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Източник: МОСВ 

Заглавие: Министър Искра Михайлова участва в церемония по връчване на наградите за „Най-добър 
град за живеене в България” за 2013 година  
Тя връчи приза за „Най-зелен град“ на Кюстендил 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2457                         

  

Текст: Министър Искра Михайлова участва в официалната церемония по връчване на наградите за „Най-
добър град за живеене в България” за 2013 година. Проучването се организира за седма поредна година 
от Дарик радио и вестник „24 часа“.  
Министър Михайлова връчи приза в категория за „Най-зелен град“ на кмета на община Кюстендил Петър 
Паунов.  
 „Ние имаме възможност да дадем награда, която показва, че и в България е възможно политиката за 
развитие на един град да се съчетава с политиката за опазване на околната среда, че опазването й може 
да бъде приоритет и в града и че околната среда присъства в нашия живот. Това, което градът, спечелил 
тази награда за 2013 година, прави е точно това – защита на околната среда в границите на града, 
развитие на политиката за околната среда и на екологичния туризъм и общо виждане на всички граждани 
на града, че околната среда е едно от съкровищата, които те трябва да опазват“, каза министър 
Михайлова. 
 Призът за „Най-добър град за живеене" за първи път беше връчен на два града - Бургас и Велико 
Търново. 

 
 
 
Източник: standartnews.com 
 
Заглавие: Граждански организации обсъждат новия НК 

 
Линк: http://www.standartnews.com/balgariyaobshtestvo/grazhdanski_organizatsii_obsazhdat_noviya_nk-
230252.html         
 

  

Текст: София. Проектът за новия Наказателен кодекс ще бъде обсъждан днес с представители на 
граждански организации и движения от 15:00 часа в зала 6 на Националния дворец на културата. 
Това е първото обществено обсъждане на проекта като форумът е организиран от Комисията по правни 
въпроси съвместно с Министерството на правосъдието. 
В разговорите ще участват народни представители от парламентарната правна комисия, вицепремиерът 
и министър на правосъдието Зинаида Златанова, както и експерти. 
На 21 декември 2013 г. проектът на нов Наказателен кодекс бе публикуван за обществено обсъждане на 
сайта на Министерството на правосъдието и на Портала за обществени консултации към Министерски 
съвет . 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2457
http://www.standartnews.com/balgariyaobshtestvo/grazhdanski_organizatsii_obsazhdat_noviya_nk-230252.html
http://www.standartnews.com/balgariyaobshtestvo/grazhdanski_organizatsii_obsazhdat_noviya_nk-230252.html
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В работната група по изготвянето му взеха участие 73 експерти. Експертиза по проекта бе изразена от 
Италия, Испания, Холандия, Германия и Англия, както и от експерти от Съвета на Европа. 
Проектът на нов Наказателен кодекс бе приет от Министерски съвет на 15 януари тази година 

 
 
Източник: novinar.bg 

Заглавие: Режат за скрап барокамерата във Варна 

Линк: http://novinar.bg/news/rezhat-za-skrap-barokamerata-vav-varna_NDU4ODs1OQ==.html 
 

  
Текст: Единствената многоместна барокамера у нас, която се ползва за терапия на деца с множествена 
склероза, церебрална парализа и аутизъм, може да бъде нарязана за скрап. 
Тя е собственост на медицински център, който е наел една от сградите на варненската болница “Света 
Марина”. Ръководството на лечебното заведение е отказало да продължи договора на центъра с мотива, 
че хирургическата дейност на лечебното заведение се е увеличила и зданието ще бъде нужно за 
извършване на различни интервенции, съобщи БНТ. 
“Просто няма къде другаде да бъдат разположени нашите апарати и нашата стерилизационна база”, 
казва проф. Риналдо Шишков, зам.-директор на МБАЛ “Св. Марина” - Варна. 
Крайният срок за освобождаване на сградата е до 7 април, но за преместването на барокамерата ще са 
необходими половин година и подходящо помещение. “Ако не се съгласи ръководството, ще преминем 
към нарязване на барокамерата и да я предадем за скрап”, заяви д-р Никола Гаевски, управител на 
медицинския център. 
Ежегодно над 300 пациенти ползват камерата, а сред тях има много деца с церебрална парализа и 
аутизъм, при които има значителни подобрения след терапия с кислород. 
 

