
 
 
 
 
 
 

 

WWW.BAR-BG.ORG 

 

 

 

 

МЕДИА МОНИТОРИНГ 

 19 април 2016 г.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 2  

  

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се 
заплащат за разрешените ползвания в защитени територии – изключителна държавна собственост 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=168 
 

 
 

Текст: На основание на чл. 76, ал. 1 от Закона за защитените територии е изготвен Проект на 
Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се 
заплащат за разрешените ползвания в защитени територии – изключителна държавна собственост, 
приета с Постановление на Министерския съвет № 63 от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 2016 г.). 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следните електронни адреси: 
bbechev@moew.government.bg и dstoev@moew.government.bg. 
Крайна дата за получаване на становища по проекта -  03.05.2016 г. 
Проектът на доклада от министъра на околната среда и водите може да се види ТУК. 
Проектът на постановление на Министерския съвет може да се види ТУК. 
 
 
Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Управлението на битовите отпадъци е темата на втория семинар на "Екообщина" 
 

Линк: 
http://www.dnevnik.bg/zelen/otpaduci_i_reciklirane/2016/04/19/2744959_upravlenieto_na_bitovite_otpad
uci_e_temata_na_vtoriia/ 
 

 
 

Текст: Вторият семинар в конкурса "Екообщина" е посветен на темата "Устойчивото управление на 
битовите отпадъци – от събирането до икономическото и енергийното им оползотворяване". 
Събитието ще бъде отново във Френския институт на пл. "Славейков" №3 този вторник и ще започне с 
откриващи думи на Ксавие Лапер дьо Кабан, посланик на Франция, и заместик-министър на околната 
среда и водите Красимир Живков. 
Орор Медьо, ръководител проекти в Регионална обсерватория за отпадъците в Ил-дьо-Франс (ORDIT) ще 
направи преглед на постигнатите във Франция резултати в сферата на рециклирането и намаляването на 
отпадъците, и представяне на Националния план за намаляване на отпадъците. 
Как страната ни прилага европейските директиви за рециклиране и енергийно оползотворяване на 
отпадъците, както и приоритетите за действие по оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 ще 

http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=168
mailto:r.dimova@moew.government.bg
mailto:%20dstoev@moew.government.bg
mailto:%20dstoev@moew.government.bg
mailto:%20dstoev@moew.government.bg
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2016/Proekt_na_doklad_na_ministura_na_OSW_za_proekt_na_Post_na_MS_za_izm_i_dop_na_Tarifata_za_Taksite_v_ZT.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2016/Proekt_na_Postanovlenie_na_MS_za_izm_i_dopul_na_Tarifata_za_taksite_w_ZT_izkl_durj_sobstvenost.pdf
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разкаже Теодора Петрова, експерт, дирекция "Управление на отпадъците и опазване на почвите" от 
Министерството на околната среда и водите. 
Гледната точка на българските общини за постигнатия и необходимия напредък в сферата ще бъде 
представена по време на втория панел на семинара. Тогава ще се включи и Оливие Кастаньо, 
ръководител направление "Сепариране, оползотворяване на материалите и транспорт" в Агенция за 
управление на отпадъците на метрополия Париж (Syctom - Париж). Той ще сподели френски опит какви 
са възможните мерки за ефективно събиране и третиране с цел подобряване на резултатите от 
рециклирането. 
Оливие Каталон, заместник генерален директор от агломерация Лориан ще представи управлението на 
биоотпадъци в рамките на междуобщинското коопериране – изграждане на интегрирана верига от 
събирането до оползотворяването на отпадъците, както и успешното разделно събиране на отпадъците. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Над 90 кг капачки за благотворителна кауза събраха в "Северен" 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1568579 
 

 
 

Текст: 91,3 кг пластмасови капачки за благотворителна кауза, събраха само за седмица от 
администрацията на район „Северен”, съобщи районният кмет Ральо Ралев. 
Целта на кампанията е след рециклиране на пластмасовите капачки приходите да бъдат използвани за 
изграждането на зеленчукова биоградина в дома за деца, лишени от родителска грижа „Мария-Луиза” в 
Пловдив. 
„Събраното количество бе предадено за рециклиране, но акцията ще продължи и в бъдеще”, категоричен 
бе Ралев. 
Пластмасови капачки могат да се предават денонощно на дежурния служител в районната 
администрация на адрес бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” №22А. 
„Приканвам повече хора да вземат участие в тази зелена инициатива, с която опазваме природата и 
възпитаваме подрастващите в разделно събиране на отпадъци”, апелира районният кмет. 
 
