
 

 

 

 

 

 

МЕДИА МОНИТОРИНГ 

10 АПРИЛ 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

  Член на: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WWW.BAR-BG.ORG I 2 

 

Източник: МОСВ 

 

Заглавие: Монтана и Оряхово ще изграждат инсталации за преработка на отпадъци 

 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/montana-i-oryahovo-ste-izgrajdat-instalacii-

za-prerabotka-na-otpaduci/ 

 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договор за 

изграждане  на  компостираща  инсталация  за разделно събрани зелени и/или 

биоразградими отпадъци в община Монтана. Съоръжението е с капацитет 6150 тона 

годишно и ще обслужва 25 000 жители. 

 

„Целта е да се намали количеството депонирани биоразградими отпадъци, 

генерирани на територията на община Монтана. Проектът ще допринесе и за 

подобряване на ресурсната ефективност, като в резултат от инвестицията отпадъкът 

ще се превръща в ресурс“, каза министър Димов. 

 

Общият размер на инвестицията е близо 6,2 млн. лв. Оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020 г.“ осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 4,4 млн. 

лв. Срокът за изпълнение на проекта е 19 месеца. 

 

Министър Димов подписа и договор за изграждане на инсталация за предварително 

третиране и инсталации за компостиране, в рамките на Регионалната система за 

управление на отпадъците в Регион Оряхово. Съоръженията ще обслужват над 77 000 

жители от седем общини – Оряхово, Козлодуй, Бяла Слатина, Кнежа, Борован, Мизия 

и Хайредин. 

 

„Допълнителният капацитет за рециклиране на отпадъци от компостиращите 

инсталации е 8700 тона годишно. Капацитетът на инсталацията за  предварително 

третиране на смесено събрани битови отпадъци е 15 300 тона годишно“, каза 

министър Димов. 

 

Проектът е на стойност над 13,5 млн. лв., като ОПОС 2014-2020 осигурява близо 10,1 

млн. лв. Срокът за приключване на дейностите е 30 месеца. 

 

С изпълнението на дейностите по двата проекта ще се подпомогне постигането на 

националните цели, заложени в националното законодателство и в Националния план 

за управление на отпадъците 2014-2020 г. Целта е ограничаване до 2020 г. на 

количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 35% от общото количество 

образувани отпадъци към 1995 г. и за увеличаване до края на 2020 г. дела на 

рециклираните отпадъци до не по-малко от 50 на сто от образуваните битови 

отпадъци. 

 

http://www.moew.government.bg/bg/montana-i-oryahovo-ste-izgrajdat-instalacii-za-prerabotka-na-otpaduci/
http://www.moew.government.bg/bg/montana-i-oryahovo-ste-izgrajdat-instalacii-za-prerabotka-na-otpaduci/
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Източник: МОСВ  

 

Заглавие: 19 екоминистри от ЕС ще обсъждат мерки за подобряване на качеството на 

въздуха 

 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/19-ekoministri-ot-es-ste-obsujdat-merki-za-

podobryavane-na-kachestvoto-na-vuzduha/ 

 

 
 

Текст:  Неформалният съвет на министрите на ЕС по околна среда ще се проведе на 

10 и 11 април 2018 година в Националния дворец на културата. 19 екоминистри и над 

40 делегации се очаква да обменят мнения по три теми – за качеството на 

атмосферния въздух, по-доброто регулиране и за международните преговори по 

изменение на климата и диалогът от Таланоа. 

 

Дебатите ще бъдат съсредоточени върху защитата на човешкото здраве и околната 

среда и възможните решения, които биха подобрили качеството на атмосферния 

въздух, намирането на по-добри решения за прилагане на законодателството на ЕС в 

областта на околната среда, както и предизвикателствата пред ЕС в контекста на 

предстоящата в края на 2018 г. Конференция на страните по Рамковата конвенция на 

ООН по изменението на климата. 

 

От 13:00 до 13:30 ч., в началото на неформалния Съвет по околна среда, част от 

програмата на Българското Председателство на Европейски съюз, ще бъде 

подписано и първото Програмно споразумение за новия програмен период по 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 

2014-2021 г. между България и страните донори - Исландия, Княжество Лихтенщайн и 

Кралство Норвегия. 

 

От 13:30 ще се проведе първата сесия от неформалната среща на тема: Качество 

на атмосферния въздух – по-добри решения за по-високо качество на живот. 

 

В 15:30 ще започне втората сесия на тема: По-добри решения за по-добро 

изпълнение. 

 

От 17:00 до 17:30 ч., след края на втората сесия, ще се проведе пресконференция, 

където комисарят по околна среда, морско дело и рибарство Кармену Вела и 

министър Нено Димов ще представят резултатите от първия ден на неформалния 

съвет на министрите на ЕС по околна среда. 

