
 
 
 
 
 
 

 

WWW.BAR-BG.ORG 

 

 

 

 

МЕДИА МОНИТОРИНГ 

 15 февруари 2016 г.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 2  

  

Източник: m.standartnews.com 
 

Заглавие: Кметове чистят ударно реки, за да няма глоби 
 

Линк: http://m.standartnews.com/regionalni/kmetove_chistyat_udarno_reki_za_da_nyama_globi-
322240.html 
 

 
 

Текст: Кметовете са длъжни да почистят поречията на реките от нерегламентирани сметища. Който не 
го направи, ще бъде наказан с глоба. За санкциите предупреди преди дни министърът на околната среда 
и водите Ивелина Василева, която се срещна с градоначалници от Пиринския край в Благоевград. Някои 
управници вече мобилизираха служителите си, които отговарят за чистотата и хигиената в общините. В 
някои общини в акцията по почистването на реките ще се включат десетки доброволци. 
„За нас е важно да осигурим безпроблемния отток на водата, тъй като боклуците в реките могат да 
доведат до наводнения", твърдят благоевградчани, които всяка година почитнат река Благоевградска 
Бистрица. Навсякъде общините ще осигурят чували и ръкавици за доброволците и работниците. 
До 19 февруари всички кметове ще получат уведомителни писма от съответната РИОСВ. В тях ще има 
указания как да проведат дейностите за пролетното почистване на поречията на реките от 
нерегламентирани сметища. Проверките на експертите ще стартират през втората половина на месец 
март. 
„Надявам се на мобилизация и активност от страна на местната власт. В противен случай ще има 
налагане на санкции", увери Ивелина Василева. За непредприети действия от кметове по тази дейност 
за миналата година са им наложени гроби в общ размер на 171 900 лева. Съставени са им 104 акта, както 
и 75 наказателни постановления. 
  
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Дупница е партньор в голям европейски проект „Хартия за рециклиране" 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1551262 
 

 
 

Текст: Резултатът от посещението на общинското ръководство на Дупница в Испания - партньорство в 
голям европейски проект „Хартия за рециклиране", който стартира на 1 февруари. Това обявиха днес зам. 
кметът на община Дупница Красимир Георгиев и еколога Десислава Борисова, които бяха част от 
делегацията. Само две общини от България са поканени да участват в този проект това са Дупница и 
Мездра. 
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Проектът вече е одобрен от Европейската комисия. В него участват общо 19 партньори, сред които 
водещи фирми за рециклиране на хартия в Европа, изследователски институти, асоциации, 
неправителствени организации от държави като Франция, Англия и Германия, които ще си партнират с 
общини от Румъния, Полша и България, където се наблюдават ниски нива на събираемост на хартия или 
смесено събиране. В България като цяло процента е около 40 %, за разлика от страни като Германия, 
където достига до 78 %. Това обявиха на пресконференция за,./кмета на община Дупница Красимир 
Георгиев и Десислава Борисова, еколог в администрацията. 
Проектът е със срок от 2 години, през които всички партньори ще обменят опит и ще изберат най-добрите 
практики, за изграждане и прилагане на по-ефективна система, насочена към повишаване процента на 
събрани и рециклирани отпадъци от хартия, с цел повторното им оползотворяване. 
Стойността на проекта е 1 455 000 евро, като община Дупница няма никакви финансови ангажименти. 
„С този проект община Дупница си поставя големи цели, тъй като желаем да се развиваме като една 
Европейска община прилагаща най-добрите практики по Европейски стандарт" коментираха Георгиев и 
Василева. 
Красимир Георгиев допълни, че се очаква след 2 години, когато приключи проекта, в този анализ да бъде 
препоръчано и какъв тип съоръжение може да бъде внедрено в община Дупница, за да се оползотворява 
максимално целия отпадък, от анализа ще се очаква и отговор какви източници могат да се използват за 
финансиране на едно такова съоръжение. 
През април предстои среща в Дупница с партньорите по този проект. 
 
 
Източник: petel.bg  
 

Заглавие: Рекорден дълг от над 4 млн. лв. за паркинг на изоставени коли 
 

Линк: http://petel.bg/m/index.php?action=view&id=145131&opinion= 
 

 
 

