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Източник: blitz.bg 

Заглавие: Кметът Росица Янакиева инспектира работата по изграждането на депото за неопасни 
отпадъци 

 

Линк:  http://www.blitz.bg/news/article/260867                                                 

  

Текст: Кметът на Перник Росица Янакиева инспектира работата по строителството на система за 
управление на неопасни отпадъци в региона на Перник. Работа по изграждането на пернишкия завод за 
отпадъци върви по план към този момент, отбеляза кметът. ''Един от етапите му ще бъде завършен към 
20 юни, а финала и края на проекта се очакват да са към края на тази година'', обясни Янакиева. 
Проектът включва изграждане на първа клетка от общо четири, приемна зона, площадкови комуникации 
и техническа инфраструктура. Предвижда се да бъде изградено съвременно депо, което отговаря на 
изискванията за опазване на околната среда и ще допринесе за постигане на екологично равновесие в 
региона. 
Депото ще бъде оборудвано със специална дренажна система за инфилтрата, която ще го отвежда към 
ПСОВ. За улавяне на образувалия се биогаз се предвижда изграждане на газоотвеждаща система в 
процеса на запълването и крайната му рекултивация. За избягване на замърсяване на повърхностните 
води при експлоатацията на депото и за предотвратяване на възможни повреди на самото депо, 
повърхностните води ще се дренират и отклоняват извън депото чрез канали за повърхностни води. 
Предвижда се приемната зона да бъде оборудвана с Биологично пречиствателно съоръжение за битови 
отпадъчни води ( БПСОВ ).  
Регионалното депо ще обслужва общините Перник, Радомир, Брезник, Земен, Ковачевци и Трън и ще 
приема 46000 т отпадъци годишно. 
Освен депото за отпадъци Росица Янакиева направи проверка и на ремонтните дейности по ул. 
''Търговска'', и изграждането на междублокови градинки и паркинг в кв. „Тева“.  
''Ще се опитаме „Търговска“ да бъде готова за 24 май, а плочките пред хотел Струма да бъдат подменени 
до началото на абитуриентските балове през месец юни'', заяви кметът Янакиева. Жителите на кв. „Тева“ 
пък се очаква да бъдат зарадвани с тяхната нова придобивка за официалния им празника 10 май. 
 
 

Източник: targovishtebg.com 

Заглавие: Изграждат нови площадки за разделно събиране на отпадъци  

 

Линк:  
http://targovishtebg.com/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D1%89

%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-

%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-

%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8                                              

http://www.focus-news.net/news/2014/04/07/1904412/yordanka-fandakova-sas-zasazhdaneto-na-100-darveta-otbelyazvame-nachaloto-na-sedmitsata-na-gorata.html
http://targovishtebg.com/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
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.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.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
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Текст: Три нови площадки за разделно събиране на отпадъци ще бъдат изградени в промишлената зона 
на Търговище. 
Те трябва да бъдат готови до края на настоящата година, а средствата за тяхното изграждане ще бъдат 
заделени от общинския бюджет, реши на последното си заседание Общинския съвет в Търговище. Така 
местната администрация започва поетапно изпълнение на задълженията си по Закона за управление на 
отпадъците.  
Първата площадка ще бъда за събиране на растителни и биоразградими отпадъци. На втората ще се 
събират временно отпадъци от домакинствата, включващи едрогабаритни и опасни отпадъци, а на 
третата ще се извършват дейности по подготовка за оползотворяване на строителни отпадъци. 
Трите площадки ще бъдат изградени в близост до пречиствателната станция за отпадни води. 
 

Източник: balkanec.bg 

Заглавие: Приключва поставянето на контейнерите за разделно събиране на отпадъци 

 

Линк: http://www.balkanec.bg/priklyuchva-postavyaneto-na-konteynerite-za-razdelno-sabirane-na-

otpadatsi-20137.html                                              

  

Текст: Съгласно последните изисквания на Европейския съюз относно събирането на битови отпадъци 
във всички населени места с над 6 хил. души население трябва да бъдат поставени контейнери за 
разделно събиране. До ден два и в Ботевград ще приключи доставката на контейнерите. Те са по три вида 
– за събиране поотделно на хартия, стъкло и пластмаса. В Ботевград и Правец са доставени контейнери 
тип „Иглу”, които не позволяват да се ровят в тях клошари. Съгласно Наредбата на 500 човека се пада по 
една точка с три контейнера. В Ботевград ще бъдат 60 точки, в Правец – 12, плюс малки пластмасови 
кофи. 
 