 

Източник: Дарик 

 

Заглавие: Достъпът до НДК е ограничен заради кампания за рециклиране   

 

http://www.moew.government.bg/bg/19-ekoministri-ot-es-ste-obsujdat-merki-za-podobryavane-na-kachestvoto-na-vuzduha/
http://www.moew.government.bg/bg/19-ekoministri-ot-es-ste-obsujdat-merki-za-podobryavane-na-kachestvoto-na-vuzduha/
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Линк: https://dariknews.bg/regioni/sofiia/dostypyt-do-ndk-e-ogranichen-zaradi-

kampaniia-za-reciklirane-2089841 

 

 
 

Текст: Достъпът до централната сграда на НДК ще бъде ограничен на 10 и 11 април 

(вторник и сряда). Мярката се налага от съображения за сигурност във връзка със 

събития от висок клас в календара на Българското председателство на Съвета на ЕС. 

   

Касите на Билетния център ще работят нормално с обичайното работно време от 

09:00 до 20:30 часа, но са изместени в кино „Люмиер Лидл”. На разположение е и 

системата за онлайн резервация за билети. 

 

На 10 април от 15:00 ч. в НДК ще бъде даден стартът на кампанията „re НДК – 

Рециклирай! Културно е.” Тя се реализира по идея на екипа на НДК и е част от визията 

на ръководството на Двореца за развитие и позициониране на НДК като модерен 

културен и конгресен център. Кампанията се вписва и в инициативата на МОСВ, 

срещите и събитията в рамките на Председателството да се провеждат под мотото 

„без пластмасови продукти“. 

   

Министърът на културата Боил Банов, министърът на околната среда и водите Нено 

Димов, председателят на Съвета на директорите на НДК Борислав Велков, както и 

изпълнителният директор на НДК Ангел Митев ще открият три арт инсталации, 

изработени от пластмасови отпадъци, получени на територията на Двореца и 

разположени в различни пространства на сградата. 

   

Обичайният достъп на посетители до НДК ще бъде възстановен на 11 април след 

приключване на планираните събития. 
 

Източник: Dunav most 

 

Заглавие: Задържаха петима българи за кражба на 32 тона метал в Германия 

 

Линк: https://www.dunavmost.com/World/News/113916-zadarzhaha-petima-balgari-za-

krazhba-na-32-tona-metal-v-germaniya 

  

 
 

Текст: Петима български граждани за задържани в Германия по подозрение, че от 

октомври 2017 досега са откраднали 32 тона метал, съобщава it-journal.de, предаде 

Труд.  

https://dariknews.bg/regioni/sofiia/dostypyt-do-ndk-e-ogranichen-zaradi-kampaniia-za-reciklirane-2089841
https://dariknews.bg/regioni/sofiia/dostypyt-do-ndk-e-ogranichen-zaradi-kampaniia-za-reciklirane-2089841
https://www.dunavmost.com/World/News/113916-zadarzhaha-petima-balgari-za-krazhba-na-32-tona-metal-v-germaniya
https://www.dunavmost.com/World/News/113916-zadarzhaha-petima-balgari-za-krazhba-na-32-tona-metal-v-germaniya
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Стойността на откраднатото се изчислява на около 130 000 евро. 

Петимата, на възраст от 25 до 39 г., действали в окръг Марбург-Бийденкопф, провинция 

Хесен. Според властите те обирали пунктове за вторични суровини или предприятия 

за преработката им. Влизали в тях чрез взлом. Задигали преди всичко медни и 

месингови отпадъци. 

 

Мъжете, които нямат постоянно жителство в Германия, били заловени на 4 април, след 

нощна акция, при която задигнали 2,5 тона олово и месинг. 

Петимата са в следствения арест. Случаят се разследва от полицията и прокуратурата 

в Марбург. 

 

Източник: Topnoinite.bg 

 

Заглавие: Замърсяването на водите с пластмаса уби кит и го изтласка на испански 

бряг 

 

Линк: https://topnovini.bg/node/789023 

 

 
 

Текст: Хищен морски бозайник Кашалот е открит мъртъв на южния бряг на Испания. 

Той е бил убит от 29 килограма найлон открити в стомаха му, смятат властите. 

 

По време на аутопсията на 10-метровия морски бозайник, експертите откриха 

пластмасови торби, фрагменти от мрежи и въжета. Експерти от Центъра за 

възстановяване на дивата природа, който анализира останките, заключиха, че китът е 

умрял, защото храносмилателната му система е блокирала и не е била в състояние 

да извърли фрагмените, които е погълнал. Това е причинило равитието на перитонит, 

инфекция на корема, която в крайна сметка е довела до смъртта му. 

 

Докато учените все още не са сигурни за степента на вредите за морските 

екосистеми, причинени от огромните количества пластмаси, циркулиращи в 

океаните, много животни са документирани как ядат и се заплитат в пластмасови и 

найлонови отпадъци. 

 

Неотдавнашен доклад на Центъра за наука за околната среда, рибарството и 

аквакултурите предложи броят на найлоновите торби в Обединеното кралство да 

намалее като пряк резултат от мерките за борба с пластмасовите отпадъци. 

 

  

 

https://topnovini.bg/node/789023

