
 
 
 
 
 
 

 

WWW.BAR-BG.ORG 

 

 

 

 

МЕДИА МОНИТОРИНГ 

 27 май 2016 г.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 2  

  

Източник: МОСВ 
 
Заглавие: 350 деца гледаха спектакъла „Яко е да си е еко“ с Рачков и Зуека в Пловдив 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4385 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на Пловдив Иван Тотев 
наградиха първите трима от 18-те победители в „Зелената олимпиада“. Отличниците и още 350 техни 
връстници бяха гости на спектакъл „Яко е да си еко“ с актьорите Димитър Рачков и Васил Василев-Зуека. 
Събитията са част от образователно-информационната кампания „Яко е да си еко“ на Министерството 
на околната среда и водите. 
В „Зелената олимпиада“, организирана от образователния портал „Академика“, тази година се 
включиха рекорден брой участници – близо 7000 деца от цялата страна. Предстоят награждавания в 
Бургас, Варна, Велико Търново, Враца и София. Където ще гостува и спектакълът с двамата любими на 
децата актьори. 
Тримата отличници от Пловдив взеха награди според възрастта си - МРЗ-плеър за Росица Георгиева от 2 
клас на ОУ „Кочо Честименски“, мобилен телефон за Ива Георгиева, 7 клас в СОУ „Св.св Кирил и 
Методий“ и таблет за Томислава Сарийска  от 11 клас  на ЕГ „Иван Вазов“. 
Министър Ивелина Василева, която бе домакин на тържеството, призова децата да следват „зелената“ 
идея. „Продължавайте да бъдете наши екопомощници. Ако обичате своя град и искате да бъде чист, от 
вас зависи да направите малките стъпки и усилия, за да го запазите“, призова учениците министърът. 
Кампанията „Яко е да си еко“ цели да подпомогне формирането на екологично съзнание и любов към 
зелената идея сред подрастващите. Тя е съсредоточена върху две от основните екологични теми – 
„Отпадъци“ и „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ и е насочена към популяризиране на 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020). 
 
 
Източник: МОСВ 
 
Заглавие: Министър Василева се срещна днес с европейския комисар по климат и енергетика Мигел 
Ариас Канете 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4386 
 

 
 

Текст: Mинистърът на околната среда и водите  Ивелина Василева и европейският комисар по климат и 
енергетика - Мигел Ариас Канете обсъдиха необходимите промени в европейското законодателство за 
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изпълнението на Рамката на политиките на Европейския съвет по климат и енергетика в периода до 
2030 г. Комисар Канете ще проведе разговори по темата с правителствата на  всички държави членки. 
Приетата от ЕС Рамка предвижда задължение за намаляване на общото количество емисии на 
парникови газове в ЕС до 2030 г. с най-малко 40% спрямо нивата от 1990 г.  Тази редукция трябва да 
бъде постигната, като секторите в ЕСТЕ  намалят емисиите си с 43% в сравнение с 2005 г., а секторите 
извън ЕСТЕ съответно с 30 % в сравнение с 2005 г. 
Съгласно напътствията, дадени от европейските лидери, следва да бъде установена и политика за 
включване на земеползването и горското стопанство в рамката за намаляване на емисиите на 
парникови газове до 2030 г. 
За нашата страна е важно целта към 2030 година за секторите, извън схемата за търговия с емисии, да 
не бъде по-голяма от 0%. Предвид това, че България е запазила своята богата на гори и растителност 
природа, които поглъщат много от емисиите на въглероден диоксид, от значение е да има възможност 
за приспадане на емисиите от различните сектори.     
Министърът посочи, че за страната ни от голямо значение са и възможностите за използване на 
различните финансови механизми в рамките на климатичното законодателство, наред с вече 
съществуващите по Kохезионния фонд на ЕС. 
Ключов за България елемент при модернизацията на енергийния сектор е да има дерогация с цел 
защитата на секторите, изложени на риск от изтичане на въглерод, които  трябва да получат 100% 
безплатни квоти. 
Успоредно с амбициозните цели всяко ново законодателство на ЕС,  следва да отчита социално-
икономическите възможности на конкретната държава при запазване на конкурентоспособността на 
икономиката й. 
 
