
 
 
 
 
 
 

 

WWW.BAR-BG.ORG 

 

 

 

 

МЕДИА МОНИТОРИНГ 

 18 февруари 2016 г.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 2  

  

Източник: balkanec.bg 
 

Заглавие: Не бе приета и докладната записка за забрана продажбата на добитите скални маси от 
Регионалното депо 
 

Линк: http://balkanec.bg/news.php?page=novini&id_news=29495 
 

 
 

Текст: Докладната записка относно искането на кмета Иван Гавалюгов наличните количества депонирани 
земни скални маси, добити при изграждането на обект: „Регионално депо за неопасни отпадъци" - град 
Ботевград да се използват единствено за нуждите на община Ботевград през следващите пет години, като 
се забранява извършването на разпоредителни сделки с трети лица за същия период, не бе приета вчера 
на извънредното заседание на ОБС. 
Както стана ясно Община Ботевград има наложена през септември 2015 г финансова корекция от 
Министерството на околната среда и водите за възстановяване на 1 675 578 лв. без ДДС. Управляващият 
орган на ОП” Околна среда” счита, че сумата, представлява очакван нетен приход за Община Ботевград 
при продажба на земните и скални маси, който следва да се отчете като приход от реализирания проект 
„РДНО". Община Ботевград има съдебен иск срещу това. През месец март предстои да се гледа делото. 
До тогава мнението на повечето юристи е да се спре продажбата на земните скални маси. Според кмета 
Гавалюгов вземането на едно такова решение от Общински съвет е удачно от гледна точка на това, че 
МОСВ няма да има аргумент, при който Община Ботевград би имала приход от продажбата им. 
„Вменяват ни се потенциални приходи, които и към момента нямаме. Приемайки едно такова решение, 
най-много МОСВ може да поиска възстановяване на сумата от досега продадените скални земни маси в 
размер на около 150 хил. лв. Ако не поискат възстановяване на 16 млн. лв. ние след три месеца, след като 
приключи делото, ще ги обявим отново за продажба”, заяви Гавалюгов в отговор на изказването на 
общинският съветник Георги Георгиев от ОББО. 
Преди това Георгиев изказа мнение, че не бива да се приема едно такова решение, тъй като това е едно 
перо, от което могат да се изкарват пари за общината. „Г-н кмете, не се плашете, правете пари за 
общината. Земята, от която са изкопани скалните маси е общинска  и е 102 декара. Това е нашето участие 
в изграждането на депото. Затова след двете ревизии, ревизорите излизат с констатация Общината да 
бъде компенсирана. Вложили сме дори 800 хил. лв. собствени средства. Ако се яви купувач на масите, 
продавайте ги”, препоръча Георгиев. Според него, след като земните маси си стоят непокътнати, МОСВ 
няма право да изисква горепосочената сума. 
Гавалюгов отправи въпрос към Георгиев относно другата финансова корекция за Градската 
пречиствателна станция за отпадни води "да не би да не се реализира към настоящия момент". 
„Реализира се, независимо, че сме във фаза на оспорване на наложената финансова корекция. Но тя се 
удържа от всяко едно междинно плащане, ще бъде удържана и от окончателното плащане. По 
аналогичен начин могат тези 1,6 млн. лв. да бъдат взети под някаква форма, независимо, че в момента 
има съдебен иск”, посочи кметът Гавалюгов. 
Тихомир Найденов, съветник от ГДБОП, призова общинските съветници да проявят разум и да направят 
една съпоставка на рисковете при единия и при другия вариант. „В най-лошия случай няма да продаваме 
скални маси няколко месеца, Едва ли обаче, сега ще се явят някакви купувачи. Не съм съгласен да 
плащаме цялата сума от 1 675 578 лв. при условие , че не сме ги продали”, допълни Найденов. 
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Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Русенски студенти подпомагат издаването на комикс по романа „Под игото“ 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1552635 
 

 
 

