
 

 

 

 

 

МЕДИА МОНИТОРИНГ 

11 ФЕВРУАРИ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

  Член на: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WWW.BAR-BG.ORG I 2 

 

Източник: МОСВ 

 
Заглавие: РИОСВ – София провери за замърсяване с отпадъци от кожени изрезки на 

терен между кварталите „Бусманци“ и „Абдовица“ 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/riosv-sofiya-proveri-za-zamursyavane-s-

otpaduci-ot-kojeni-izrezki-na-teren-mejdu-kvartalite-busmanci-i-abdovica/ 

 

 
 

Текст: След публикации в социалните мрежи за замърсяване с отпадъци от кожени 

изрезки на терен между кварталите „Бусманци“ и „Абдовица“, РИОСВ – София 

извърши проверки на замърсения терен и на фирми за кожени изделия, които са 

потенциални източници на този вид отпадък. 

 

Към момента не е установен нарушителят. Продължава изясняването на 

обстоятелствата по изхвърлянето на отпадъците на посочения терен. При установяване 

на лице или фирма замърсител ще се предприемат административно-наказателни 

мерки. 

 

Проверени са три обекта, извършващи дейност с кожени изделия, от която има такъв 

вид отпадък, включително фирмата посочена в сигнала като евентуален причинител 

на замърсяването. На дружеството са дадени предписания със задължителен 

характер и е установено, че същoто не води отчетност на генерираните отпадци, за 

което са предприети административно-наказателни мерки. 

 

Ще бъдат дадени и предписания за почистване на терена след изясняване на 

нарушителите, собствениците и районната администрация за завишаване на 

контрола и мерките по управление на отпадъците на територията. 

 

Поради липса на достъп до другите два обекта е поискано съдействие от органите на 

реда с цел установяване на лицата, извършващи дейности на територията им. 

 

Източник: Technews.bg 

Заглавие: Япония рециклира 50 тона е-боклук за олимпийските медали 

 

Необходимите количества от злато, сребро и бронз са почти събрани 

 

Линк: https://technews.bg/article-114386.html 

 

https://www.moew.government.bg/bg/riosv-sofiya-proveri-za-zamursyavane-s-otpaduci-ot-kojeni-izrezki-na-teren-mejdu-kvartalite-busmanci-i-abdovica/
https://www.moew.government.bg/bg/riosv-sofiya-proveri-za-zamursyavane-s-otpaduci-ot-kojeni-izrezki-na-teren-mejdu-kvartalite-busmanci-i-abdovica/
https://technews.bg/article-114386.html
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Текст: Япония е събрала почти цялото необходимо количество злато и сребро от 

употребявана електроника, за да изготви медалите за олимпийските игри през 2020 

година, съобщи The Verge. 

 

Още преди две години стана ясно, че Япония възнамерява да произведе медалите за 

Летните олимпийски игри, като използва метали от рециклирана електроника. Във 

връзка с тази инициатива, Организационният комитет на игрите призова жителите на 

страната да дарят стара и ненужна електроника. 

 

До момента са събрани около 47,5 тона електронни отпадъци. Това включва повече от 

5 милиона мобилни телефона, които бяха предадени от потребителите в магазините 

на оператора NTT Docomo и на други места, оборудвани със специални контейнери. 

 

Целта на Комисията да събере 2700 кг бронз е постигната през юни миналата година. 

Освен това през октомври са получени 93,7% от необходимите 30,3 кг злато и 85,4% от 

необходимите 4,1 тона сребро. 

 

Очевидно, поставената цел ще бъде постигната в най-близко бъдеще. Самата 

програма за събиране на електроника ще приключи на 31 март тази година, а 

медалите ще бъдат показани през лятото. 

 

Източник: Novini.bg 

 
Заглавие: Над 69 тона капачки са събрани в благотворителната кампания за 

закупуване на медицинска апаратура 

           

Линк: https://novini.bg/zdrave/bolnici/523612 

 

 
 

Текст: Над 69 тона пластмасови капачки са събрани и предадени за рециклиране от 

началото на благотворителната кампания "Аз вярвам и помагам" през 2015 до сега. 

Със средствата от тях са закупени и дарени пет медицински апарата. Това съобщи 

днес в Разград инициаторът на кампанията и председател на Сдружението "Аз вярвам 

и помагам" Владислав Николов.  

