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Източник: МОСВ 

Заглавие: Стартира новата информационна система на Публичния регистър по комплексни 

разрешителни  

Тя осигурява публичен достъп до информация за издадените комплексни разрешителни и 

решенията по процедурите  

Линк:  http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2503                                  

  

Текст: В съответствие с изискванията на последните промени в европейската и националната нормативна 

уредба по комплексни разрешителни бе разработена информационна система за поддържане на 

регистър за резултатите от издаването, отказа, отмяната, преразглеждането, изменението и 

актуализирането на комплексните разрешителни. 

Новата система осигурява публичен достъп до информацията за издадените комплексни разрешителни и 
решенията по процедурите, до техническите оценки с информация за поставените условия на 
разрешителното, както и информация за мерките, предприети от операторите при окончателно 
прекратяване на дейностите,  за които е необходимо комплексно разрешително. 
  
Информацията е  публикувана  на интернет страницата на Министерството на околната среда и 
водите  (на заглавната страница,  сектор „Регистри“ или рубрика  „Превантивна дейност“-  сектор 
„Комплексни разрешителни“). http://registers.moew.government.bg/kr/   

 

 

Източник: standartnews.com 

Заглавие: Дебнат ни евросанкции заради депата за отпадъци 
 

Линк: http://www.standartnews.com/biznes-green/debnat_ni_evrosanktsii_zaradi_depata_za_otpadatsi-

233180.html                                               

  

Текст: Хасково. България може да бъде санкционирана от Европейската комисия, коментира край 
хасковското село Гарваново министърът на околната среда и водите Искра Михайлова. 
"Ангажиментът на страната ни да изгради нови депа, а други да рекултивира е поет още през 2009 
година. До момента нерегламентираните сметища у нас, които не отговарят на евро нормите са 113. По 
някой от тях вече обаче е започната процедура по рекултивация", каза още министърът. 
 

http://registers.moew.government.bg/kr/
http://www.standartnews.com/biznes-green/debnat_ni_evrosanktsii_zaradi_depata_za_otpadatsi-233180.html
http://www.standartnews.com/biznes-green/debnat_ni_evrosanktsii_zaradi_depata_za_otpadatsi-233180.html
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Тя обясни, че тепърва Европейската комисия ще трябва да бъде убедена, че България прави стъпки във 
вярната посока, за да избегне сериозно санкции. 
Министър Михайлова уточни, че България има ангажимент, и то без удължаване на периода, през 2015 
година вече да е изрядна с депата си за отпадъци, както и да бъдат изградени всички такива, 
финансирани по оперативна програма Околна среда, а останалите да бъдат преведени в съответствие с 
изискванията на ЕС. 
Въпреки това обаче, министър Михайлов посочи, че наказателната процедура за България вече е в ход и 
ЕК е внесла иска в съда. Въпреки това тя е оптимист, че към средата на 2015 година, съдът ще излезе с 
решение и по думите й то ще бъде "частично да". Ако това е формулировката на съда, България ще има 
шанс да избегне финасовите санкции. 
Министър Михайлова направи първа копка на едно от новите депа, финансирани по оперативна 
програма Регионално развитие. 
Освен община Хасково, депото ще обслужва и общините Минерални бани и Димитровград. Бенефециент 
е община Хасково, а партьори са другите две общини. 
Новото сметище има три клетки и построяването му възлиза на 28.4 млн. лева. От сумата 22.9 млн. лева 
са от европейски средства по оперативна програма Регионално развитие, националното съфинансиране е 
малко над 4 млн. лева, като собствения принос на трите общини, реципрочно според жителите, е общо 
1.4 млн. лева. 
 

 

Източник: starazagorautre.bg 

Заглавие: И в Казанлък ще събират отпадъците разделно 
 

Линк:  http://www.starazagorautre.bg/2014/04/08/220874-

i_v_kazanluk_shte_subirat_otpadutsite_razdelno                                                 

  

Текст: Започна разполагането на цветни контейнери 

В Община Казанлък въвеждат система за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от 
опаковки. Новият проект ще допринесе за устойчивото развитие и опазването на околната среда в 
района на Казанлък. 
Ще бъдат разположени и обслужвани два типа контейнери: жълти за събиране на опаковки от хартия, 
пластмаса и метал и зелени - за стъклени опаковки. Моделът за разделно събиране включва добавяне 
само на два контейнера към наличните за битови отпадъци. Това улеснява гражданите при разделянето 
на отпадъците, както и не затруднява излишно придвижването на автомобилите и пешеходците по 
улиците. 
Фирмата-изпълнител осигурява събирането и транспортирането на отпадъците, след което материалите 
се сортират на специализирана сепарираща инсталация и се предават за рециклиране. 
В момента на територията на община Казанлък се разполагат цветните контейнери. Ще бъдат поставени 
общо 186 бр. жълти и 186 бр. зелени контейнери за разделно събиране. 
Контейнерите могат да се използват и за разделно събиране на рециклируеми отпадъци, направени от 
хартия, пластмаса, метали и стъкло – например, вестници, списания, легени, метални прибори за хранене, 
стъклени чаши и др. 