Текст:  Студенти от Русе ще подпомогнат издаването на комикс по романа „Под игото“. Средствата се 
събират в кампанията за рециклиране на пластмасови капачки. В петък представители от Студентския 
съвет на Русенския университет  ще предадат 700 км пластмаса. От пункта в Русе пратката потегля за 
преработка в Пловдив по инициатива на фондация „Идея в действие“. 
Кампанията за рециклиране на капачки бе подета от студентите от всички факултети на висшето училище. 
В корпусите на университета бяха обособени няколко пункта, където възможност да се включат в 
инициативата имаха и гражданите на Русе. 
Заради голямото количество капачки, което успяха да съберат за 7 месеца, русенските студенти получиха 
допълнителна финансова подкрепа, която ще дарят в полза на регионалната библиотека „Любен 
Каравелов“. Средствата ще бъдат вложени в издаването на сканирано копие на уникален комикс на 
романа „Под игото“ на Иван Вазов. Оригиналът е публикуван в парижки вестник през далечната 1880 г. 
 
 
Източник: pleven.bg 
 

Заглавие: Разчистват незаконните автоморги, патрули ще пазят детски и спортни площадки от вандали  
 

Линк: http://www.pleven.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/4441-
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82-
%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8,-
%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B8-%D1%89%D0%B5-
%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D1%8F%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-
%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8-
%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82-
%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8.html 
 

 
 

Текст: До края на февруари всички собственици на нелегални автоморги ще трябва да ги разчистят 
доброволно, в противен случай ще бъде предприето принудително извозване на автомобилите, съобщи 
кметът на Община Плевен Георг Спартански. Образуваните нерегламентирани сметища и гробища на 
стари коли не само замърсяват съответния квартал, но и създават огромен дискомфорт за гражданите с 

http://www.pleven.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/4441-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8,-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D1%8F%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8.html
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шума и мръсотията около тях. Бракуваните машини ще се карат на охраняем паркинг в жк „Сторгозия” и 
след известно време ще бъдат предавани за скрап. „Ще направя всичко възможно тези своеволия да 
бъдат прекратени”, беше категоричен кметът. 
Във връзка със зачестилите посегателства и вандализъм на детски и спортни площадки в града г-н 
Спартански информира, че специално сформирани мобилни групи ще патрулират около съоръженията. 
Служители на общинското звено „Инспекторат”, които ще влязат в групите, освен със съответните 
обозначения и униформи ще бъдат снабдени и с помощни средства – палки и белезници. Групите ще 
осъществяват  превенция, но и ще реагират при констатиране на вандализъм по площадките. За опазване 
на общинското имущество ще се търси съдействието и на полицията. До тази мярка се стигна след 
представен от фирма „Паркстрой” отчет, че 40 от общо 60 детски площадки в Плевен се нуждаят от 
ремонт заради посегателства. 
„Не мога да разбера що за хора са тези, които замърсяват и чупят съоръжения. Защо трошим обществени 
пари, за да задоволим страстите на вандалите? Общо 540 хил. лв. е платила Община Плевен през 
миналата година за поправка на детски и спортни площадки и за почистване на нерегламентирани 
сметища. А тези пари може да се вложат за направа на нещо ново или за подобрения”, коментира г-н 
Спартански. 
Сред другите мерки, които ръководството планира да предприеме, е сформиране на специална комисия, 
която да огледа и отчете фактическото състояние на електрическите стълбове. Тези, чието състояние е 
компрометирано, ще бъдат сменени с нови, за да се избегнат евентуални щети и опасност за живота и 
здравето на хората. Освен това кметът ще предложи на общинските съветници да се подменят 
осветителните тела на уличните стълбове в града. „Плащаме много голяма сума за осветление, а има по-
икономични и енергоефективни съоръжения. Подмяната ще намали сумата с 50-60%”, обясни кметът на 
Община Плевен. 
 
 
Източник: oborishte.bg 
 

Заглавие: За общините Панагюрище и Стрелча обезвреждането на неопасните отпадъци става само на 
регионалното депо 
 

Линк: http://oborishte.bg/%D0%B7%D0%B0-
%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B8-
%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7/ 
 

 
 