Текст: Рекордни дългове за изоставени коли. Повече от 4 милиона лева за паркинг дължат собствениците 
на стари автомобили, вдигнати с паяк в столицата. Само за миналата година повече от 80 000 изоставени 
автомобила в страната са отишли за скрап. Защо, въпреки това, проблемът остава нерешен? 
Само за последните седем години предадените за скрап автомобили в София са над половин милион. 
Въпреки това все още можем да видим стари коли да гният пред блоковете. А тези, които са паркирали 
неправилно идват тук – в наказателния паркинг на София. Повече от 200 трошки гният тук, като най-
старите са в паркинга вече 15 години, а междувременно се трупат и такси за престой. Така ето тази кола, 
която трудно може да се продаде дори за части за не повече от 200 лева, ще струва на собственика й 50 
000 лева. Как това може да се промени? 
Джулия ударила колата си преди около месец. Автомобилът й вече е неизползваем и затова сама е 
поискала да бъде предаден за скрап, разказва Нова тв. 
„Другият вариант беше просто да стои и мили хора да започнат да я разфасоват лека полека и затова 
решихме, че просто е по-добре да я изтеглят. Така и така няма достатъчно места пред блока”, разказва 
Джулия. 
Колата на Джулия ще бъде откаран на специална площадка. Там тя ще остане 14 дни и ако 
собственичката размисли, ще може да си я върне, но срещу определена сума. От около 50 лв. до близо 
300 лв. в зависимост от отдалечеността на площадката и престоя там. 
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„След изтичане на този 14-дневен срок, на следващия ден ние рециклираме колата”, обяснява Петър 
Мицин, директор на оползотворяваща организация за отпадъци. 
Една трета от хората идват да си откупят колата в този двуседмичен срок, останалите не се интересуват. 
„Останаха съвсем малък брой изоставени автомобили. Ще дам пример, за миналата година са около 50”, 
добавя Мицин. 
Тези коли на практика са отпадъци, които не могат да стоят по улиците. Когато инспекторите видят такъв 
автомобил му слагат стикер, с който се дава срок на собственика. 
„В този тримесечен срок собственикът или упълномощено от него лице, е длъжен да предаде 
доброволно този автомобил на площадка за временно съхраняване и разкомплектоване”, обяснява 
Полина Асенова от "Контрол по паркирането" в Столичния инспекторат. 
Ако това не се случи, автомобилът се премахва принудително. По-голямата част от хората обаче 
доброволно са дали колите си за скрап. Тук обаче нищо не е доброволно – в наказателния паркинг на 
„Центъра за градска мобилност” се охраняват стотици коли, вдигнати с паяк и непотърсени от никого. 
„Тук има автомобили от 2001-ва година. Натрупани са суми от порядъка на 45 000 – 46 000 лева”, 
обяснява Румяна Милова от „Център за градска мобилност”. 
Тази сума се получава от глобата за вдигане с паяк - 60 лева, плюс по два лева на час за престой в 
паркинга или 16 лева на ден. Така за няколко от най-старите автомобили веме се дължат по 90 000 лева и 
то без начислени данъци. Дълговете на тези над 200 коли тук са за близо 4 500 000 лева. 
За да се реши проблемът, от дружеството обмислят законодателни промени, с които и тези автомобили 
да се предават за скрап. 
А ситуацията по градове в страната. Ако годишно в София се изоставят около 200 автомобила, в Пловдив 
са на половина – близо 100. В Бургас миналата година повече от 400 изоставени коли са събрани, а в 
Стара Загора - 144. 
 
 
Източник: tribali.info 
 

Заглавие: Спипаха бандит по време на кражба на кабели 
 

Линк: http://www.tribali.info/bg/spipaha-bandit-po-vreme-na-krazhba-na-kabeli/ 
 

 
 

Текст: Полицаи спипали бандит в момент на извършване на кражба на кабел, съобщават от пресцентъра 
на МВР. 
Вчера униформените от Оряхово са организирали специализирана полицейска операция по линия на 
лица, извършващи кражби от далекосъобщителната мрежа на БТК. Полицейският екип сгащил бандит да 
краде кабел в землището на село Остров. Ченгетата установили, че апашът е О.М. от същото село. О.М. 
бил приготвил да си прибере 30 метра кабел на стойност около 200 лева. Кабелът е изкопан от земята, 
като са направени 6 дупки, след което е изтеглен. Полицаите са иззели 6 лопати, 2 метални ножовки и 2 
метра конопено въже. O.M. е задържан за 24 часа в районното полицейско управление в Оряхово. 
След проведено разследване униформените установили и съучастниците на мъжа - Т.Е. и О.М. И двамата 
са от село Остров и са криминално проявени и осъждани. Лицата в момента се укриват от органите на 
реда и са обявени за местно издирване. 
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Източник: velikotarnovo.topnovini.bg 
 

Заглавие: Кражба на телефонен кабел за близо 1000лв. разкриха полицаи 

Линк: http://velikotarnovo.topnovini.bg/node/656902 
 

 
 

Текст: Двама мъже от Лясковец са откраднали телефонен кабел от землището на с. Драгижевно, 
установиха горнооряховски криминалисти. Престъплението е извършено в началото на март миналата 
година. 
От проведените действия по разследването полицаите влезли в дирите на извършителите – 23-годзишния 
Ф. У. и 24-годишния И. Р. - неизвестни на полицията, и двамата от Лясковец. Те са разкопали и отрязали 
21 метра комуникационен кабел, на стойност 913 лева. 
След доклад на материалите в прокуратурата двамата са привлечени като обвиняеми, наложени са им 
мерки за неотклонение "подписка". 
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