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Източник: thexperts.bg 

Заглавие: „Save the Planet“ представя нови технологии в София 

Линк: http://www.thexperts.bg/article/%E2%80%9Esave-planet%E2%80%9C-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F-

%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-

%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-

%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F                           

  

Текст: Най-успешните компании от Югоизточна Европа, които използват екотехнологии, ще бъдат 
включени в  специализираното изложение „Save the Planet“, което ще се състои от 5 до 7  март в София 
съобщиха организаторите. Събитието ще представи най-новите технологии за управление на отпадъци, 
рециклиране и екология.   
Над 72% от участниците са компании от Австрия, България, Германия, Дания, Полша, Русия, Словения, 
Швеция и Швейцария. Те ще запознаят  посетителите с технологии и оборудване за третиране, 
събиране, обезвреждане, рециклиране и компостиране на отпадъци.  
Category: Новини 
Tags: изложение отпадъци, преработка, технологии 
 

Източник: burgasutre.bg 
 
Заглавие: Община Бургас представя проекта на Наредба по управление на отпадъците днес 
 

Линк: http://www.burgasutre.bg/2014/02/27/212033-
obshtina_burgas_predstavya_proekta_na_naredba_po_upravlenie_na_otpadutsite_dnes              

  

Текст: Отчитат резултати в разделното събиране на отпадъци от опаковки 
Пресконференция ще се състои днес от 11.00 часа в Заседателната зала на Община Бургас. Тя ще бъде 
с  участието на зам.-кметът Атанаска Николова и експерти от нейния ресор. 
Темите са няколко: 
1. Община Бургас представя проекта на Наредба по управление на отпадъците на територията, с акцент 
новите правила и начини за третиране на строителни отпадъци от ремонт в домакинствата. 
2. ЕКОПАК представя дейността си и постигнатите резултати в разделното събиране на отпадъци от 
опаковки, както и обявяване на Пилотен проект за сепариране и рециклиране на картонени опаковки за 
течности. 
3. Сметопочистващата фирма в града представя инвестиционната си програма за 2014 г. 
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Източник: topnovini.bg 

Заглавие: Спипаха крадец на метали от поповско село 

 

Линк: http://topnovini.bg/node/66621               

  

Текст: 6-годишен жител на поповското село Бенковски е бил задържан за кражба на метали, съобщи 
пресцентърът на Областна дирекция на МВР – Търговище (ОД на МВР). 
Във вторник поповските полицаи хванали 36-годишния С.С., за който се доказало, че между 11 и 24 
февруари е задигнал ел. проводник и няколко кранчета от цветни метали за чешми от необитаема къща в 
с. Бенковски. Станало ясно, че апашът предал откраднатото в пункт за вторични суровини. С.С. е 
известен на полицията в Попово с извършени кражби, за част от които е осъждан. 
Мъжът бил задържан от полицията, а по случая е започната проверка, уточняват от ОД на МВР – 
Търговище. 

 

Източник: focus-radio.net 

Заглавие: Павлин Михов: Основен замърсител в градска среда са строителните отпадъци от 

домакинствата 

 

Линк: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=729716                 

  

Текст: Бургас. До три кубика строителни отпадъци, от ремонти на апартаменти на гражданите ще бъдат 
извозвани безплатно. Това каза за Радио „Фокус” - Бургас директорът на дирекция „Околна среда” 
Павлин Михов. ” По преценка на експертите смятаме, че това е достатъчно количество, което се формира 
при подобни ремонти в домовете.Това би трябвало изцяло да удовлетворява нуждите на хората. Тези 
граждани, които не се съобразяват със създадената схема за събиране и извозване на строителни 
отпадъци и продължат да извършват нарушения ще бъдат най-строго санкционирани”, каза Михов. Той 
добави, че ще бъдат налагани максимални санкции до 500 лева. „Досегашната практика показва, че 
основен замърсител в градска среда са строителните отпадъци от домакинствата, защото гражданите по 
собствено усмотрение изваждат тези отпадъци и ги поставят до контейнерите. Едни в чували, други 
просто ги изсипват до контейнерите или вътре в тях. Всичко това създаваше два основни проблема. 
Създава се проблем на фирмата, която извозва битовите отпадъци,защото строителните отпадъци. Са 
обект на събиране и третирани по друг начин т.е. изисква друга техника с която да бъдат събирани и 
третирани. В резултат на това се налагаше престояване на тези отпадъци около контейнерите докато 
дойде техниката веднъж или два пъти седмично. През това време те престояваха площадките на 
контейнерите за битовите отпадъци, което като цяло създава впечатление за неподдържана и замърсена 