 

Източник: novini.bg 

Заглавие: 30 незаконни сметища в Шумен 

Екоакция започва от днес 

 

Линк: http://www.novini.bg/news/191151-30-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-

%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%B2-%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD.html                                               

http://www.balkanec.bg/priklyuchva-postavyaneto-na-konteynerite-za-razdelno-sabirane-na-otpadatsi-20137.html
http://www.balkanec.bg/priklyuchva-postavyaneto-na-konteynerite-za-razdelno-sabirane-na-otpadatsi-20137.html
http://www.novini.bg/news/191151-30-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%B2-%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD.html
http://www.novini.bg/news/191151-30-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%B2-%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD.html
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Текст: 30 са нереглемантираните сметища в Шумен, констатирани от специална комисия след обиколка 
на града. Това съобщи Свилена Иванова, директор на Дирекция ''Инспекторат'' 
Иванова допълни, че техният брой намалява, тъй като по същото време на миналата година са били 42. 
Това показва, че Шумен вече е по-чист град, каза още Иванова. С по-сериозно замърсяване са сметищата 
по пътя за Пети километър, северно от хиподрума, където са струпани строителни и битови отпадъци, в 
квартал ''Боян Българанова'', западно от ''Средна гора'' 3, както и района северно от ул. ''Северна'' 12 
Общо замърсените места през тази година в Шумен са 35, каза още Свилена Иванова и допълни, че вече е 
съставен график за почистването им. Екоакцията започва от днес в квартал ''Боян Българанова''. В нея ще 
вземат участие хора от Бюрото по труда, които работят по програмите за временна заетост. Отпадъците 
ще се извозват с техника на общинските предприятия 
 
 
 
Източник: news.plovdiv24.bg 

Заглавие: Заподозряха 37-годишен в незаконно изкупуване на скрап 

 

Линк: http://news.plovdiv24.bg/488243.html                                                 

  

Текст: Досъдебно производство е образувано срещу А.А. /37 г./ от Граф Игнатиево, заподозрян в 

незаконно изкупуване на скрап. Нерегламентираната дейност е била установена вчера при проверка в 

село Войнягово, извършена от служители на РУП Карлово. За случая е уведомена прокуратурата в града. 

 

Източник: blitz.bg 

Заглавие: Баща и син подлудиха с кражбите си Новозагорско 

Бандата се специализирала в металите, пласирала откраднатото в пунк в близко село 

 

Линк: http://www.blitz.bg/news/article/260966  

  

Текст: Новозагорски криминалисти задържаха баща и син, извършвали кражби от частни имоти в селата 
на община Нова Загора, съобщиха от регионалната дирекция на МВР в Сливен 

http://www.novini.bg/news/182980-%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D0%BE-%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D1%88-%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA.html
http://news.plovdiv24.bg/488243.html
http://www.blitz.bg/news/article/260966
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Криминално проявените Х.В.(52г.) и П.В.(19г.) от село Загораци, общ.Нова Загара, са отговорни за редица 
кражби на метални и медни съдове и предмети, инструменти и велосипеди.  
Престъпленията са извършени от частни домове в селата Загорци и Богданово. Част от откраднатите вещи 
са предадени от извършителите, други са открити на пункт за изкупуване на черни и цветни метали в 
с.Сотира, общ.Сливен. Работата по документиране на цялостната престъпна дейност на задържаните 
продължава. 
 
 
 

Източник: news.vratza.com 

Заглавие: Разбиха нелегален пункт за автомобили 

 

Линк: http://news.vratza.com/?id=2080886&adate=     

  

Текст: Стари коли се разфасоват без разрешително и се продават на части на площадка на бившия завод 
"Гаврил Генов" във Враца. Нелегалната работилница обаче е засечена и разбита от органите на реда. 
Акцията се е провела съвместно с Регионалната инспекция по околната среда и водите в областния град. 
Преди ден служителите на двете институции са провели специализирана полицейска проверка с цел 
спазване разпоредбите на Закона за отпадъците, повишаване ефективността на контролната дейност по 
превенция на нарушенията и престъпленията в сферата на дейностите с отпадъци от черни и цветни 
метали и разкомплектоването на излезли от употреба моторни превозни средства. В хода на проверката 
експертите се натъкнали на нелегалната работилница. Установено е, че на площадката на някогашния 
соцгигант се разкомплектоват и продават на части общо 51 излезли от употреба превозни средства, без 
съответните разрешителни и други необходими документи за този вид дейност, изискващи се по Закона 
за управление на отпадъците. На собственика на обекта е съставен протокол от служителите на 
Регионалната инспекция по околната среда и водите.  
Бизнесменът обаче е категоричен, че в конкретния случай няма никаква вина. Той твърди, че гаражът е 
негова лична собственост и ремонтни дейности и нелегално разфасоване на автомобили и продажба на 
части изобщо няма.  
"Тук правя ремонтни дейности единствено на моята лична кола и на тази на съпругата ми. Просто не 
разбирам какво ми говорите", заяви пред репортер на вестник "Зов нюз" собственикът на обекта, който 
пожела да остане анонимен.  
 

http://news.vratza.com/?id=2080886&adate

