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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева пътува към Варна  
Тя ще се запознае на място с обстановката 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2968                  
             

 

Текст:  Заради очакваната тази вечер приливна вълна от язовир Камчия към язовир Цонево и 
започналата евакуация на жителите от най-застрашените населени места,  към Варна пътува министърът 
на околната среда и водите Ивелина Василева. Тя ще се запознае на място с обстановката в района след 
падналите обилни валежи в последното денонощие и рязкото повишаване на нивaтa на водните обекти в 
областта. 
Басейнова дирекция за Черноморски район – Варна е мобилизирала екипите си за оказване на пълно 
съдействие на областната администрация и кризисния щаб.     
 
    
 

Източник: 24chasa.bg 

Заглавие: Уволниха шефката на РИОСВ-Благоевград 
 

Линк:  http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4573799   
                                        

 

Текст: Уволниха директора на РИОСВ-Благоевград Татяна Дукова. Дългогодишният шеф на инспекцията е 
получила заповедта си за отстраняване от длъжност в петък, пише struma.bg. 
Към момента най-спряганото име за шеф на държавната институция е Ангел Георгиев, на чийто стол 
седна Татяна Дукова през 2013 година. 

 
  
 

Източник: viaranews.com 
 

Заглавие: Поредна кадрова рокада в Пиринско: Ангел Георгиев се върна начело на РИОСВ-Благоевград 
след уволнението на досегашната шефка Татяна Дукова 
Бившият директор поема ръководството на водната инспекция като временно изпълняващ 
длъжноста до обявяването на конкурс 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2968
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4573799
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Линк:  http://viaranews.com/2015/02/02/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-
%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-
%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B3/                                         
 

 

Текст: След повече от едногодишно забвение новият стар началник на Регионалната инспекция по 
опазване на околната среда и водите (РИОСВ) в Благоевград Ангел Георгиев зае отново шефския пост в 
институцията. Завръщането му на старото работно място стана факт вчера, след като в края на изимналата 
седмица досегашната шефка на водната инспекция Татяна Дукова получи заповедта си за уволнение. За 
момента Ангел Георгиев е назначен като временно изпълняващ длъжноста до провеждането на конкурс, 
който предстои да бъде обявен до дни. Това разкри за в. „Вяра” самият той и подчерта, че предстоящата 
надпревара по никакъв начин не го смущава. „Все пак достатъчно време съм бил начело на РИОСВ, 
запознат съм с работата и не се притеснявам от нищо. Нормално е да има конкурс, нормално е да има и 
дреги издигнати кандидати. Надявам се, че ще се справя с предизивкателството, засега поемам 
директорския пост с изключително голямо желание и увереност, тъй като хората, които ще ръководя са 
ми познати, те също ме познават, така че място за притеснение нямам”, лаконично коментира пред наш 
репортер още Ангел Георгиев. 
Работещите в РИОСВ – Благоевград са повече от доволни от връщането му на поста. „Шефът много ни 
липсваше и в чисто порфесионален и чисто личен план. С него се работи лесно. Той е изключително 
съвестен човек, първо е приятел, след това началник. Така трябва да бъде, дано спечели и конкурса, за да 
се успокоим всички”, казват работещите там. Припомняме, че настоящата шефка на РИОСВ – Благоевград, 
Татяна Дукова пое управлението на инспекцията през лятото на 2013 година, след като Ангел Георгиев бе 
освободен. Той бе уволнен със заповед на тогавашния министър на околната среда и водите (МОСВ) 
Искра Михайлова след 10-годишно управление на институцията. 
 
 

 
Източник: stroitelstvo.info 

Заглавие: Студени проби на сепариращата инсталация през март, до май полагат техническа 
инфраструктура 
 

Линк:  http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2464363                                    
 

 

Текст: Финансиращите органи, министри от правителството и кметът на София и заместниците й 
провериха миналата седмица изграждането на завода за отпадъци, както е известен проектът за Завод за 
механично-биологично третиране на битовите отпадъци с производство на RDT гориво. 