 Източник: sofia.dir.bg 

Заглавие: Военни машини ще чистят сметища в София 

 

Линк: http://sofia.dir.bg/news.php?id=16330966          

  

Текст: Товарачни и военни машини от военните поделения ще получи столичния инспекторат за 
изчистване на незаконните сметища в града. Пролетното почистване в столицата ще започне на 31 март, а 
стартът ще бъде даден в парка „Заимов”, съобщи вестник "Република".  
Старите изоставени и ръждясали рекламни табели ще бъдат събрани от инспектората и ще отидат в 
пунктовете за скрап. Парите ще бъдат дадени за благотворителност, заяви директорът на инспектората 
инж. Веска Георгиева.  
 

http://sofia.dir.bg/news.php?id=16330966
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Източник: haskovo.info 
 

Заглавие: Крадците плъзнаха по вили и складове 
 

Линк: http://haskovo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=26869&Itemid=2             

  

Текст: 49-годишен хасковлия е задържан в момент на кражба, съобщават от пресслужбата на полицията.  
Мъжът счупил стъкло на прозорец във вила в село Книжовник. След подадения сигнал на място е 
изпратен автопатрул, който задържал мъжа заедно с вещите - предмет на престъпление. Познатият на 
органите на реда е задържан до 24 часа по образуваното досъдебно производство.  
29-годишен хасковлия пък е задържан до 24 часа за кражби от вилна зона "Кенана". Двама потърпевши 
позвънили в районното управление и се оплакали, че са им откраднати 2 водосъдържатели, барабан от 
автоматична пералня, 4 метални кола, метален варел от 200 л., метални табли от легло, метален казан за 
варене на зимнина, гилотина за рязане на метал и 3 бойлера. След получения сигнал и издирвателни 
действия, хасковските полицаи са установили и задържали познатият им с подобните си прояви мъж. 
Инкриминираните вещи са открити в пункт за изкупуване на черни и цветни метали край Хасково. 
2 кражби са регистрирани през денонощието. Първата е от складово помещение в Свиленград, 
собственост на 60-годишен свиленградчанин. От склада, където е проникнато след разбиване на катинара 
са откраднати електрожен, 2 ъглошлайфа и 20 метра проводник. Начина на проникване и при втората 
кражба е след разбиване на входна врата. Неизвестен засега извършител е нахлул в базова станция на 
мобилен оператор в димитровградския кв. "Вулкан" и е извършена кражба на дизелов генератор, 7.50 
метра заземителна медна щина с размер 30х3 мм., акумулатор 12v75 Аh., 10 метра маркуч и 267 литра 
дизелово гориво. Образувани са досъдебни производства. 
Също за кражба в РУП-Хасково е доведен и 16-годишен младеж. На улица "Георги Кирков" в областния 
град, момчето е откраднало мобилен телефон от 14-годишен хасковлия. С познатия с подобните си 
прояви непълнолетен работи инспектор Детска педагогическа стая. За кражба на GSM съобщават и от 
димитровградското управление. В ареста е задържан 54-годишен жител на града, откраднал мобилния 
телефон от 57-годишна жена. Кражбата се е осъществила в местна сладкарница.  
37-годишен свиленградчанин също е задържан за кражба. Вчера след постъпил сигнал за откраднат 
велосипед в района на хипермаркет в Свиленград е установен позатият на органите на реда мъж, 
откраднал оставеното от собственика колело. Задържан е до 24 часа. 
 
 
 

http://haskovo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=26869&Itemid=2