 
Източник: manager.bg 
 

Заглавие: Япония ще строи хранилища за ядрени отпадъци под морето 
 

Линк: 
http://www.manager.bg/%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0
%B0/%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B5-
%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8-
%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-
%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE 

https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1568579
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Текст: Японски експерти обявиха, че технически е възможно загробването на ядрени отпадъци с висока 
радиоактивност в геологични пластове под дъното на морето край бреговете на страната. Това се казва в 
специален доклад на научна група към японското министерство на икономиката. От документа става 
ясно, че има и базисни технологии за загробването под морето. Вече има решение как да бъдат 
построени хранилища за ядрени отпадъци в 15-километрова зона по крайбрежната линия, съобщава 
ТАСС. 
Според експертите до хранилищата, разположени на дълбочина 300 метра под дъното на океана, могат 
да бъдат прокарана подземни трасета от преработващите предприятия на брега.   
Японското икономическо министерство ще определи през следващите 12 месеца зоните, подходящи за 
съхранение на радиоактивни отпадъци. 
Вариантът за загробване на ядрени отпадъци под морското дъно може да се използва паралелно със 
строителството на хранилища на сушата. Предимство за правителството е, че бреговата ивица е държавна 
и това ще облекчи юридическата и имуществата страна на въпроса. 
След аварията във „Фукушима“ през 2011 г. в Япония са натрупани огромно количество ядрени отпадъци 
с различно ниво на радиоактивност, които се намират все още във временни хранилища, тъй като 
местните власти приемат на своя територия такива отпадъци с крайно нежелание.  
 
 
Източник: agrozona.bg 
 

Заглавие: Остатъка от порцията за вкъщи и 42% по-малко хранителни отпадъци 
 

Линк: http://agrozona.bg/ostataka-ot-portsiyata-za-vkashti-i-42-po-malko-hranitelni-otpadatsi/ 
 

 
 

Текст: 16 ресторанта, участващи в кампания за намаляване на хранителните отпадъци в Швейцария чрез 
схема за прибиране на останалата храна за вкъщи, отбелязват 42% намаляване на храната, която 
изхвърлят. 92% от запитаните клиенти, взели остатъка от порцията си, са си я дояли у дома, сочат 
данните. Много хора обаче се срамуват да поискат недоядената храна да им бъде пакетирана за вкъщи, 
става ясно от публикация на theguardian.com. 
Ако произведена храна е негодна за консумация от хора, тя може да бъде продавана за храна за прасета, 
сочи друго предложение за намаляване на хранителните отпадъци. Практиката не е разрешена от ЕС. Ако 
това бъде позволено, би спестило от количествата фураж, нужни за животновъдството. 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

http://agrozona.bg/ostataka-ot-portsiyata-za-vkashti-i-42-po-malko-hranitelni-otpadatsi/
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Заглавие: В Ловеч ще се обсъди създаване на общинско предприятие, което да стопанисва депото за 
неопасни отпадъци 
 

Линк: http://bnr.bg/post/100682599/os-v-lovech-shte-obsadi-sazdavane-na-obshtinsko-predpriatie-koeto-
da-stopanisva-depoto-za-neopasni-otpadaci 
 

 
 

Текст: Общинският съвет в Ловеч ще обсъди създаване на общинско предприятие, което да стопанисва 
депото за неопасни отпадъци на общините Ловеч, Летница и Угърчин.  
Искането е внесено от групата на БСП, подкрепена от още двама съветници.  
По тяхно предложение ще се обсъжда и прекратяване на настоящия договор за оператор на депото, 
сключен в началото на този месец с общинската фирма „Еко".  
 
 
Източник: novavarna.net 
 

Заглавие: Община Варна ще събаря стари опасни сгради 
 

Линк: http://novavarna.net/2016/04/19/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-
%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D1%89%D0%B5-
%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-
%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B3/ 
 

 
 

Текст: Община Варна обяви открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет 
„Събаряне и премахване на опасни и самосрутващи се, неподлежащи на ремонт или заздравяване сгради 
и извозване на строителни отпадъци на територията на Община Варна и събаряне и премахване на 
сгради – общинска собственост и извозване на строителни отпадъци на територията на Община Варна. 
За осъществяването на дейностите ще бъдат допуснати три фирми. 
При изпълнение на поръчката следва да се извърши Проектиране (при необходимост) и строително-
монтажни работи (СМР) по събаряне и премахване на опасни и самосрутващи се, неподлежащи на 
ремонт или заздравяване сгради и извозване на строителни отпадъци на територията на Община Варна 
Ориентировъчно количество и обем: общо през 2014г. и 2015 г. са възложени и изпълнени: – събаряне на 
сгради – около 61 бр. с общо РЗП около 2584 м2; – извозени на строителни отпадъци – около 2332м3; 
Посочени са количества на база предходни години и Възложителя по никакъв начин не се ангажира с тях. 
Извозването на строителни отпадъци ще се извършва до Регионална система за управление на 
отпадъците (РСУО) с. Въглен или до терен за който има разрешение за дейности с отпадъци от РИОСВ. 

