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Източник: moew.government.bg 
 
Заглавие: Министър Искра Михайлова е в Люксембург за участие в заседанието на Съвета на 

министрите по околна среда на ЕС 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
Съветът ще приеме заключения за последващи действия във връзка с конференцията на ООН по 
въпросите на устойчивото развитие („Рио+20“) 
Министър Искра Михайлова е в Люксембург за участие в заседанието на Съвета на министрите 
по околна среда на Европейския съюз, което се провежда днес, 18 юни 2013 г. В рамките на 
заседанието ще бъдат разгледани въпроси, по които Република България има изготвени 
съответните позиции:  
Ирландско председателство на съвета  ще представи доклад за напредъка в преговорите по 
предложение за  Директива, изменяща Директивата за качеството на бензина и дизеловите 
горива и Директивата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници. 
Съветът ще приеме заключения по следните теми: 
Последващи действия във връзка с конференцията на ООН по въпросите на устойчивото 
развитие 
(„Рио+20“)  - Всеобхватна рамка за периода след 2015 г.; 
Съобщение на Европейската комисия „Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на 
климата“. 
 
Източник: ope.moew.government.bg 
 
Заглавие: Община Добрич подписа договор за строителството на регионалното депо в село 
стожер 
 
Линк:   
 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2060
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Текст:  
 

Кметът на Добрич г-жа Детелина Николова и представителят на водещия партньор „Станилов” ЕООД г-н 

Георги Станилов подписаха договор за строителството на регионалното депо в село Стожер. 

Съоръжението ще бъде построено по проект „Изграждане на регионална система за управление на 

отпадъците в регион Добрич“, който се финансира от Оперативна програма «Околна среда 2007-2013 г.» и 

е на обща стойност 38,8 млн. лв. Стойността на договора за строителство на депото е 15,4 млн. лв. 

В регионалната система за управление на отпадъците /РСУО/ е включено изграждане на първа клетка на 

площ от 30 030 м2, с обем 240 000 м3 и капацитет за депониране на 240 000 тона отпадъци годишно, 

изграждане на инсталация за сепариране на материали за рециклиране с капацитет 41 200 

т/год.,  изграждане на съоръжение за компостиране с капацитет до 15 000 т/год., изграждане на 

съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет до 70 т/час, 15000 т/год, 

изграждане на склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци с капацитет 255 т/год. 

РСУО ще обслужва общините Добрич, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и 

Никола Козлево. 

Планираният  период за експлоатация на депото е 30 години. 

 
Източник: news.vratza.com 
 
Заглавие: Обраха фирма 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 

http://ope.moew.government.bg/bg/news/newsdetail/from/current/id/523
http://news.vratza.com/?id=2039905&adate=
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Метални лайсни, винкел и ВиК части отмъкнаха неизвестни апаши от частна фирма. Сигнал за 
обира е подал собственикът на обекта в Районно управление "Полиция" на Враца. След 
проведени оперативно-издирвателни действия ченгетата са установили, че извършител на 
деянието е 48-годишен врачанин. По случая е образувано дознание. 
 
 
 
Източник: plevenzapleven.bg 
 
Заглавие: Софийска фирма ще е консултант на депото за отпадъци срещу 853 000 лева, без 
ДДС 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
Във връзка със стартиране на изпълнението на изграждането на регионална система за управление на 
отпадъците в регион Плевен кметът на Община Плевен проф. д-р Димитър Стойков подписа договора за 
строителен надзор на обекта. 
Функциите на консултант, който да извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и 
упражнява строителен надзор на всички обекти към проекта: ” Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъците в регион Плевен I –ви етап“, след проведена обществена поръчка по ЗОП, са 
възложени на ДЗЗД „РУТЕКС – АТИ“ – гр. София. От страна на Дружеството договорът беше подписан от 
управителя г-н Теодор Стефанов, информират от Пресцентър на Община Плевен. 
Стойността на договора е 853 000 лв. без ДДС и обхваща консултантски услуги (надзор) по изпълнението 
на проектиране и строителство на обекта. 

 
 
 

http://plevenzapleven.bg/blog/2013/06/18/%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%bc%d0%b0-%d1%89%d0%b5-%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d0%be-6146/
http://plevenzapleven.bg/blog/2013/06/18/%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%bc%d0%b0-%d1%89%d0%b5-%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d0%be-6146/
http://plevenzapleven.bg/blog/2013/06/17/%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b7%d0%b0-6104/
http://plevenzapleven.bg/blog/2013/06/18/%d1%84%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82-%d0%b2-%d1%81%d1%80%d1%8f-6137/
http://plevenzapleven.bg/blog/2013/06/18/%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-6146/

