
 

 

 

 

 

МЕДИА МОНИТОРИНГ 

21 ФЕВРУАРИ 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

  Член на: 

  

 

 
 

 

 

  

 

https://bir.org/?locale=en_US


 

WWW.BAR-BG.ORG I 2 

 

Източник: МОСВ 

 
Заглавие: Зам.-министър Николова представи нова схема с мерки за намаляване на 

морските отпадъци 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/zam-ministur-nikolova-predstavi-nova-

shema-s-merki-za-namalyavane-na-morskite-otpaduci/ 

 

 
 

Текст: Нова грантова схема с мерки за намаляване на морските отпадъци представи 

днес зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова. Това стана по 

време на информационния ден, който се проведе в Бургас по програма „Опазване 

на околната среда и климатични промени“ в рамките на Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. 

 

„Първите три схеми, стартирани по финансовия механизъм, са тясно свързани с 

опазването на морската околна среда. За дейности по опазване на морската околна 

среда програмата предвижда почти 10 млн. лв. Това е израз не само на активната 

политика, водена на европейско и национално ниво, но и на все по-нарастващата 

обществена ангажираност към екологичните теми и натиск към институциите за 

ефективни мерки за чиста околна среда и подобряване качеството на живот“, каза 

зам.-министър Николова. Тя припомни, че в рамките на Българското председателство 

на Съвета на ЕС през 2018 г. страната ни постави фокус върху опазването на Черно 

море и извеждането му като приоритет в европейския дневен ред. 

 

Грантовата схема е от изключителна важност заради акцента по предотвратяване на 

замърсяването заедно с реалните мерки по почистване на морските води, към които 

трябва да се насочат общините като потенциални бенефициенти. „Според анализ на 

ЕК между 150 хил. и 500 хил. тона пластмасови отпадъци попадат в световните морета 

и океани всяка година, а веднъж изхвърлени – остават там“, каза още зам.-министър 

Николова. Негативният ефект от замърсяването е сериозен и заради пластмасовите 

микрочастици, които остават в почвата, навлизат в хранителните вериги, питейната 

вода и въздуха. Затова информираността на гражданите чрез кампании е 

задължителна част от същинските мерки. 

 

Във връзка с директивата за намаляване на пластмасата за еднократна употреба 

зам.-министър Николова съобщи, че предстои и една от първите стъпки в рамките на 

инициативата на председателя на парламентарната комисия по околна среда 

Ивелина Василева за създаване на зони, свободни от пластмаси. Инициативата е 

подкрепена от Министерството на околната среда и водите, Министерството на 

туризма, както и от бизнеса в лицето на концесионерите. „Преди началото на летния 

сезон ще дадем старт на инициативата тук – в Бургас“, съобщи Николова. Тя добави, 

че успех в политиките се постига с подкрепа от обществото, затова програмата е 

насочена към местните власти, които трябва да включат гражданите. 

https://www.moew.government.bg/bg/zam-ministur-nikolova-predstavi-nova-shema-s-merki-za-namalyavane-na-morskite-otpaduci/
https://www.moew.government.bg/bg/zam-ministur-nikolova-predstavi-nova-shema-s-merki-za-namalyavane-na-morskite-otpaduci/
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Проф. Севдалина Турманова, председател на Общинския съвет в Бургас, съобщи, че 

изпълнените в предишния програмен период проекти, финансирани по механизма, 

са доказали устойчивостта си. Сред тях е проектът за Интегрирано управление на 

риска от наводнения в Бургас, благодарение на който са били избегнати сериозни 

щети през 2017 г. 

 

Над 15 млн. евро е общият бюджет на програмата, 13 млн. е безвъзмездната 

финансова помощ за България. „Финансирането на проектите е в порядъка от 50 хил. 

до 150 хил. евро, срокът за изпълнение може да е между 12 и 24 месеца. Крайният 

срок за кандидатстване е 31 март“, съобщи Силвия Рангелова, ръководител на 

програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ в рамките на ФМ на 

ЕИП. МОСВ управлява програмата, а кандидатстването става изцяло по електронен 

път чрез системата ИСУН 2020. Допустими кандидати са Черноморските общини. 

Всяка община може да подаде само едно предложение. 