http://bnr.bg/post/100682599/os-v-lovech-shte-obsadi-sazdavane-na-obshtinsko-predpriatie-koeto-da-stopanisva-depoto-za-neopasni-otpadaci
http://bnr.bg/post/100682599/os-v-lovech-shte-obsadi-sazdavane-na-obshtinsko-predpriatie-koeto-da-stopanisva-depoto-za-neopasni-otpadaci


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 6  

  

При необходимост изпълнителят следва да изготви или да възложи да бъде изготвен и съответно да 
съгласува в Община Варна: План за безопасност и здраве за премахването или Конструктивни указания за 
извършване на самото събаряне, както и План за управление на строителни отпадъци. 
Стойността на поръчката без ДДС е 500000 лв. 
Участниците следва да имат минимум едно изпълнено строителство, еднакво или сходно с предмета на 
обществената поръчка, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на 
офертата. 
 
 
Източник: telekabeltv.bg 
 

Заглавие: Кампанията за по-чист и зелен Пазарджик и тази година премина успешно 
 

Линк: http://www.telekabeltv.bg/bg/news/20398.html?cid=1 
 

 
 

Текст: Цветя в замяна на боклуци. Така премина акцията за „по-чист, по-зелен и цветен Пазарджик”, 
която се проведе за втора поредна година в областния град. Много пазарджиклии се възползваха от 
възможността да предадат ненужните отпадъци, срещу което получиха цветя, декоративни храсти или 
дървета. 6 бяха пунктовете, където пазарджиклии оставяха ненужните си отпадъци. Срещу всеки занесен 
боклук, те получаваха красиво цвете. Кампания за "по-чист, по-зелен и цветен Пазарджик“ стартира точно 
в 9.00ч. На някои места цветята свършиха само за час, а контейнерите за смет бяха пълни. Хартия, 
пластмаса, стъкло, битови отпадъци и излязла от употреба техника бяха сред предаваните отпадъци. 
Освен да пробуди гражданската съвест на пазарджиклии, кампанията има за цел да покаже как с 
минимални усилия всеки от нас може да се погрижи за града си. А примери за това колко чисти и 
приветливи могат да са междублоковите пространства могат да бъдат видени на улиците „Ангел Кънчев“ 
и „Климент Охридски“ в областния град. Там градинките, освен прекрасно място за игра и отдих, са и 
доказателство, че задружните усилия водят до отлични резултати. 
 
 
Източник: dnesbg.com 
 

Заглавие: Члeнoвe нa TД „Tpaпeзицa – 1902“ пoчиcтихa тypиcтичecки мapшpyти 
 

Линк: http://www.dnesbg.com/goreshti-novini/tchlenove-na-td-vtrapezitsa-1902v-potchistiha-
turistitcheski-marshruti.html 
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Текст: Ежeгoднo пpeз мeceц aпpил тypиcти oт клyбoвe нa TД „Tpaпeзицa-1902” yчacтвaт в пoчиcтвaнeтo нa 
тypиcтичecкитe мapшpyти в oкoлнocтитe нa Вeликo Tъpнoвo oт клoни, хpacти, кaмъни, битoви oтпaдъци. 
Пoднoвявaт ce лeнтoвaтa мapкиpoвкa и yкaзaтeлнитe тaбeли. Мapшpyтитe ca чacт oт кaмпaниятa „Движи 
ce и пoбeди“. 
В тaзгoдишнaтa инициaтивa ce включихa yчeници oт ОУ „Димитъp Блaгoeв“ c pъкoвoдитeл Свeтлa Пeнчeвa 
и yчeници oт ОУ „Бaчo Киpo“ c pъкoвoдитeл Емил Витaнoв. Te зaeднo пoчиcтихa цeнтpaлнaтa чacт нa пapк 
Кcилифop oт битoви oтпaдъци и зacaдихa 11 дpъвчeтa и 10 хpacтa. 
Дoбpoвoлцитe oт клyбa пo пeшeхoдeн тypизъм пoчиcтихa cлeднитe мapшpyти: Вeликo Tъpнoвo – 
мaнacтиp „Свeтa Tpoицa“ – х. Бoжyp – c. Сaмoвoдeнe; Вeликo Tъpнoвo – Пpeoбpaжeнcки мaнcтиp – c. 
Бeлякoвeц – c. Сaмoвoдeнe; Вeликo Tъpнoвo – Кcилифop – c. Аpбaнacи – мaнacтиp „Св.Св. Пeтъp и Пaвeл“, 
c pъкoвoдитeл инж. Стaнчo Рyceв. 
Пpeдcтaвитeлитe oт клyбa нa тypиcтитe вeтepaни 31 дyши, пoчиcтихa oт битoви oтпaдъци пoдхoдa oт 
Мaвpикoв и paзклoнa зa c. Аpбaнacи към Кcилифop. 
Лaндшaфтният инжeнep Мapия Гeopгиeвa изнece бeceдa зa дpъвчeтaтa и тяхнoтo oтглeждaнe. 
Общo бяхa cъбpaни нaд 30 чyвaлa битoви oтпaдъци. 
 