Текст: Регионалната инспекция по околната среда и водите-Пазарджик изиска от кметовете в областта да 
предприемат мерки за организация и контрол на дейностите, свързани с образуване, събиране, 
включително разделното съхраняване, транспортиране и третиране на битови и строителни отпадъци във 
всяко населено място, съобщават от екоинспекцията. Това трябва да стане така, че да не се допуска 
нерегламентирано изхвърляне и образуване на сметища, както и повторно замърсяване на вече 
почистени терени. 
Специално внимание в указанията се обръща на факта, че всички селски депа в региона са закрити и 
обезвреждането на отпадъците става само и единствено на общинските депа за неопасни отпадъци. За 
общините Панагюрище и Стрелча обезвреждането на неопасните отпадъци става само на регионалното 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 5  

  

депо в Панагюрище. 
След изтичане на дадения срок – 25 март, експертите ще проверят какво е свършено и при установяване 
на нерегламентирани замърсявания, ще бъдат налагани санкции. 
 
 
Източник: velikotarnovo.topnovini.bg 
 

Заглавие: Мобилен събирателен пункт ще приема опасните отпадъци на домакинствата 
 

Линк: http://velikotarnovo.topnovini.bg/node/657748 
 

 
 

Текст: На 25-ти и 26-ти февруари, Община Велико Търново, съвместно с фирма, ангажирана с 
обезвреждането и обезопасяването на опасни отпадъци, организират мобилен събирателен пунк за 
застрашаващи здравето отпадъци от домакинството. 
В първия ден на инициативата, пунктът ще бъде разположен на паркинга в близост до микропазара в кв. 
Бузлуджа от 10 до 16ч. На 26-ти февруари, отпадъците ще се предават на паркинга на ул. "Симеон 
Велики" срещу големия търговски център, също от 10 до 16ч. 
В пункта ще бъдат приемани живачни термометри и ампули, лакове и бояджийски материали, 
домакински препарати и химикали, мастила и замърсени опаковки, негодни препарати за растителна 
защита и лекарства с изтекъл срок на годност. 
 
 
Източник: burgas.topnovini.bg 
 

Заглавие: В Созопол назначават младежи за чистачи в паркове, гробища и сметища 
 

Линк: http://burgas.topnovini.bg/node/657891 
 

 
 

Текст: 27 младежи до 29-годишна възраст ще бъдат назначени на работа в община Созопол по 
програмата „Обучение и заетост на млади хора” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съобщиха от 
местната администрация. 
Те ще бъдат назначени на работа в населените места на морската община, която включва почистване на 
детски площадки, паркове, гробищни паркове, входни и изходни артерии на населеното място, канавки, 
банкети, дерета и нерегламентирани сметища. 
Младите хора ще бъдат назначавани от 1 март 2016 г. за срок от 6 месеца. Условието е да имат 
регистрация в Бюрото по труда в Созопол. 
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Източник: novini.bg 
 

Заглавие: Кметът на Благоевград разпореди почистване на нерегламентирано сметище 
 

Линк: http://www.novini.bg/news/336488-%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-
%D0%BD%D0%B0-
%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8-
%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D
1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5.html 
 

 
 

Текст: Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов разпореди да се почистят терените, собственост 
на Национална компания "Железопътна инфраструктура" и "Лидл - България", превърнали се в 
нерегламентирано сметище, съобщи пресцентърът на общината. 
Въпреки че община Благоевград няма абсолютно никакво отношение към собствеността, тъй като тя е 
частна, кметът бе категоричен, че терените не могат да останат в такъв вид, още повече, че се намират в 
централна част на града, се посочва в съобщението. Експерти от отдел "Екология" в Община Благоевград 
са се свързали със собствениците на двата терена,тъй като съгласно Наредба на община Благоевград за 
управление на отпадъците, когато причинителите на отпадъците са неизвестни, разходите по 
възстановяването на качествата на околната среда се поемат от лицата, в чието държане се намират 
отпадъците. 
Всички разходи, които общинската фирма "Биострой" е направила по време на почистването, трябва да 
бъдат възстановени от собствениците на терените, а не от общинския бюджет,информират още от 
общинската управа. На собствениците на имотите е отправено предупреждение да се погрижат за 
обезопасяването и поддържането на местата, за да се избегне ново образуване на сметище в района. 
 
