
 
 
 
 
 
 

 

WWW.BAR-BG.ORG 

 

 

 

 

МЕДИА МОНИТОРИНГ 

 16 февруари 2016 г.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 2  

  

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева посрещна младите специалисти по програмата „Старт на кариерата“ 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4070 
 

 
 

Текст: Министър Ивелина Василева днес посрещна младите специалисти, назначени в Министерството 
на околната среда и водите по програма „Старт на кариерата“.  
Тази година петима специалисти, завършили през 2015 г., ще работят в централната администрация и 
специализираните дирекции на министерството. Те ще се част от екипите на дирекциите Правно-
административно обслужване, Политики по околна среда, Опазване чистота на въздуха, Финансово 
управление и Човешки ресурси, информационно обслужване , Връзки с обществеността и протокол. 
Младите хора са възпитаници на СУ “Климент Охридски“, ПУ “П. Хилендарски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“ и 
на ХТМУ- София. 
“Успешната политика може да е такава само ако е задвижвана от хора с модерно мислене – млади и 
енергични, каза министър Василева. - Надявам се да ви хареса престоят при нас и да е полезен. 
Пожелавам ви успехи. Начинът, по който оттук ще продължите кариерата си, зависи от вас. За нас е 
важно, че младите хора имат интерес към институциите, които коват законите, които имат ангажимент да 
провеждат политиките и упражняват контролната дейност в страната, защото правилата трябва да се 
спазват“, допълни още министърът. 
Продължителността на договорите на младите специалисти, съгласно програмата, е девет месеца. 
  
 
Източник: dariknews.bg  
 

Заглавие: Активизира се свлачище в района на новото депо за отпадъци 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1551892 
 

 
 

Текст: На среща с журналисти, кметът на Плевен Георг Спартански съобщи, че в района на новооткритото 
депо за отпадъци край Плевен се е активизирало свлачище. 
Той уточни, че става въпрос за асфалтовия път в сметището, водещ към клетката, който се е пропукал по 
осовата линия на едно място, а в друг участък е пропаднал. 
"Там, където е ретензионният резервоар за отпадни води се е получило свлачище - в долния му край. 
Резервоарът има много дълбоки основи и за сега няма опасност от нарушаване на целостта му, но от 
едната му страна - под асфалтовия път има хлътване на земната маса с денивелация от около два метра", 
обясни кметът. 
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Той каза, че е изпратено уведомително писмо на изпълнителя и той е посетил със свои експерти мястото, 
за да установи дали проблемът е от не добре свършена работа или става дума за обектиени природни 
дадености. 
Георг Спартански е уведомил и МОСВ, с молба да бъде изпратена комисия от експерти, които да 
установят настоящото състояние на депото и на започналото там свлачище, да предпишат мерки и да 
дадат оценка за причините за свлачищните процеси. 
Георг Спартански уточни, че ако се окаже, че причините са в изпълнителя на обекта, той ще трябва да 
предприеме действията по укрепването на свлачището, за да се предотврати разширяването му. 
"Ако става дума за процеси, които не могат да се вменят на изпълнителя, ще се обърнем към 
Министерството на регионалното развитие, за спешно отпускане на средства за извършването на 
укрепителните работи. 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Кметът на Добрич Йордан Йорданов: Със сигурност ще има наложена финансова корекция за 
общината във връзка с проекта за изграждане на депото за отпадъци край с. Стожер 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2016/02/15/2194701/kmetat-na-dobrich-yordan-yordanov-sas-
sigurnost-shte-ima-nalozhena-finansova-korektsiya-za-obshtinata-vav-vrazka-s-proekta-za-izgrazhdane-na-
depoto-za-otpadatsi-kray-s-stozher.html 
 

 
 