http://viaranews.com/2015/02/02/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B3/
http://viaranews.com/2015/02/02/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B3/
http://viaranews.com/2015/02/02/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B3/
http://viaranews.com/2015/02/02/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B3/
http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2464363
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"Целта ни с изграждането на този обект е да бъдат намалени отпадъците за депониране, по-голямата част 
от тях да бъдат преработени и да бъде произведено RDF гориво. Годишният капацитет на бъдещия завод 
е преработка на 410 хил тона отпадъци." 
Представителят на изпълнителя - обединение "Актор" АД – "Хелектор" АД", Димитрис Граматис отправи 
тези думи към гостите от България и ЕК, които провериха изпълнението на проекта. Той добави още, 
че  изграждането на обекта върви по график и в срок и изпълнителят ще го завърши навреме и с високо 
качество. 
Кметът на София Йорданка Фандъкова съобщи, че в края на март започват студените проби в сградата за 
сепариране на отпадъците. В края на май ще бъде завършена електрическата система на обекта. 
Изпитанията започват в началото на август 2015 г. Заводът следва да е готов през есента на 2015 г. 
Забавянето заради дъждовете през лятото е на път да бъде стопено. Все още има изоставане при 
монтажа на оборудването и поставянето на техническата инфраструктура – ВиК, електричество, 
осветление, както и при монтажа на металната конструкция на сградата за биологично сушене. Санкцията 
за изоставане от графика е 200 хил. лв. на ден. 
Със завършването на завода за отпадъци 1.5 млн. души ще се ползват от услугите му, каза министърът на 
околната среда и водите Ивелина Василева. Тя припомни, че обектът е стратегически, и потвърди, че ще 
бъде завършен до края на 2015 г. Общата стойност на двете фази на изпълнение е 345 млн. лв. За 
програмния период 2014 - 2020 е заложена трета фаза на проекта – оползотворяване на RDF горивото, 
което ще се използва от "Топлофикация – София". 
Заводът за механично и биологично третиране на отпадъци и производство на RDF гориво на площадка 
"Садината" се изпълнява от обединението "Актор" АД – "Хелектор" АД". Договорът за проектиране и 
строителство на завода е сключен на 21.12.2013 г. Той е на стойност 213.462 млн. лв. Застроената площ е 
36 хил. кв.м, а общата площ на обекта – 106 хил. кв.м. Състои се от пет сгради. Първата сграда е приемна, 
втората - за механично сепариране, третата – за биологично сушене, четвъртата - за производство на RDF 
гориво, и петата - за товарене и съхранение на горивото. Процесите на преработка са автоматизирани. 
Обектът е част големия проект "Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци 
на Столичната община". Неговите компоненти са: 
- Завод за механично-биологично третиране на битовите отпадъци с производство на RDT гориво (в 
изпълнение) 
- Инсталация за биологично третиране на зелени и биоотпадъци на площадка "Хан Богров" 
- Депо за неопасни отпадъци на площадка "Садината" и ПСОВ 
- Пилотен проект за разделно събиране на отпадъци от опаковки в район "Овча купел" и район 
"Кремиковци". 
 
  
 

Източник: burgasnovinite.bg 
 

Заглавие: 53-годишен бургазлия сряза кабелите на асансьор заради парче метал 
 

Линк:  http://www.burgasnovinite.bg/Burgazliya-otryaza-kabelite-na-asansyor.html   
                                   

 

Текст: Бургазлия сряза захранващите кабели на асансьор в 8-етажния блок 35 в бургаския ж.к. 
„Славейков", съобщиха живеещи във входа.  
Преди седмица съоръжението спряло да работи изненадващо.  

http://www.burgasnovinite.bg/Burgazliya-otryaza-kabelite-na-asansyor.html
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Веднага жителите на входа повикали фирмата, която поддържа техническото състояние. 
Техниците  открили, че няма ток, който да захрани асансьора и се наложило допълнително да бъдат 
доставяни части, а при техническия оглед станало ясно, че са отрязани кабелите.  
Съоръжението, което се ползва от 26 семейства, които се усъмнили, че е извършена кражба. 
Служителите на реда установили, че извършител е 53-годишен бургазлия, който направил пълни 
самопризнания и, че целта му е била да открадне едно парче мед.  
 

 
 
Източник: smolyan.bgvesti.net 
 

Заглавие: Мургави хлапаци задигат всичко що е метал 
 

Линк:  http://smolyan.bgvesti.net/news/178473/Murgavi-hlapaci-zadigat-vsichko-stho-e-metal  
                                   

 

Текст: Сигнал за откраднат алуминиев профил и меден проводник от сграда на бившия Младежки дом в 
Кърджали е подаден в полицейското управление, съобщиха от ОД на МВР. При организираните 
издирвателни действия е задържан извършителят на деянието – 16-годишен от областния център. 
Откраднатите вещи са иззети. Работата по случая продължава. 15-годишен откраднал метални 
строителни платна от двор на къща, установиха криминалисти от РУ-Кърджали. След подадения сигнал от 
собственика и организирани издирвателни действия полицаите стигнали до непълнолетния. 
Откраднатите материали са открити и иззети. 
Велосипед бил откраднат от мазе на жилищен блок в Кърджали. В помещението било проникнато, след 
като била разбита входната врата. Полицията издирва извършителят на деянието. 
 