 

МОСВ обяви поканата за кандидатстване по „Малка грантова схема  за мерки за 

намаляване на морските отпадъци“ по Резултат 2 „Система за оценка, мониторинг и 

управление на морските води" на 28 януари. Поканата е трета по ред. Целта на 

схемата е да бъдат финансирани проекти, прилагащи инициативи за намаляване на 

количеството отпадъци в морската среда, включително обучения и повишаване на 

осведомеността по отношение на замърсяването на морските води. 

 

Повече информация на: https://www.eeagrants.bg/programi/okolna-

sreda/pokani/pokana-za-kandidatstvane-po-po-%E2%80%9Emalka-grantova-sxema-za-

merki-za-namalyavane-na-morskite-otpadczi%E2%80%9C-po-rezultat-2-

%E2%80%9Esistema-za-oczenka,-monitoring-i-upravlenie-na-morskite-vodi 

 

Източник: БНР 

 
Заглавие:  Недоволство в созополското село Атия срещу терен за отпадъци 

 

Линк: https://www.bnr.bg/post/101229949/nedovolstvo-v-sozopolskoto-selo-atia-sreshtu-

teren-za-otpadaci 
 

 
 

Текст: Инвестиционен проект за терен, който да приема отпадъци - стари автомобили 

и части от коли, провокира недоволство в село Атия, община Созопол. 

 

На метри от площада на квартал „Миньор“ фирма с 50 лева уставен капитал ще 

зарине малко над три декара със скрап и всякакви други отпадъци, казват от 

сдружение „Чистачи“. 

 

https://www.eeagrants.bg/programi/okolna-sreda/pokani/pokana-za-kandidatstvane-po-po-%E2%80%9Emalka-grantova-sxema-za-merki-za-namalyavane-na-morskite-otpadczi%E2%80%9C-po-rezultat-2-%E2%80%9Esistema-za-oczenka,-monitoring-i-upravlenie-na-morskite-vodi
https://www.eeagrants.bg/programi/okolna-sreda/pokani/pokana-za-kandidatstvane-po-po-%E2%80%9Emalka-grantova-sxema-za-merki-za-namalyavane-na-morskite-otpadczi%E2%80%9C-po-rezultat-2-%E2%80%9Esistema-za-oczenka,-monitoring-i-upravlenie-na-morskite-vodi
https://www.eeagrants.bg/programi/okolna-sreda/pokani/pokana-za-kandidatstvane-po-po-%E2%80%9Emalka-grantova-sxema-za-merki-za-namalyavane-na-morskite-otpadczi%E2%80%9C-po-rezultat-2-%E2%80%9Esistema-za-oczenka,-monitoring-i-upravlenie-na-morskite-vodi
https://www.eeagrants.bg/programi/okolna-sreda/pokani/pokana-za-kandidatstvane-po-po-%E2%80%9Emalka-grantova-sxema-za-merki-za-namalyavane-na-morskite-otpadczi%E2%80%9C-po-rezultat-2-%E2%80%9Esistema-za-oczenka,-monitoring-i-upravlenie-na-morskite-vodi
https://www.bnr.bg/post/101229949/nedovolstvo-v-sozopolskoto-selo-atia-sreshtu-teren-za-otpadaci
https://www.bnr.bg/post/101229949/nedovolstvo-v-sozopolskoto-selo-atia-sreshtu-teren-za-otpadaci
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„Това, което искаме от управляващите, е да съдействат това да не се случва в селото, 

до къщите, в които живеят хора“, заяви Мила Иванова. 

 

Заместник-кметът на Созопол Румен Кисьов за инвестиционното предложение: 

 

„То е тръгнало със съответното предварително проучване, съответните разрешения с 

Министерство на  околната среда и водите, Регионалната инспекция в Бургас“. 

 

Част от жителите се обявяват срещу стария инвестиционен проект от 2018 г., по който 

вече се изгражда цех. 

 

„То е пак  в същото землище. В края на краищата се осигуряват и работни места“. 

 

Източник: БНТ 

 
Заглавие:  "Девня Цимент" изгаря отпадъци без нарушения 

 

Линк: http://news.bnt.bg/bg/a/v-devnya-tsiment-goryat-otpadtsi-bez-narusheniya 

  

 
 

Текст: „Девня Цимент“ е един от четирите завода в страната, който има разрешително 

за изгаряне на RDF отпадъци. Това става в специална инсталация, в която 

предприятието е инвестирало над 400 милиона лева през последните години. 