 
Източник: news.dir.bg 
 

Заглавие: МОСВ: Изхвърляме по 442 кг битови отпадъци на човек на година 
442килограма битови отпадъци се падат на човек на година. Това става ясно от писмен отговор 
на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева до народен представител, предаде 
репортер на БГНЕС  
 

Линк: http://news.dir.bg/news.php?id=22767246 
 

 
 

Текст: 442 килограма битови отпадъци се падат на човек на година. Това става ясно от писмен отговор 
на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева до народен представител, предаде 
репортер на БГНЕС. За периода 2004-2014 г. битовите отпадъци на човек на година са намалели 
значително. През 2004 г. на човек са се падали по 595 килограма отпадъци. 
България е с по-благоприятни стойности от средните за Европейския съюз по нормата за “натрупване на 
битови отпадъци”. За ЕС тази норма е 475 кг., докато у нас битовите отпадъци на човек на година 
възлизат на 442 кг. Според министър Василева у нас 24% от битовите отпадъци се рециклират. Нормата 
в ЕС по този показател е 26%. 
Далеч от нормата в ЕС е страната ни поотношение на рециклиране на биоотпадъците. У нас едва 2% от 
биоотпадъците се рециклират, а в ЕС тази норма е 15 на сто. В тази връзка основната част от средствата 
по европейската програма “Околна среда” от периода 2014-2020 година са именно за третиране на 
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биоотпадъците. 
От отговора на екоминистъра става ясно още, че около 95% от материалите на излезлите от употреба 
моторни превозни средства, електрическо и електронно оборудване, се рециклират и биват използвани 
повторно. Половината от излезлите от употреба гуми през 2015 г. също са били рециклирани, твърдят от 
МОСВ. С 4% над националната цел от 60 на сто е постигнатото при рециклиране на отпадъците от 
опаковки. Според Ивелина Василева на 67% от територията на страната, което представлява 177 
общини, има изградена системи за разделно събиране на отпадъците от опаковки. 
“Намаляването на депонирането на битовите отпадъци в България все още е сериозно 
предизвикателство”, признава обаче Василева. Шест общини са с почти изчерпан лимит на 
регионалните депа за отпадъци. Общините Търговище, Омуртаг, Мадан, Оряхово, Троян и Горна 
Малина се налага спешно да намерят алтернативни варианти за съхранение на отпадъците, тъй като 
сметищата им скоро ще бъдат запълнени. 
 
 
Източник: banker.bg  
 

Заглавие: Търси се нов изпълнител за депото в Бяла 
 

Линк: http://news.bnt.bg/bg/a/trsi-se-nov-izplnitel-za-depoto-v-byala 
 

 
 

Текст: Община Бяла започна процедура за избор на изпълнител за довършване на регионалното депо 
за отпадъци. След като европроектът беше изпълнен едва на 9% и изграждането му – провалено, сега се 
чакат пари от държавата, за да бъде завършен. Необходими са около 16 милиона лева. Регионалното 
депо трябваше да обслужва общините Бяла, Борово, Ценово, Две могили, Опака и Полски Тръмбеш. 
Европейското финансиране беше за 22 милиона лева. Заради обжалване на обществената поръчка и 
забавяне на изпълнението по проекта е изградена само част от клетката за депониране на отпадъците. 
През това време по селата се ползват старите сметища, като някои създават проблеми - това в Стърмен, 
например. С Предприятието за управление на дейностите по околна среда са водени разговори да се 
отпуснат средства на 2 транша по 7-8 милиона. Кметът Димитър Славов каза, че от сдружението много 
държат да се изгради системата за сепариране и компостиране, защото без нея депото много бързо ще 
се напълни и те отново ще имат проблем със боклуците. 
 
 
Източник: 24chasa.bg 
 

Заглавие: 10 години затвор за кражба на кабели и пътни знаци 
Българската асоциация по рециклиране подкрепя предложения за промени в Наказателния кодекс 
Затвор от 1 до 10 години за кражба на кабели, части от електропроводи, пътни знаци, релси и 
капаци на шахти 
 