 
Източник: blitz.bg 
 

Заглавие: Купуваме торби, за да сметнат колко такса „смет” да платим 
Предлагат още два варианта за решаване на въпроса с боклука 
 

Линк: http://www.blitz.bg/news/article/406322 
 

 
 

Текст: Гражданите и фирмите ще плащат такса смет, като купуват от общината специални торби за боклук 
или според броя на членовете в домакинството. Това предвиждат промени в Закона за местните данъци 
и такси, които са пуснати за обществено обсъждане от Министерството на финансите, съобщава 
„Стандарт”. Целта е размерът на такса смет да се определя от количеството изхвърлени боклуци, а не 
както в момента - от данъчната оценка на имотите. Общините сами ще определят критериите, по които 
необходимите разходи за поддържане на чистотата ще бъдат разпределяни между всички жители. Но в 
проекта са посочени няколко варианта, от които общините ще могат за избират. 
Размерът на таксата за услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци, както и за тяхното 
третиране в депата, ще може да се определя по три начина. 
Първият е чрез индивидуално измерено количество отпадъци за имота, включително чрез торби с 
определена вместимост и товароносимост. 
Вторият начин е съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на отпадъци и 
определената честота за тяхното извозване. А третият - според броя на хората, които живеят в имота. 
За услугата по поддържане на чистотата в населените места размерът на таксата може да се определя от 
броя ползватели на услугата в имота (еднаква сума за всеки жител на общината по постоянен/настоящ 
адрес), или според данъчна оценка или отчетна стойност на имота. Общинският съвет може да приема 
различни критерии за определяне на таксата за отделните населени места, части от тях или за селищните 
образувания. 
Ако се избере вариантът за определяне на таксата според броя на торбите с определена вместимост, 
общинският съвет може да определи минимален брой торби, които да бъдат закупени от задължено 

http://www.blitz.bg/news/article/406322
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лице за календарна година. Ако за критерий се вземе брой на жителите, може да се искат различни суми 
според вида на имота, неговото предназначение или извършваната в него икономическа дейност. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Сменят кошчетата за боклук в центъра на Плевен 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1568751 
 

 
 

Текст: Кметът на Плевен е разпоредил да се поръчат нови кошчета за боклук за подмяна на тези, които 
бяха поставени по проекта за подобряване на градската среда в централната пешеходна част.  
„Може би две трети от тях са компрометирани - капаците им не работят, зеят грозно и не могат дори да 
се затварят", обясни пред медиите кметът Георг Спартански. 
Той каза, че ако гражданите са пасивни и не проявяват нетърпимост към такива прояви, „ще продължим 
да харчим стотици хиляди левове за нерегламентирани сметища и за оправяне на детски площадки, 
пейки и кошчета, за които здравият разум не може да даде логично обяснение, защо се допуска такова 
брутално отношение към публични по своето предназначение вещи". 
Кметът отправи апел: „По-лесно е да не мърсим, отколкото да чистим и по-лесно е да не трошим, 
отколкото да възстановяваме. Това са пари на плевенския данъкоплатец, и когато ме питат, защо 
повишаваме таксите за смет - затова ги повишаваме, защото се руши и мърси, и защото се правят неща 
които са извън закона и вместо да си асфалтираме улици, ние ги хвърляме тези пари за боклук". 
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Заглавие: Мъж краде ВАЗ, предава го за скрап 
 

Линк: http://news.dir.bg/news.php?id=22357994 
 

 
 

Текст: Кюстендилски полицаи са установили и задържали извършител на кражба на лек автомобил ВАЗ. 
26-годишният мъж от с. Сушица е отнел автомобила от паркинг в кв. „Запад“ в Кюстендил в края на 
миналата седмица, после го продал за скрап. 
Мъжът е известен на полицията с множество противозаконни прояви, осъждан е. Ще остане в 
полицейския арест 24 ч. Срещу него е започнато досъдебно производство в РУ Кюстендил, уведомена е 
прокуратурата. 
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