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Източник: kmeta.bg 

Заглавие: В Благоевград обсъждат изграждането на депо за отпадъци 

В съоръжението ще бъдат използвани модерни технологии, които са безвредни за околната среда 

Линк: http://www.kmeta.bg/v-blagoevgrad-obsyzhdat-izgrazhdaneto-na-depo-za-otpadyci-23867.html      

  

Текст: Модерни технологии, отговарящи на екологичните норми, са заложени в изграждането на депо за 
твърди битови отпадъци в Бучино, Благоевргадско, съобщиха от пресцентъра на общината. На проведено 
днес обществено обсъждане по темата са присъствали проектанти, еколози, инженери, граждани и 
представители на неправителствени организации. 
Заместник-кметът на Благоевград инж. Стоян Благоев съобщи, че са положени много усилия за създаване 
на проекта и изрази надежда, че Министерски съвет ще преразгледа решението си и ще финансира 
предложението. Според него начинанието трябва да се реализира в най-кратки срокове. 
В съоръжението са предвидени клетка за депониране на опасни отпадъци, сепарираща инсталация, 
площадка за компостиране на опасни отпадъци, пречиствателна станция за отпадни води, площадка за 
биоразградима смет, както и съвременна инсталация за предаване на разделно събрани отпадъци от 
домакинствата. 
Според специалисти проектът няма да окаже негативно влияние на околната среда. 
 

 

Източник: infomreja.bg 

Заглавие: Модерни технологии и високи екостандарти при строежа на депото в Бучино 

Линк: http://infomreja.bg/moderni-tehnologii-i-visoki-ekostandarti-pri-stroeja-na-depoto-v-buchino-
15873.html               

 
 

Текст: Възможно най-добрите налични техники, отговарящи на най-строгите екологични норми, са 
заложени в изграждането на депото за твърди битови отпадъци на територията на община Благоевград. 
Това стана ясно по време на общественото обсъждане, което се проведе днес в зала 5 на общинска 
администрация.  
роектанти, еколози, инженери, граждани, представители на неправителствени организации и 
природозащитници участваха активно в дебатите, след като се запознаха в детайли с проекта.  
Зам.-кметът на община Благоевград инж. Стоян Благоев изтъкна, че са положени много усилия, за да 
може проектът да достигне до този заключителен етап и изрази надежда, че Министерският съвет ще 
преразгледа своето решение и ще финансира проекта. Той подчерта, че стремежът на общинското 
ръководство е да реализира начинанието в най-кратки срокове, за да не се налагат санкции на 
общината.  
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Проектантите са заложили в модерното съоръжение да има клетка за депониране на опасни отпадъци, 
сепарираща инсталация, площадка за компостиране на опасни отпадъци, пречиствателна станция за 
отпадни води, площадка за биоразградима смет, както и съвременна инсталация за предаване на 
разделно събрани отпадъци от домакинствата.  
Според специалистите и направената оценка на проекта, той няма да окаже негативно въздействие 
върху околната среда, като са предвидени всички мерки за опазване на почвите и подпочвените води.  
На публичното обсъждане присъства и главният архитект на община Благоевград арх. Васил Тинчев, а 
поредицата от обсъждания продължава в селата Церово, Българчево, Бучино, Бело поле, както и в 
общините Симитрли, Кочериново, Бобошево и Рила. 

 

 

Източник: dnesbg.com 
 
Заглавие: Форсмажорна ситуация с боклука в Ляковец 

За да не потънат градът и селата в мръсотия, кметицата д-р Ивелина Гецова сключва договор с 

русенска фирма 

 

Линк: http://www.dnesbg.com/obshtestvo/forsmazhorna-situatsiya-s-bokluka-v-lyakovets.html                 

  