 

Той благодари на ръководството на общината, както и на всички хора от Разград, че 

са също активни и работят за добрата идея и реализирането на кампанията. Кметът 

д-р Валентин Василев заяви, че в монтирания до регионалната библиотека контейнер 

https://novini.bg/zdrave/bolnici/523612
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за събиране на капачки ще бъде поставена и специална информационна табела за 

кампанията. Благотворителната инициатива ще бъде представена също и във всички 

училища и детски градини на общината. 

 

Д-р Василев и Николов коментираха и извършената в социалната мрежа злоупотреба 

с благотворителната инициатива. Те обясниха, че снимка от профила на 

сдружението, публикувана с благодарност към кмета на Разград и зам.-кмета Галина 

Георгиева е използвана в разградска фейсбук група, с видоизменен текст с негативна 

насоченост към общината. Ръководството на община Разград и представителите на 

сдружението коментираха, че са против фалшивите новини и злоупотребата с 

истината. Те призоваха личността, публикувала снимката, да се извини публично за 

това, че намесва една благотворителна кампания, в която участват хиляди хора. 

 

Източник: Дарик 

 
Заглавие: Проверена е сепариращата инсталация за отпадъци в Русе във връзка с 

инцидент  

 
Линк: https://dariknews.bg/regioni/ruse/proverena-e-separirashtata-instalaciia-za-

otpadyci-v-ruse-vyv-vryzka-s-incident-2146979 
 

 
 

Текст: Експерти на РИОСВ провериха вчера сепариращата инсталация за 

твърди битови отпадъци в град Русе, във връзка с възникнал пожар, в ранните 

часове на 7 февруари. 

 

Сигналът за инцидента е получен в РИОСВ чрез оператор 112. Представител на 

екоинспекцията е бил на мястото на аварията, където са се провеждали 

необходимите  действия от органите по пожарна безопасност. 

 

При проверката е установено, че наличните отпадъци от сепариране са 

разположени в две халета, на купчини с обем около 50 м 3 всяка, с общо тегло 

около 400 т. Отпадъците все още са тлеели, участъка се е оросявал с вода. 

 

При документалната проверка  е установено, че с договор „Топлофикация-

Русе“ ЕАД е прехвърлила собствеността към дружество, на което възлага 

дейностите с отпадъци на сепариращата  инсталация. 

 

За тези дейности бъдещият оператор е подал документи в инспекцията, но все 

още няма издадени необходимите разрешителни. За това нарушение спрямо 

фирмата ще бъдат предприети административно-наказателни мерки. 
 

https://dariknews.bg/regioni/ruse/proverena-e-separirashtata-instalaciia-za-otpadyci-v-ruse-vyv-vryzka-s-incident-2146979
https://dariknews.bg/regioni/ruse/proverena-e-separirashtata-instalaciia-za-otpadyci-v-ruse-vyv-vryzka-s-incident-2146979
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Източник: БТА 

 
Заглавие: Община Берковица започва изграждане на компостираща инсталация на 

биоразградими отпадъци 

 
Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1954248 

 

 
 

Текст: Община Берковица започва изграждане на компостираща инсталация 

за преработка на зелени и биоразградими отпадъци, съобщиха от местната 

администрация. 

 

Инсталацията ще се изгради по проект на община Берковица, финансиран с 

3 732 873 лева от Оперативна програма "Околна среда" на ЕС. Годишният 

капацитет на инсталацията ще бъде 3700 тона биогазградими отпадъци, които 

ще се събират от територията на общините Берковица и Вършец. Очаква се 

след изграждането на инсталацията да бъдат разкрити десетина работни 

места за експлоатацията й. 

 

Целта на изграждането на инсталацията е да се намали количеството на 

изхвърляните в природата зелени и биоразградими отпадъци и да се подобри 

околната среда в двете общини, обявиха от администрацията в Берковица. 

 
Източник: БТА 

 
Заглавие: Мултифункционална машина за събиране на зелени отпадъци закупи 

общината в Берковица 

 
Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1953524 

 

 
 

Текст: Община Берковица закупи със собствени средства нова специализирана 

мултифункционална машина за събиране на зелени биоразградими отпадъци, 

съобщиха от местната администрация. 

 

Машината е оборудвана със стационарен бункер за отпадъци и резервоар за вода 

за оросяване, засмукващо устройство, устройство за метене и миене, маркуч за 

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1954248
http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1953524
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засмукване на листа и храсторез. Тя е предназначена за почистване и поддръжка на 

обществени площи - площади, паркинги, паркове, тротоари, а също за събиране на 

зелени биоразградими отпадъци. 