 
Източник: trud.bg 
 

Заглавие: Да отмъкнеш мантинела не е просто кражба, а чиста диверсия  
Разрушаването на предпазните съоръжения по пътищата застрашава живота на десетки и 
трябва да бъде жестоко ударено 
 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5306924 
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Текст: Една от последните измами на бай Илия Баровеца, прототип на персонажа на Тодор Колев във 
филма „Опасен чар“ - Ясен О. Ястребовски, бе симпатична по свой начин. Тъкмо излязъл на свобода след 
поредния престой зад решетките, бай Илия видял, че край Ихтиман ръждясват огромно количество 
метални тръби. Без да се замисля, пуснал обява в някакъв вестник, че ги продава на безценица. Веднага 
се появил купувач на скрап и сделката станала. По случайност истинският собственик минал по 
магистралата и видял, че някой му отмъква стоката и така сделката приключила с нова присъда за 
Баровеца. 
Тази измама е симпатичен сюжет за екранизация на живота на чаровния измамник, стига вие да не сте 
жертвата. Но тази измама по своята същност не е опасна. Никой не е заплашен от смърт или от тежък 
инцидент, както е възможно да се случи, когато се крадат предпазните съоръжения по пътища и 
магистрали. 
През последните години е масова практика в България да се краде всичко по пътищата на страната, което 
може да се върне за вторични суровини или да влезе в употреба на някой частен двор. Крадат се капаци 
на водоотводни шахти, крадат се стълбове за пътни знаци, крадат мантинели, крадат се дори стълбове за 
осветление по пътните възли. И законодателството го третира - кражба. Дали си откраднал 100 килограма 
ненужна арматура от изоставена стопанска постройка, или си отрязал знак „Стоп“ на натоварено 
кръстовище, дали си премахнал предпазните заграждения за животни на магистрала - законът е един и 
същ към извършителите. А няма причина да е така, защото последствията са коренно различни и ние 
трябва да имаме отношение към кражбите спрямо мащабите на резултатите. Нека за миг си представим 
какво би се случило, ако откраднат предпазните мрежи на една магистрала, както се случи на „Струма“. 
Автобус с деца пътува към Мелник примерно, където учениците ще прекарат пролетната си ваканция. 
Стадо животни навлиза на пътното платно, шофьорът не реагира навреме и... Колко дни национален 
траур ще обяви държавният глава? 
Крадците на мрежата, ако изобщо бъдат хванати, какъвто и обществен натиск да има, ще бъдат съдени за 
кражба на метал, нещо, което може да се сведе до условна присъда, ако им е за първи път и направят 
самопризнания, за да минат по бързата процедура. Шофьорът може би ще получи значително по-висока 
присъда, защото сега законът, пък и практиката на КАТ е такава, че той ще отговаря за движение с 
несъобразена скорост. 
Изходната точка за определяне на тежестта на престъпление трябва да бъдат възможните последствия от 
едно деяние, а не единствено количествените измерения. Нещо повече, разрушаването на предпазните 
съоръжения по пътищата не е поредица от случайни инциденти. Това не е работа на някой клетник, дето 
иска да изкара дребни за топъл хляб, колбас, тип кучешка радост, и вдъхновяваща бутилка евтина ракия. 
За да се откраднат два километра мантинела, е нужна организация, транспорт, но най-вече гарантирано 
спокойствие от наказателно преследване. Това не е циганска работа, ще добавя. За да се претопят или 
препродадат тези съоръжения, е нужна логистика, нужен е изкупвателен пункт, нужен е може би леярски 
цех или предприятие, където бързо да се претопят следите от престъплението. Престъплението в случая е 
опасен за живота на хората бизнес и той трябва да се разглежда по този начин - чиста диверсия, 
подигравка с държавата и властта. 
Същото важи не само за кражбата по магистралите, а и за всякакви практики, застрашаващи живота на 
десетки хора, включително и демонтиране на жп релси за скрап. Преди години дори имаше 
трагикомична случка, в която хванаха двама апаши да режат арматура от подпорите на „Дунав мост“. 
Ограничаването на тези кражби не може да стане само ако се преследват самите извършители. Мерникът 
на властта трябва да се насочи и към онези, които с охота приемат стоката, дори осъзнавайки, че това са 
кървави пари. Тук е излишно да говорим патетично и абстрактно за победа на доброто, но добро начало 
би било един-двама прекупвачи на скрап да загубят бизнеса си завинаги и да влязат зад решетките. Това 
добро начало няма как да стане без законодателни промени. 
Кръцни, срежи, демонтирай 
В края на миналата седмица близо 120 метра защитна мрежа за птици беше открадната от 
магистрала „Марица”. Изчезнали са и 70 метални пръта, на които е била монтирана мрежата. 
Мрежата е слагана с единствената цел да предпази колите от прелитащите ята птици. 
Километри мантинели пък са демонтирани след откриването на магистрала „Струма”. 
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Източник: 24chasa.bg 
 