Изгарянето на така нареченото RDF гориво намалява количеството на депонираните 

отпадъци в регионалното депо - проблем, с който се сблъскват всички общини в 

страната. 

 

В „Девня-цимент“ се изгарят RDF отпадъци, коитo са получени в завода за преработка 

на твърди битови отпадъци с. Езерово край Варна.  

 

Силвио Тийде, изпълнителен директор на „Девня Цимент“: Бихме искали да 

използваме само материали, произведени в региона. За съжаление обаче засега 

пазарът тук не предлага достатъчно подобни материали. Затова се налага да внасяме 

от други страни от Европейския съюз.  

 

Изгарянето на отпадъците става в огромна пещ, в херметически затворена среда. 

Емисиите, които се отделят в атмосферата, се следят всекидневно, а данните се 

записват и се докладват на отговорните институции всеки месец.  

 

Ивайла Василева, директор по опазване на околната среда: Всички емисии, които се 

генерират от процеса и те са изключително в нормите.Количествата, които изгаряме 

са около 400 тона на ежедневна база.  

 

Целият процес по изгаряне на отпадъците се контролира стриктно в завода.  

http://news.bnt.bg/bg/a/v-devnya-tsiment-goryat-otpadtsi-bez-narusheniya
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Силвио Тийде, изпълнителен директор на „Девня Цимент“: Всички пратки, които 

пристигат в нашата фабрика се проверяват. Вземаме проби от всички бали при 

тяхното пристигане, а материалът се анализира много детайлно както в нашата 

лаборатория, така и в независима лаборатория.  

 

От завода в Девня подкрепят новите мерки, предприети от държавата за контрол върху 

вноса и горенето на отпадъци.  

 

Ивайла Василева, директор по опазване на околната среда: Тук се вижда складът за 

алтернативни горива, следи се в постоянен режим, както и непрекъснатия контрол на 

емисии от комина.  

 

Според жители на Девня, обаче, въздухът в града е замърсен от производствата на 

всички заводи в града. 

 

От Девня-цимент са категорични, че изгарянето и превозът на отпадъците се следят 

стриктно и са съобразени с всички изисквания на Европейския съюз. 

 

Източник: БТА 

 
Заглавие: Свиленград планира да разшири и усъвършенства мрежата за събиране 

на отпадъци 

 

Линк:  http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2153739 

 

 
 

Текст: Община Свиленград планира да разшири и усъвършенства тази година 

мрежата за събиране на битови отпадъци, съобщиха от местната администрация. 

Започналото събиране на стари дрехи ще бъде с подобрена организация и обхват, 

като пунктове с машини за стар или неупотребяван текстил ще бъдат разкрити в 

пенсионерските клубове, а не както досега - единствено в Екоцентъра. 

 

Тази практика се оказа успешна. Предадените дрехи се предоставят на организация, 

която работи с Червения кръст. Имаме отзиви, че получаваните пратки са качествени 

и могат да влязат в употреба от нуждаещи се, уточни за БТА зам.-кметът Мария 

Костадинова. Тя допълни, че от тази година ще започне и събиране на непотребни за 

домакинствата вещи, както и ще се организира извеждане на строителните отпадъци 

за граждани и фирми. 

 

Надяваме се също така скоро да спечелим пилотен проект за община с нулеви 

отпадъци, посочи още Костадинова. Тя припомни, че Свиленград е единствената 

българска община, включена в Европейската мрежа за нулеви отпадъци. По нейни 

думи до края на юни трябва да заработи и общинската компостираща инсталация 

https://nova.bg/news/view/2020/02/04/276873/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F
http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2153739
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на стойност 3 милион лева, която също се очаква да даде тласък на разделното 

събиране на смет, на зелена маса и биоразградими отпадъци. От миналата година 

в Свиленград и дейността по сметосъбиране и сметоизвозване е изцяло общинска. 

 

Източник: Черно море 

 
Заглавие:  Организации от 4 държави искат нормативни промени за борба с морските 

отпадъци 

 

Линк: http://www.chernomore.bg/morski-biznes/2020-02-19/organizatsii-ot-4-darzhavi-

iskat-normativni-promeni-za-borba-s-morskite-otpadatsi 

 

 
 

Текст: Осем организации от Албания, България, Гърция и Кипър работят по проект 

„Мелтеми“. Целта им е да предложат подобрения в законовата рамка за управление 

на морските отпадъци, както и да ангажират обществото в борбата за намаляване  

на замърсяването с твърди отпадъци по крайбрежието и в морето. 