Текст: Със сигурност ще има наложена финансова корекция за Община град Добрич във връзка с проекта 
за изграждане на депото за битови отпадъци край с. Стожер. Това съобщи по време на седмичната си 
среща със своя екип и представители на медиите кметът Йордан Йорданов, предаде кореспондент на 
Радио „Фокус” – Варна. Все още не е ясен точният размер на финансовата корекция, тя се налага във 
връзка с констатирано нарушение, което на този етап не се коментира и посочва. Ясно е, че тази 
финансова корекция ще е в размер до почти 4 млн. лв. Общината информира за това още миналата 
седмица. В администрацията бе получено писмо от Министерство на околната среда и водите с 
препоръка на Изпълнителната агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ (ОСЕС) за прилагане на 
тази мярка. Тепърва ще се изяснява размерът на санкцията, посочи кметът. Надеждите са, че той няма да 
е голям. По думите на Йорданов, след среща с министрите на финансите и околната среда е установено, 
че е нужна среща с ОСЕС, на която конкретно да бъдат посочени всички моменти около тази финансова 
корекция. Сумата ще бъде предвидена в бюджета и погасена във времето, каза кметът. Полученото 
преди седмица писмо с уведомлението за евентуална финансова корекция вече е обжалвано. Кметът 
заяви готовност при последващ развой на темата информацията да бъде оповестена публично. Проектът 
на Община град Добрич за изграждане на депо за твърди битови отпадъци край с. Стожер и две 
претоварни станции край градовете Тервел и Балчик е най-мащабният осъществяван досега. Новата 
регионална система за управление на отпадъците е предвидено да обслужва всичките осем общини в 
област Добрич и община Никола Козлево в област Шумен. Депото край с. Стожер е въведено в 
експлоатация от почти година. 
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Източник: berkovitsa.bg 
 

Заглавие: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ЗА 
ПЕРИОДА 2015 – 2020 НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА  
 

Линк:http://www.berkovitsa.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0
%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5-
%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%BE/?lang=en 
 

 
 

Текст: На обществено обсъждане бе поставен днес проекта на Програмата за управление на отпадъци за 
периода 2015-2020 g. на Община Берковица. Програмата за управление на отпадъците за периода 2015-
2020 g. има за цел да осигури на общината инструмент за планиране на необходимите ресурси, мерки и 
дейности за предоставяне на качествени услуги по управление на отпадъците на жителите на общината и 
да подобри управлението на отпадъците в съответствие с общоевропейската йерархия за отпадъците. 
Очаква се изпълнението на Програмата да окаже съществен принос за ефективно използване на 
ресурсите и намаляване на вредните въздействия на отпадъците върху околната среда в Община 
Берковица. Програмата е напълно съобразена с националното законодателство относно отпадъците. 
Изпълнението й ще допринесе както за подобряване на управлението на отпадъците на територията на 
общината, така и за изпълнение на националните цели и политики в областта на отпадъците. Програмата 
за управление на отпадъците е разработена за периода 2015–2020 г. и съвпада с периода на 
програмиране и ползване на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 g. 
и с периода на действие на Националния план за управление на отпадъците. Община Берковица поставя 
работата с обществеността сред основните приоритети в Програмата за управление на отпадъците, в 
която една от стратегическите цели Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане 
йерархията на управление на отпадъците.  
 
 
Източник: veliko-tarnovo.bg 
 

Заглавие: Община Велико Търново организира мобилни пунктове за събиране на опасни битови 
отпадъци 
 

Линк: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/novini/2478-obshina-veliko-trnovo-organizira-mobilni-punktove-
za-sbirane-na-opasni-bitovi-otpadci 
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Текст: Община Велико Търново съвместно с фирмите „БалБок Инженеринг“ АД, „Грийнтех България“ АД 
и „Нуба рециклиране“ АД организира мобилни събирателни пунктове на следните опасни отпадъци от 
бита: 
· лекарства с изтекъл срок на годност, живачни термометри и ампули, живак, лакове и бояджийски 
материали, домакински препарати и химикали, мастила и замърсени опаковки, негодни препарати за 
растителна защита. 
· излезли от употреба батерии и акумулатори. 
· излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. 
Пунктовете ще бъдат разположени: 
· 25.02.2016 г. от 10:00 часа до 16:00 часа. 
Паркинг до микропазар "Бузлуджа" 
· 26.02.2016 г. от 10:00 часа до 16:00 часа. 
Пред МОЛ Велико Търново /паркинга на ул. „Симеон Велики“/. 
 