Линк: https://www.24chasa.bg/Article/5443077 
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Текст: Глоба до 30 000 лв. и лишаване от свобода и за собствениците на незаконни пунктове за скрап, 
предвиждат промени в Наказателния кодекс, внесени в парламента от група народни представители от 
всички парламентарни групи. Проектът е фокусиран върху противодействието на незаконната търговия 
с метали и отмъкването на метални елементи от инфраструктурата. 
Ако заради кражбата е причинена средна или тежка телесна повреда на човек - например от падане в 
шахта без капак, то тогава се предлага санкциите да се завишат. Така затворът става от 5 до 15 г. 
При причиняване на смърт заради кражбата пък се предвижда лишаването от свобода да е от 10 до 20 
години или доживотен затвор. Вносителите предвиждат тези наказания да бъдат описани подробно в 
член 195 на Наказателния кодекс. 
Тези текстове засягат посегателствата срещу кабели, елпроводници, елементи от електрически уредби 
на електропреносната, електроразпределителната или топлопреносната мрежа, части от подвижния 
железопътен състав, жп път или пристанищни съоръжения, включително с инсталациите по тях. 
Кражбите на всякакви елементи от пътната инфраструктура - знаци, мантинели, метални капаци на 
шахти, части от уличното осветление или от водонапоителни системи, също ще бъдат наказуеми. 
Същите санкции ще важат и за кражби на метални паметници или части от тях. 
Според вносителите на промените в НК за незаконното приемане или съхраняване на отпадъци от 
черни и цветни метали, без физическото лице или фирмата да притежават регистрация или разрешение 
по закон, също трябва да се носи наказателна отговорност чрез лишаване от свобода от 1 до 5 години и 
глоба от 5000 до 30 000 лв. Ако деянието е повторно, се предлага затворът да е от 2 до 10 години и 
глобата да скочи от 10 000 до 60 000 лв. Откраднатите и нелегални отпадъци се отнемат в полза на 
държавата, ако не подлежат на връщане или възстановяване. 
Българската асоциация по рециклиране (БАР) подкрепя напълно предложенията за промени в 
Наказателния кодекс, тъй като бизнесът настоява за подобни ефективни промени от дълги години, се 
казва в становище на браншовата организация. Те предлагат на народните представители да подкрепят 
внесения законопроект. 
“Многократно сме изтъквали необходимостта от работещи текстове в Наказателния кодекс заради 
зачестилите случаи на кражби на метали и посегателствата над инфраструктурните съоръжения в 
енергетиката, транспорта, комуникациите и др. през последните години”, пише в декларация на БАР. 
Оттам напомнят, че тези деяния не само засягат обществения интерес, но “в повечето случаи липсата на 
пътни знаци, релси, кабели, електричество реално застрашава живота и здравето на хората, причинява 
имуществени и неимуществени вреди на много голям кръг от граждани, а освен това нанася щети за 
стотици милиони годишно на държавни и частни компании в сферата на електроснабдяването, 
транспортната инфраструктура, топлофикациите, както и на фирмите за търговия с метали”. 
В последните години дори все по-често кражбата на метали и посегателствата над инфраструктурата 
излизат извън граница и засягат повече от една държава. 
Българската асоциация по рециклиране отбелязва и с все по-голяма тревога тенденцията за намаляване 
на площадките за скрап, които работят на светло и изпълняват тежките изисквания на закона. В същото 
време се увеличават онези, които са в сивия сектор и функционират незаконно или като автоморга, само 
чрез разрешение за събиране на пластмаса и хартия, или както е в повечето случаи - абсолютно 
нелегално и без никакво разрешение. 
Според данните на МВР кражбите на метали намаляват в резултат на доброто сътрудничество между 
частния сектор, обществеността и институциите. Това обаче не означава, че посегателствата и оттам - 
разрастването на нелегалните пунктове за скрап, не продължават. Затова Българската асоциация по 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 6  

  

рециклиране настоява за по-голямо взаимодействие между институциите и засилена наказателна 
отговорност, която да служи като превенция срещу кражбите и сивата зона в рециклиращия бизнес. 
В промените на НК са включени и санкции за неправомерно присъединяване към елмрежата 
или газотранспортната, топлопреносната, ВиК и системата за пренос на течни горива. Предвиден е 
затвор до 3 години и глоба до 5000 лв. Същото е наказанието и за неправомерно въздействие върху 
електромери, водомери, топломери и др. уреди за търговско измерване. 
Ако тези деяния причиняват вреди в големи размери, санкциите скачат на затвор от 1 до 5 г. и глоба до 
10 000 лв. Предвидено е наказанието да отпадне, ако виновникът довроволно съобщи на орган на 
властта за извършеното престъпление и възстанови причинените от него вреди. 
Под предложенията за промени в НК са се подписали Данаил Кирилов от ГЕРБ, Емил Димитров от 
Патриотичния фронт, Таско Ерменков от БСП, Петър Славов и Мартин Димитров от РБ, Явор Хайтов, 
Румен Йончев и Кънчо Филипов от БДЦ, Кирил Цочев, Лъчезар Никифоров, Георги Недков, Мариана 
Тодорова, Михо Михов и Светослав Белемезов от АБВ. Законопроектът, внесен от представители на 
всички политически сили, изразява дългогодишната позиция на министерството на околната среда и на 
браншовите организации за предприемане на радикални действия спрямо кражбите и злоупотребите с 
метали. 
 
