционния ресурс на компанията и не ни позволяват да развиваме мрежата с 
темповете, които бихме искали, за да отговорим на нуждите на домакинствата и бизнеса."- каза Карел 
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Крал. 
За законност и прозрачност в търсенето на решения за проблемите в енергетиката, призоваха 
регионалният мениджър на ЧЕЗ и председателят на АИКБ. 
"Като представители на бизнеса ние имаме еднакви интереси, а именно да бъдат създадени условия за 
инвестиции и развитие." - заяви Васил Велев.  
За първите девет месеца на 2015 г. кражбите на съоръжения, собственост на ЧЕЗ, са нанесли щети за над 
2,5 млн. лева. Компанията е установила и 4615 кражби на ток, в резултат на които е дотаксувана 
електроенергия в размер на едва 24 млн. киловатчаса, макар че кражбите може да са продължавали с 
години. 
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