http://www.starazagorautre.bg/2014/04/08/220874-i_v_kazanluk_shte_subirat_otpadutsite_razdelno
http://www.starazagorautre.bg/2014/04/08/220874-i_v_kazanluk_shte_subirat_otpadutsite_razdelno
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Организира се и информационно-образователна кампания за населението с цел разясняване на ползите 
от разделното събиране и рециклирането на отпадъци. 
Досега организацията има изградени системи за разделно събиране на отпадъците в над 40 общини в 
цялата страна - Стара Загора, Пазарджик, Велинград, Търговище, Ямбол, Габрово, Сливен и др. 
 
 

Източник: informirash.me 

Заглавие: Откраднаха близо 20 кг цветни метали от склад на „Тролейбусен транспорт” 

Линк: http://www.informirash.me/index.php/dobrudzha/kriminalni/16279-otkradnaha-blizo-20-kg-tzvetni-

metali-ot-sklad-na-troleibusen-transport                                             

  

Текст: Вчера сутринта, около 06:50 часа, в полицията е получено съобщение за извършена кражба от 
складови помещения по ул. „Войвода Димитър Калъчлията" в град Добрич. По информация на радио 
„Добруджа" разбитият склад е на „Тролейбусен транспорт". 
Установено е, че за времето от 03:00 часа до 06:30 часа на 7 април, чрез взлом на входна врата, 
неизвестен извършител е проникнал в помещенията и е откраднал различни по вид бронзови елементи 
с приблизително тегло около 12 килограма и медни намотки с приблизително тегло 6 килограма. 
По случая се работи в условията на досъдебно производство по описа на Първо РУП Добрич. 

 

Източник: struma.com 

Заглавие: 35-годишен и спътниците му от Петрич задържани за кражба на черни и цветни метали 

Линк: http://www.struma.com/krimi/35-godishen-i-sputnicite-mu-ot-petrich-zadurjani-za-krajba-na_52615/   

  

Текст: Около 16:00 часа вчера, в района на кръстовище за с. Вълково и с. Струма, от полицейски 
служители на РУП-Сандански, е спрян за проверка микробус „Форд Транзит”, управляван от Е. М. /35г. / 
от гр. Петрич. При проверката е установено, че в автомобила се превозват около 500 кг. метални 
отпадъци, 2 бр. акумулатори за лек автомобил и цифров кантар без налични документи за изкупуване на 
черни и цветни метали. Е. М. и пътуващите в автомобила А. С. /26г. / и А. Г. /33г. /, всички от гр. Петрич са 
задържани със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство. 
 
 

Източник: БДЖ 

Заглавие: Разкрита е кражба на 21 междувагонни електрически кабела от пътнически вагони в Горна 

Оряховица 

http://www.informirash.me/index.php/dobrudzha/kriminalni/16279-otkradnaha-blizo-20-kg-tzvetni-metali-ot-sklad-na-troleibusen-transport
http://www.informirash.me/index.php/dobrudzha/kriminalni/16279-otkradnaha-blizo-20-kg-tzvetni-metali-ot-sklad-na-troleibusen-transport
http://www.informirash.me/index.php/dobrudzha/kriminalni/16279-otkradnaha-blizo-20-kg-tzvetni-metali-ot-sklad-na-troleibusen-transport
http://www.struma.com/krimi/35-godishen-i-sputnicite-mu-ot-petrich-zadurjani-za-krajba-na_52615/
http://www.struma.com/
http://www.struma.com/
http://www.struma.com/
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Линк: http://bdz.bg/novina.php?id=2209247    

  

Текст: след получен сигнал за констатирана липса на 21 междувагонни електрически кабела от 
пътнически вагони във вагоноремонтен цех /ВРЦ/ Горна Оряховица пътническа санитарна площадка, са 
извършени незабавни действия по разследване на кражбата.  
Благодарение на добрата съвместна работа на служителите от отдел Вътрешна сигурност и управление 
при кризи в БДЖ Пътнически превози ЕООД с криминалистите от Районно управление Транспортна 
полиция /РУТП/ Горна Оряховица към ГД Криминална полиция и Районна прокуратура Горна Оряховица 
са проведени незабавни следствени действия.  
В резултат на бързата реакция служителите на реда са задържали петима души, един микробус и 
веществени доказателства, както и е разкрит незаконен пункт за изкупуване на метали. Следствените 
действия по случая продължават и в момента. 
 

http://bdz.bg/novina.php?id=2209247