 
Източник: news.bg 
 

Заглавие: Произвеждаме два пъти повече боклук от средното за Европа 
 

Линк: https://news.bg/bulgaria/proizvezhdame-dva-pati-poveche-bokluk-ot-srednoto-za-evropa.html 
 

 
 

Текст: За 2014 г. 30% от предадените за третиране отпадъци са оползотворени, а 70% са депонирани. 
Това показват данните от представения от екоминистъра Ивелина Василева Национален доклад за 
състоянието и опазването на околната среда за 2014 г. 
По отношение на показателя рециклиране на отпадъците страната ни била близо до 
средноевропейската норма със 108 кг. на човек, срещу 6 кг. в Румъния и 284 кг. на жител в Германия. 
Средната норма за ЕС е 130 кг. на жител. 
Но по отношение на депонирането на отпадъци в България на човек се падат по 298 кг. депонирани 
отпадъци, а средната норма за ЕС е 147 кг на година. 
Отчита се още, че страната ни е постигнала целите по отношение нормата от 60% на оползотворяването 
на отпадъците от опаковки. 
По отношение на приоритетните за МОСВ направления министър Василева заяви, че усилията трябва да 
са комплексни. Тя бе категорична, че ще продължат дейностите, свързани с подобряване ВиК сектора, 
мониторинга на водите, дейности за управление на отпадъците и постигането на по-добри резултати по 
отношение на рециклирането на отпадъците. 
Сивата овесарка и пъдпъдъкът са двата вида, заплашени от саденето на маслодайната рапица. 
Министър Василева заяви при представянето, че саденето на маслодайна рапица представлявало 
„бариера” по отношение на местообитанието им, но успокоителното е, че площите с рапица намаляват. 
Иначе за периода 2005-2014 г. се констатира намаление с 13% на всички 63 вида проследявани вида 
птици. „Необходимо е да се полагат грижи и консервационни мерки за опазването на биологичното 
разнообразие”, заяви министър Василева. 
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Тя посочи, че проблем представлява премахване на храстите и ползване на химикали в селското 
стопанство. 
За 2014 г. площите защитени територии са се увеличили с още пет, четири от тях са със статут на 
„защитена местност” и една от тях със статут на „природна забележителност”. Броят на защитените 
територии е 1012 или това са общо 5,27% от територията на страната ни. 
Съгласно данните за „здравословното състояние на горите” за периода 2005 - 2014 г. по отношение на 
параметъра „обезлистване” – е показано, че преобладават „здрави и слабо увредени дървета” - те 
съставляват 73,3% от горите ни. 
За 2014 г. регистрираните горски пожари са 151. Те са засегнали 916 хектара горска площ. Само три от 
тези пожари са предизвикани от естествена причина – мълния, всички останали са плод на човешко 
действие или бездействие. 
За отчетения период са инвестирани най-голям размер на средствата за опазване на околната среда. 
Министър Василева констатира, че са изградени 50 нови пречиствателни съоръжения, изградена е и 
2555 км. водоснабдителна и канализационна мрежа. Парите са по линия на европейската солидарност 
от ОП „Околна среда”. 
За първите три месеца на тази година пък регионалните инспекции по опазване на околната среда са 
извършили 3647 проверки на 3192 обекта, наложили са 121 акта, констатирали са 24 неизпълнени 
предписания и са съставили 201 броя наказателни постановления. 
Наложените санкции и глоби са 901 хиляди лева, а санкцията наложена от 250 хиляди лева на „Лукойл 
Нефтохим” вече била изплатена от предприятието. Средствата са постъпили по сметката на 
Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда. 
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