 

„Да предложим мерки на тези, които вземат решение за да може да се направи план 

за действие срещу отпадъците“, каза за медийна група „Черно море“ доц. д-р Виолин 

Райков – координатор на проекта от Института по океанология. 

 

Дейностите в проекта за справяне с огромния проблем са многостранни. По думите 

на доц. Райков те са насочени към чисто определяне на категориите отпадъци, тяхното 

количество, както и мерките за справяне с непрекъснато постъпващите отпадъци от 

сушата, корабоплаването, туризма и всички онези човешки дейности, които 

произвеждат отпадък. 

 

Под наблюдение са два български плажа на територията на община Долни Чифлик. 

 

„Въпросните плажове са известни със своята природна красота и богато 

биоразнообразие. Единият, Камчийски пясъци, е див плаж а другият - Шкорпиловци е 

малък плаж, с развиващ се туризъм“, поясни Ема Гилева – Черноморска мрежа на 

НПО. 

 

Данните от двете места след това ще бъдат сравнени. В сряда беше първата от три 

планирани срещи за набелязване на мерки по проблема. На нея присъстваха 

представители на черноморски общини и институции. 

 

Източник: Монитор 

 
Заглавие:  Задигнаха бронз за над 70 бона от старозагорски завод 

 

http://www.chernomore.bg/morski-biznes/2020-02-19/organizatsii-ot-4-darzhavi-iskat-normativni-promeni-za-borba-s-morskite-otpadatsi
http://www.chernomore.bg/morski-biznes/2020-02-19/organizatsii-ot-4-darzhavi-iskat-normativni-promeni-za-borba-s-morskite-otpadatsi
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Линк: https://www.monitor.bg/bg/a/view/zadignaha-bronz-za-nad-70-bona-ot-

starozagorski-zavod-189261 

 

 
 

Текст: Близо 7 тона бронзови отливки и  отпадъчни стружки метал са били задигнати от 

цех за резервни части на старозагорски завод, специализиран в изработването на 

изделия от метал. 

 

Кражбата е била констатирана при обход на района, когато е установен внимателно 

маскиран отвор в една от тухлените стени, през който най-вероятно многократно е 

влизано. Според заявителя на сигнала, 57-годишен служител това е станало през 

периода от 16 октомври м.т. до към 19 февруари т.г. 

 

Стойността на откраднатия метал, който най-вероятно е бил пласиран в някой от 

пунктовете за скрап, надхвърля  70 000  лв. Изкупната цена на дребно на бронза е 

между 5 и 5,20 лв /кг,а продажбата със сертификат гони до към 15 лв /кг коментират 

запознати. 

 

Складът е в очертанията на завода, който има както видео така и жива охрана, една 

от работните версии на криминалистите е, че кражбата е станала със съдействие на 

вътрешен човек. В Първо РУ „Полиция“ – Стара Загора е образувано е досъдебно 

производство за извършено престъпление по чл. 195 от НК. 

 

Това далеч не е най-голямата кражба на цветни метали в региона, припомнят 

запознати. 73 т медни проводници на стойност близо 1 млн евро са били задигнати в 

края на декември 2007 година и началото на 2008 г.  от площадка в съседство с тогава 

изграждащата се американска централа Ей И Ес край Гълъбово. 

 

Част от кабелите, около 30 т са били насечени на парчета край село Българене, следи 

от останалите така и не бяха намерени. За товарене на огромните барабани е бил 

използван специално нает кран.Тогава бяха задържани 23-годишния Зафер 

Мендерес Конгюн, който работел като зам.началник на фирма-подизпълнител и 

ортака му, току що назначения за началник – склад Добромир Добрев. В схемата, 

според информацията на полицията тогава била замесена и сестрата на Зафер 

Айлин, която работела като секретарка и седмица преди обира напуснала. Години 

по-късно стана ясно, че металът е бил изнесен от страната, направени били опити 

дори да бъде препродаден на фирмата, която го била внесла от Испания и Холандия. 

https://www.monitor.bg/bg/a/view/zadignaha-bronz-za-nad-70-bona-ot-starozagorski-zavod-189261
https://www.monitor.bg/bg/a/view/zadignaha-bronz-za-nad-70-bona-ot-starozagorski-zavod-189261

