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Източник:  blitz.bg 
 
Заглавие:   Обсъдиха по-нататъшната експлоатация на депото за отпадъци в Омуртаг 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
На 17.09.2013 г. заместник областният управител Неджи Ахмед и експертът от областна администрация 
Сливен Мартина Златева участваха в работата на Общото събрание на „Регионалното сдружение за 
управление на отпадъците – регион Омуртаг“. То се проведе на основание чл. 25 от Закона за управление 
на отпадъците. 
„Регионалното депо за отпадъци – регион Омуртаг” обслужва общините Омуртаг, Котел и Върбица, които 
транспортират и депонират неопасни битови отпадъци там. 
Присъстващите обсъдиха изготвените разходни анализи за експлоатацията на действащата клетка №1 на 
Регионалното депо в Омуртаг и технически въпроси относно по-нататъшната й експлоатация. След 
представен икономически анализ от община Омуртаг, бе решено дейностите по експлоатация на депото 
да се възложат на външен изпълнител по реда на ЗОП. Обсъдени бяха финансовите параметри на 
изготвения от община Омуртаг анализ. Предстои следващото Общо събрание да вземе решение относно 
провеждането на процедурата за избор на оператор на депото. 
 
Източник:  focus-news.net 
 
Заглавие:   Зам.-кметът в община Бургас Атанаска Николова: Изграждането на регионалното депо за 
отпадъци се изпълнява в срок 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Изграждането на регионалното депо за отпадъци в Бургас се изпълнява в срок. Това каза за Радио 
„Фокус” - Бургас зам.-кметът в община Бургас Атанаска Николова. По думите й това е един от най-
мащабните проекти, които се реализират на територията не само на общината, а и на област Бургас. „Това 
е много амбициозен и важен проект, който е в интензивна фаза на извършване на строителни дейности. 

http://new.sliven.net/sys/news/index.php?id=119852
http://www.focus-news.net/index.php?id=n1827624
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Трите отделни подетапа на големия интегриран проект вече имат разрешение за строеж и фирмите 
изпълнители са влезли да изпълняват ангажиментите си по договор. Още миналата година направихме 
първа копка на площадката за изграждането на първата клетка на регионалното депо и на съпътстващите 
инсталации за компостиране, сепаприране и временно съхраняване на специфични отпадъци от бита. 
Напредват дейностите по строителството на големия обект. В последните няколко месеца започна работа 
по изграждането на претоварна станция „Карнобат” и на претоварна станция „Несебър”. В момента се 
готвят тръжните процедури за доставка на оборудване, което да обслужва, както претоварните станции, 
така и депото и инсталациите на регионалната система”, посочи Николова. Тя каза, че строителните 
дейности се извършват в график и до края на 2014 година строителството трябва да приключи. До средата 
на 2015 година регионалната системата трябва да започне да функционира и да обслужва деветте 
общини, членове на Регионалното сдружение за управление на отпадъците, каза още зам.-кметът. 
Общините Бургас, Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат и Сунгурларе ще ползват 
бъдещата модерна система за управление на отпадъците. 
Община Бургас по традиция от няколко години се включва в инициативата „Европейска седмица на 
мобилността”. Това е така, защото целите и идеята на тази седмица отговоря на приоритетите, които 
общинска администрация си е поставила, не само в областта на екологичната ни политика, но и в сферата 
на мобилността. Мотото на тази седмица е: „Чист въздух, ти си на ход!”. „Целта е да се покаже на всички 
граждани на ЕС, че всеки един човек може да направи промяна в качеството на околната среда. Нашият 
призив в тази седмица е всеки един бургазлия да се замисли и да направи собствения избор и собствения 
ход”, каза Николова. От няколко години общината активно работи да предложи условия за ползване на 
алтернативен начин на предвижване в града, а от тази година може да се похвали и с напълно обновен 
градски транспорт, който се ползва от гражданите с удоволствие. „През тази седмица сме решили да 
заложим предимно на развлекателни акции и инициативи, които настина да покажат, че предвижването 
пеш, с велосипед, с ролери и с обществения транспорт е комфортно, приятно и забавно. В рамките на 
седмицата ще има уроци по каране на ролери, за които ще се погрижат нашите приятели от ролер-клуба 
на площад „Тройката”. Там сме обособили един зелен оазис със свободен достъп до Wi-Fi, което може да 
помогне на всеки един от нас да се откъсне от атмосферата на големия град и да намери усамотение и 
добра среда. Акцентът на програма е в почивните дни - събота и неделя. От 11.00 до 12.00 часа и от 14.00 
до 16.00 часа сме организирали фитнес в градска среда, сесии на открито с помощта на танцово студио 
„Дюн”, ще има сесии по йога, зумба, денс екстрийм. Те ще се провеждат в района на Морското казино и 
на „Панетона”. Също в двата почивни дни от 11.00 до 12.00 часа и от 15.00 до 16.00 часа нашият открит 
туристически автобус ще бъде достъпен за всички желаещи за разходка в града. От 16.00 часа започва 
комбинирана щафета за ентусиасти, като началните станции са до хотел „Приморец” за бегачи, до 
Морското казино за велосипедисти, на „Пантеона” за скейтбордисти, а на „Флората” за ролеристи. От 
19.00 часа започва светлинен парад „Град на колела”, което ще започне от „Тройката”. Всички желаещи 
велосипедисти ще бъдат оборудвани със светещи стикери, така че минавайки през централните улици на 
града и през Морската градина да се получи едно светещо шествие, което да бъде добър финал на деня 
заедно с демострационното шоу на колела - ролери, байкъри и скейтъри”, каза Николова. Светещото 
шествие ще приключи пред „Пантеона”. Денят ще завърши отново там по традиция с диско парти на 
колела. Мотото в Бургас на този ден е „Бъди зелен, остави колата си за ден!”. 
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Източник:  newsbg.eu 
 
Заглавие:   Задържаха български обирджии в Солун 
 

Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Първо е задържана 14-годишна девойка, която възползвайки се от претъпкан автобус е отмъкнала 
портмонето на 73-годишен мъж, със сума от 1 700 евро. Часове по-късно са задържани още две девойки 
на 15 и 19 години, при опит да откраднат чанта на пътуваща отново в автобус жена. Накрая в капана са 
попаднали и арестувани 35-годишна и 39-годишен в опит да откраднат предмети от чанта на минаваща 
жена. В арестувания мъж са открити вече откраднати 600 евро. Обирджиите са арестувани. Води се 
следствие. Припомняме, че Солун пропищя от български крадци.  Още миналата година на специална 
пресконференция кметът Янис Бутарис каза, че се е обърнал за помощ към българската дипломатическа 
мисия, които съвместно със своите гръцки колеги да се борят срещу обирджиите и „металната мафия“. 
Български крадци на метални отпадъци са основни „играчи“ в незаконен бизнес със събиране на метални 
отпадъци в Солун. 
 

http://newsbg.eu/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD/