Текст: Съдебната сага по обществената поръчка на община Лясковец за сметосъбирането и 
сметоизвозването постави кмета д-р Ивелина Гецова във форсмажорна ситуация градът и прилежащите 
села да потънат в мръсотия. Българо-немската фирма “Нилсън Чистота” ООД, управлявана от бившия 
собственик на ЦСКА Иво Иванов, обжалва пред Върховния административен съд второто място на 
компанията в конкурса за възлагане на дейността. 
Изтича шестмесечният срок по допълнително споразумение от договора за боклука от 1 септември 2009 г. 
Същевременно докато ВАС не се произнесе по жалбата, не може да се сключи титулярен договор за 
чистотата. Липсата на изпълнител за сметосъбиране и сметоизвозване неминуемо ще доведе до заплаха 
за общественото здраве, както и до реално влошаване на екологичната обстановка в общината. 
Натрупването битовия отпадък в населените места се явява непосредствен риск за повишаване на 
инфекциозните заболявания, като от своя страна кметът на общината е длъжен да предприеме всички 
необходими дейности по опазване на околната среда и общественото здраве съобразно действащото 
екологично законодателство, заявяват от Общината. Кметът на Лясковец д-р Гецова посочва пред 
Агенцията по обществените поръчки, че характерът и последиците на събитието правят невъзможно 
спазването на сроковете за провеждане на открита процедура или процедура на договаряне с обявление. 
С тези доводи д-р Гецова избира без обявление и конкурсна процедура да сключи договор с обединение 
“Сметосъбиране и сметоизвозване Русе” ДЗЗД, до произнасянето на ВАС. 
През лятото на миналата година Община Лясковец обяви обществена поръчка за събиране и извозване на 
битовите отпадъци в общинския център и селата Джулюница, Добри дял, Драгижево, Козаревец и 
Мерданя. За чистотата е разчетен бюджет за 1,7 млн. лв. за четиригодишен период. Бизнесът с боклуците 
се държеше от “Титан АС”. В поръчката са включени още биоотпадъците от парковете и градините, 
хранителните и кухненски отпадъци от домакинствата, заведенията за обществено хранене и търговските 
обекти, сгурията и пепелта от печките през отоплителния сезон, както и строителните отпадъци. 
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Източник: dariknews.bg 
 
Заглавие: Полицаи и жандармерия срещу битовата престъпност 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1220034  

  

Текст: Съвместна операция със служители на Областната дирекция на МВР - Сливен и специализираните 
полицейски сили е проведена на територията на 42 села и вилна зона “Изток” в община Сливен. Освен 
силите на жандармерията в операцията по противодействие на битовата престъпност в малките населени 
места са участвали и служители на полицейските участъци “Петолъчка” и “Запад”. 

За времето от 10 до 15 февруари са проверени 39 автомобила, четири каруци и 69 лица. Осъществен е 
контрол и наблюдение над лица, склонни към извършване на противоправни деяния. Посетени са 3 
сигнала от телефон 112. Разкрити са две престъпления - кражба на черни и цветни метали. Установени 
са два пункта за нерегламентирана дейност с отпадъци от черни и цветни метали - разкомплектоване 
на леки автомобили в селата Крушаре и Чинтулово. 
На територията на община Нова Загора е направен обход на селата Асеновец, Брястово, Караново, Стоил 
войвода, Кортен, Баня, Асеновец, Съдиево, Загорци, Езеро и Каменово, както и обход по път II-66 в 
участъка от Н. Загора до разклона за с. Караново. Проверени са 43 автомобила и 66 лица. Образувани са 
две бързи производства за употреба на алкохол над 1,2 промила. 

 
Източник: focus-news.net 
 
Заглавие: Полицията задържа двама мъже от Павликени за кражба на 460 кг. метални тръби 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/02/18/1885378/politsiyata-zadarzha-dvama-mazhe-ot-

pavlikeni-za-krazhba-na-460-kg-metalni-trabi.html  

  

Текст Павликени. Полицията задържа двама мъже от Павликени за кражба на 460 кг. метални тръби, 
съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР-Велико Търтново. Двама мъже от Павликени са задържани 
непросредствено преди предаване на крадени вещи в пункт за изкупуване на отпадъци от черни и цветни 
метали. Вчера, при извършена полицейска проверка в пункт в Павликени са установени 40-годишният 
А.А. и 31-годишният Р.А. и двамата известни на полицията и осъждани за кражби. Мъжете имали 
намерение да предадат за скрап метални тръби. След проведени действия по разследването е 
установено, че същите са с тегло 460 кг. и са откраднати от свинекоплекса в с. Стамболово. А. А. и Р. А. са 
задържани за срок до 24 часа по Закона на МВР. По случая е започнато бързо производство. 

 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1220034
http://www.focus-news.net/news/2014/02/18/1885378/politsiyata-zadarzha-dvama-mazhe-ot-pavlikeni-za-krazhba-na-460-kg-metalni-trabi.html
http://www.focus-news.net/news/2014/02/18/1885378/politsiyata-zadarzha-dvama-mazhe-ot-pavlikeni-za-krazhba-na-460-kg-metalni-trabi.html