 
Източник: briagnews.bg 
 

Заглавие: Община Плевен погва незаконните автоморги 
 

Линк: http://www.briagnews.bg/obshtina-pleven-pogva-nezakonnite-avtomorgi/ 
 

 
 

Текст: Всички собственици на незаконни автоморги в Плевен са получили от Общината предупредителни 
писма да прекратят дейността си. В кратки срокове те трябва да разчистят терените, които ползват, от 
натрупаните автоотпадъци. Ако не се съобразят с предупреждението, общинската управа ще започне 
принудително извозване на бракуваните автомобили. Те ще бъдат складирани на охраняем паркинг в 
квартал „Сторгозия“. Ако в определен срок не бъдат потърсени от собствениците им, старите автомобили 
ще бъдат предавани за скрап, съобщи кметът Георг Спартански. 
„Известно е, че на много места в града има такива незаконни автоморги, образувани са сметища и 
гробища на стари автомобили и се извършва незаконна и недопустима дейност. Тези обекти, освен че 
замърсяват съответния квартал, създават и огромен дискомфорт за гражданите със шума и мръсотията 
около тях“, поясни Спартански.  
 
 
Източник: novini.bg 
 

Заглавие: Задигнаха 120 метра предпазни мрежи от АМ "Марица" 
 

Линк: http://www.novini.bg/news/335963-
%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-120-
%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8-
%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%BC-
%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0.html-likes 
 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 6  

  

 
 

Текст: 120 метра полиамидна предпазна мрежа срещу птици са били задигнати от трасето на пусната в 
експлоатация само преди няколко месеца автомагистрала „Марица“ на територията на община Чирпан. 
Липсата на предпазното съоръжение е установена на 13 февруари. 
Заедно с мрежата крадците са задигнали и 70 броя триметрови метални вертикални пръти, пише 
Монитор. 
По първоначални данни кражбата е извършена на два пъти през тъмната част на 11 и 12 февруари. 
Това е първа подобна кражба, до сега от трасетата на аутобаните са задигани мантинели и химически 
тоалетни, коментират полицаи.  
 
 
Източник: dnesbg.com 
 

Заглавие: Зaлoвихa кpaдци, зaдигнaли тeлeфoнeн кaбeл зa 913 лв. 
 

Линк: http://www.dnesbg.com/krimi/zaloviha-kradtsi-zadignali-telefonen-kabel-za-913-lv.html s 
 

 
 

Текст: Нaглa кpaжбa нa кaбeл oт тeлeкoмyникaциoннa кoмпaния paзкpихa гopнoopяхoвcки 
кpиминaлиcти. Рaзcлeдвaщитe ycтaнoвихa извъpшитeлитe нa нaглaтa кpaжбa в нaчaлoтo нa мapт м.г. oт 
зeмлищeтo нa ceлo Дpaгижeвo. 
Слeд ycъpднo пpoвeдeнoтo paзcлeдвaнe пoлициятa влязлa в диpитe нa двaмaтa бaндити. Двaмaтa 
ляcкoвчaни нa 23 и 24 г. ca c чиcти кpиминaлни дocиeтa. Te ca paзкoпaли и oтpязaли 21 мeтpa кaбeл, 
coбcтвeнocт нa тeлeкoмyникaциoнния гигaнт нa cтoйнocт 913 лeвa. 
Слyчaят e дoклaдвaн в пpoкypaтypaтa, a двaмaтa ca пpивлeчeни кaтo oбвиняeми. Дoкaтo paзcлeдвaнeтo 
тeчe, ca им нaлoжeни мepки зa нeoтклoнeниe “пoдпиcкa”. 
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