Заглавие: Крадци оставиха село без ток, задигнаха 400 м кабели 
 

Линк: https://www.24chasa.bg/Article/5306802 
 

 
 

Текст: Кражба на кабели е била извършена от електропреносната мрежа на село Татарево, съобщиха от 
областната дирекция на МВР в Пловдив. По първоначални данни вчера през нощта неизвестни 
извършители срязали 400 метра проводници от четири междустълбия в населеното място и са го 
оставили без електричество. По случая е образувано досъдебно производство в районната прокуратура в 
Първомай. Според разследващите апашите са били опитни и са разполагали с необходимите 
инструменти, за да задигнат кабелите, без да пострадат от високото напрежение. 
 
 
Източник: perniknews.com 
 

Заглавие: Радомирски криминалисти разкриха кражба на телефонен кабел 
 

Линк: http://perniknews.com/news/read/radomirski-kriminalisti-razkriha-krazhba-na-telefonen-kabel 
 

 
 

Текст: Радомирски криминалисти разкриха кражба на телефонен кабел. Установени и задържани са 
четирима човека, съпричастни към случая. Преди седмица, от района на с. Стефаново бил откраднат 
около 350 м. телефонен кабел. Неизвестните тогава извършители действали в рамките на две вечери, 
използвайки трактор за изтегляне на жиците и специални инструменти за рязане. Органите на реда 
започнали разследване и белезниците щракнали около ръцете на местния жител В.В. /29 г./ Мъжът е 
привлечен като обвиняем и му е наложена мярка за неотклонение „подписка”. Криминалистите 
продължили работа и установили откраднатия кабел и още трима, съпричастни към кражбата – Й.Д. /31 
г./ от с. Стефаново, 41-годишният В.И. от с. Горни Цибър и перничанина К.О./38 г./. К.О. е криминално 
проявен, познат с кражба и шофиране на автомобил без книжка. Предстои тримата да бъдат обвинени. 
Работата по случая продължава под надзора на Районна прокуратура – Радомир. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Задържаха трима мъже за кражба от къща в Слокощица 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1552364 
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Текст: Кюстендилски полицаи са задържали трима мъже съответно на 26, 43 и 45 години , за извършена 
кражба на медни съдове, кабели, горелка и други вещи от къща в с. Слокощица. 
Те са проникнали в имота като са взломили входната врата. Няколко часа по-късно са установени, 
откраднатите вещи са иззети. Ще останат в полицейския арест 24 часа. По случая е започнато досъдебно 
производство в РУ Кюстендил. 
 
 
Източник: kazanlak.com 
 

Заглавие: Спипаха четирима крадци на кабели 
 

Линк: http://www.kazanlak.com/news-20411.html 
 

 
 

Текст: На 16 февруари, около 17,55 часа, на булевард ”Никола Петков” в Казанлък, екип на Районно 
управлени Полиция – Казанлък е спрял за проверка лек автомобил ”Опел Вектра”, управляван от 21-
годишния С.С. и пътници А.А. на 31 години и Ф.И. на 31 години. И тримата от град Мъглиж. 
В хода на проверката, в багажното отделение на автомобила са установени около 100 килограма оловна 
обвивка от кабел, две кирки и копач. Лицата са задържани за срок до 24 часа в РУ – Казанлък.  
Около половин час по-късно в Районното управление е получено съобщение от 56-годишен мъж от 
Казанлък, че в двора на къщата му, намираща се на улица ”Преслав”, е влязло непознато лице. 
Пристигналият на място полицейски екип са установили и задържали 35-годишния М.Н. също от 
Казанлък, който е носил чувал с различни по вид ел. кабели.  
И по двата случая се извършват проверки 
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