http://topnovini.bg/node/66621
http://www.focus-radio.net/?action=news&id=729716
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територия . По новия ред, който сега създаваме се опитваме този проблем да бъде решен”, посочи 
Михов. С новата организация се създавам по-добър цялостен вид на града по отношение на поддържане 
на чистотата посочи още директорът на „Околна среда”. 
 

Източник: varnautre.bg 

Заглавие Петима в затвора заради кражба на медни бобини 

Техен съучастник се отърва с условна 

Линк: http://www.varnautre.bg/2014/02/26/211948-petima_v_zatvora_zaradi_krazhba_na_medni_bubini                  

  

Текст: Районният съд наложи наказания на шестима души от Девня за кражба на медни бобини от цех в 
село Езерово. Той е собственост на енергоремонтно дружество. Кражбата е извършена в ранните 
сутрешни часове на 14 октомври 2010 г. 
Случайно един от подсъдимите разбрал, че в производственото хале в селото се ремонтират бобини и 
шестимата в сговор взели решение да ги откраднат. С две леки коли те се придвижили до цеха и 
използвайки прикритието на храсти, проникнали незабелязани от охраната в двора. С камък бил счупен 
прозорец и трима от тях се прехвърлили в сградата, като започнали да подават на останалите навън общо 
30 бобини. По-късно през деня почистените от остатъци медни бобини били продадени в пункт за 
изкупуване на метали във Варна. Впоследствие, по иззетите дактилоскопни следи и снетите данни от 
личната карта на един от подсъдимите в изкупвателния пункт, били установени извършителите.  
Общата стойност на откраднатото е 4095 лева.  
Шестимата подсъдими получиха различни наказания. По 8 месеца строг затвор са наказанията на 45-
годишния Димитър Н. и 35-годишния Денчо А., извършили кражбата при опасен рецидив. Също в условия 
на опасен рецидив се явява кражбата за 35-годишния Илия Н. и 38-годишния Михаил Н., осъдени 
съответно на 7 и 6 месеца затвор при строг режим. 33-годишния Атанас А. и 29-годишния Драган Ж., 
извършили кражбата в условията на повторност, бяха осъдени на по 4 месеца лишаване от свобода, като 
само за последния изпълнението на наказанието бе отложено с 3 години изпитателен срок. Присъдата 
подлежи на обжалване в 15-дневен срок 
 

 

Източник: ovarna.bg 

Заглавие След шахтите, започнаха кражби на капаците на лампите 

 

Линк: http://ovarna.bg/news-about-varna-and-the-region/sled-shahtite-zapochnaha-krazhbi-na-kapatsite-

na-lampite/                    

  

http://www.varnautre.bg/2014/02/26/211948-petima_v_zatvora_zaradi_krazhba_na_medni_bubini
http://ovarna.bg/news-about-varna-and-the-region/sled-shahtite-zapochnaha-krazhbi-na-kapatsite-na-lampite/
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Текст: След като през зимните месеци бяха откраднати десетки предпазни решетки на улични шахти,сега 
явно крадците на метали са набелязали уличните лампи. Десетки лампи в Морската градина останаха 
без ревизионни капаци. Те са от лято желязо и  това явно е поблазнило крадците. 
Община Варна взе мерки и възстанови капаците на шахтите само преди седмица. Но сега също трябва да 
вземе спешни мерки, и то заради безопасността на децата играещи в парка. Отворите на лампите са не 
защитени и там са всички връзки на електрическата верига на осветлението. Не искаме някое дете да 
бръкне вътре докато си играе и да пострада. 
Това обаче предизвиква и Община Варна да помисли за спешни мерки срещу подобни кражби и 
вандализъм. Не е редно само да възстановява с пари от бюджета щетите от подобни нагли кражби. Явно 
са наложетелни и мерки срещу това. 
Припомняме и ситуацията на Алеята на славата , където бяха потрошени всички монументални плочи, и 
също се наложи възстановяването им. 
 