 

 
Източник: ndt1.com 
 

Заглавие: ЗАЛОВИХА КРАДЕЦ НА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ 
 

Линк:  http://www.ndt1.com/article.php/20150202151320627  
                                    

 

Текст: 2-годишен балчиклия с инициали Т. Д. е задържан за извършена кражба от фирма, съобщиха от 
Областната дирекция на МВР в Добрич.  
Той е установен на 29 януари след проведени оперативно-издирвателни мероприятия от служители на 
полицейското управление в Белия град. Два дни преди това – на 27 януари, Т. Д. задигнал от двора на 
фирма в Балчик метални елементи. Част от вещите, обект на кражбата, са открити на площадка за 

http://smolyan.bgvesti.net/news/178473/Murgavi-hlapaci-zadigat-vsichko-stho-e-metal
http://www.ndt1.com/article.php/20150202151320627
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търговска дейност с отпадъци за черни и цветни метали и са върнати на собственика. Работата по случая 
продължава.  
 
 

 
Източник: new.sliven.net 
 

Заглавие: Районният съд в Сливен осъди трима души за кражба на кабели за тролейбуси 
 

Линк:  http://new.sliven.net/sys/news/index.php?id=163530   
                                    

 

Текст: Районен съд- Сливен осъди трима за опит за кражба на 47 метра кабели за тролейбусния 
транспорт на стойност 1800 лева, съобщиха днес от съда. 
Две години затвор при първоначален строг режим е присъдата на мъж с инициали И.Т. /42 г./, за когото 
деянието е в условията на опасен рецидив. Наказанието на 32- годишния Ю.Х. е осем месеца „ Лишаване 
от свобода“ при първоначален строг режим. Неговият връстник М.М. е получил условно осем месеца, с 
три години изпитателен срок.  
Тримата са от Сливен и са се познавали. На 11 срещу 12 май 2014 г. те се придвижили с автомобил до 
колекторна шахта. Двама влезли вътре с ножовка, а третият останал в колата. Влезлите вътре срязали 
кабела, като така бил подаден автоматично сигнал до Токоизправителна станция. Алармирана е 
полицията и аварийна група от фирмата за обществен превоз. Пристигналите на място полицаи заварили 
М.М. в автомобила. Другите двама успели да избягат. В шахтата била открита ножовка. Били установени и 
останалите двама извършители на опита за кражба. 
Тримата са сключили споразумение с прокуратурата. Осъдените трябва да заплатят и 40 лв разноски по 
делото.  
 

 
 
Източник: velikotarnovo.utre.bg 
 

Заглавие: Концерт за финала на отпадъците с късмет в Габрово 
В рамките не месец местните събираха пластмаса 
 

Линк: 
http://www.velikotarnovo.utre.bg/2015/02/02/297649kontsert_za_finala_na_otpadutsite_s_kusmet_v_gabr
ovo         
 

 

http://new.sliven.net/sys/news/index.php?id=163530
http://www.velikotarnovo.utre.bg/2015/02/02/297649kontsert_za_finala_na_otpadutsite_s_kusmet_v_gabrovo
http://www.velikotarnovo.utre.bg/2015/02/02/297649kontsert_za_finala_na_otpadutsite_s_kusmet_v_gabrovo
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Текст: Заключителен концерт на кампанията "Отпадък с късмет не отива за смет" ще се състои днес от 
17.30 ч. в зала "Възраждане". Нейни организатори са Община Габрово и екипът към проект "Изграждане 
на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово". 
В рамките на един месец, докато течеше кампанията, габровчета от детските градини заедно със своите 
родители и учители събираха хартия и пластмаса. 
Какво направиха с ненужните отпадъци и кои са победителите в състезанието към проекта ще видите 
довечера. Концерт на сцената в залата ще изнесат самите малки еколози от детските градини. 
 
 
 

http://sever.bg/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/-%D0%9E%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BA-%D1%81-%D0%BA%D1%8A%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%8A%D1%82_l.a_c.23280_i.443492.html

