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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Ивелина Василева: Климатът се променя, предприели сме мерки за намаляване на щетите 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2977                  
             

 

Текст:  „Отговорност се носи от всички, но ние трябва да осъзнаваме и динамичната хидрообстановка", 
обяви в „Тази сутрин” министърът на околната среда и водите Ивелина Василева по повод кризисната 
ситуация след проливните дъждове в страната. „Това, което можем да направим, е да предприемем 
мерки, за да намалим последствията“, допълни министър Василева. 
Като конкретни мерки, които е предприело министерството, тя посочи направените промени в закона за 
водите за въвеждане на спешен порядък по възстановяването на държавността на язовирите. Василева 
подчерта, че са предприети мерки и срещу незаконната сеч, както и за почистването на коритата на 
реките, обясни тя. 
Цялото интервю на министър Василева, четете тук. http://btvnovinite.bg/article/tazi-sutrin/razgovori-s-
gosti/ivelina-vasileva-klimatat-se-promenja-predprieli-sme-merki-za-namaljavane-na-shtetite.html  
    
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: До 16 март 2015 г. ще продължат консултациите на Европейската комисия с граждани, 
компетентни органи, бизнесоператори, организации и др. за преразглеждане на Директива 2003/87/ЕО  
Директивата касае установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в 
рамките на Общността (Директивата за ЕСТЕ) 
 

Линк:  http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2981     
                                        

 

Текст: На 24 октомври 2014 г. Европейският съвет одобри рамката за политиките в областта „Климат и 
енергетика“ до 2030 г. Целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове е поне 40% до 2030 г. 
в сравнение с нивата от 1990 г. За да бъдат постигнати целите, Съветът постигна съгласие, че емисиите в 
Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове (ЕСТЕ) трябва да бъдат редуцирани с 43%, 
в сравнение с нивата от 2005 г. Реформирането на ЕСТЕ представлява основен инструмент за постигане на 
целта. От 2021 г. таванът на емисиите ще намалява с годишен линеен корекционен коефициент равен на 
2.2% (вместо сегашния, равен на 1.74%), за да бъдат постигнати нужните намаления в ЕСТЕ. 
Европейският съвет предостави допълнителни стратегически насоки във връзка с някои въпроси относно 
прилагането на целите за намаляване на емисиите, по-конкретно разпределението на безплатни квоти за 
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индустрията, установяването на фонд за иновации и модернизации,  възможността за разпределяне на 
безплатни квоти за модернизация на електропроизводството в държавите-членки. 
Предоставените стратегически насоки по тези теми ще бъдат формулирани като законодателно 
предложение за изменение на ЕСТЕ за периода след 2020 г. Тази стъпка представлява важна част от 
работата по постигането на устойчив енергиен сектор в Съюза, една новаторска политика в областта на 
действията срещу изменението на климата и е определена като ключова област от политическите насоки 
на председателя Юнкер за новата Комисия. 
Целта на настоящата консултация е да бъдат взети под внимание гледните точки на заинтересованите 
лица по тези въпроси. Консултацията е фокусирана към въпросите, които все още не са разгледани по 
време на вече проведените консултации. 
Цялата нужна информация, въпросник, указания за регистрацията на отговарящите лица и попълването 
на въпросника се намират на следния адрес: 
http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0024_en.htm 
 
  
 
Източник: elektrotransportsf.com 
 

Заглавие: Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали 
 

Линк:  
http://www.elektrotransportsf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1448%3A2015-02-04-
09-24-23&catid=35%3A2009-04-04-06-25-05&Itemid=18&lang=bg                                      
 

 

Текст:                                                                    ПОКАНА 
 “Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества 
и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на 
директорите, взето с протокол № 301 по точка 3/ 03.02. 2015г. обявява търг с тайно наддаване за 
продажба на скрап от черни метали и цветни метали.  
 Търгът ще се проведе на 19.02.2015 г. от 10:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен 
електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.  
Начална тръжна цена е както следва: Обособена позиция 1 - Продажба на скрап от стълбове: 2 100,00 лв. 
(двехиляди и сто лева); Обособена позиция 2– Продажба на скрап от черни метали: 10 656,00 лв. (десет 
хиляди шестстотин и петдесет и шест лева); Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни метали: 
123 692,80 лв. (стодвадесет и три хиляди шестстотин деветдесет и два лева и осемдесет стотинки); 
Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от бракувани МРС за български трамваи: 16 485,00 лв. 
(шестнадесет хиляди четиристотин осемдесет и пет лева); Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от 
употребявани железни варели непочистени замърсени с масло: 360,00 лв. (трисета и шестдесет лева); 
Обособена позиция 6 - Продажба на скрап от трамвайни релси: 84 000,00 лв. (осемдесет и четири  хиляди 
лева); Обособена позиция 7 - Продажба скрап на излезли от употреба оловни  акумулаторни батерии: 
1456,00 лв. (хиляда четиристотин и петдесет и шест лева).  
Размерът на депозита за участие в търга е както следва: Обособена позиция 1 - Продажба на скрап от 
стълбове: 300.00 лв. (триста лева); Обособена позиция 2– Продажба на скрап от черни метали: 500,00 лв. 
(петстотин лева); Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни метали: 6 000,00 (шест хиляди лева); 
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Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от бракувани МРС за български трамваи: 1000,00 лв. (хиляда 
лева); Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от употребявани железни варели непочистени замърсени с 
масло: 100.00 лева (сто лева);  Обособена позиция 6 - Продажба на скрап от трамвайни релси: 4000.00 лева 
(четири хиляди лева); Обособена позиция 7 - Продажба скрап на излезли от употреба оловни  акумулаторни 
батерии: 200,00 лв. (двеста лева).. Депозита се внася по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД 
"Общинска банка" AД, финансов център "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 
10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария 
Луиза” № 193 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 
37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF. 
Цена на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията 
може да се закупува до 16,00 ч. на 18.02.2015г., в сградата на Централно управление на “Столичен 
електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193. 
  
Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 18.02.2015г., включително. Офертите 
се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, 
находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193. 
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01; 02/833 41 01, факс 02 931 61 84. 
 
  
 
Източник: radiomilena.com 
 

Заглавие: 30-годишен помориец откраднал и продал метална врата в пункт за изкупуване на метали 
 

Линк:  http://radiomilena.com/2013/38601/30-
%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD-
%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%86-
%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D0%BC/    
                                   

 

Текст: На 03.02.т.г. служители от Районно управление «Полиция» – Поморие установили извършителя на 
кражбата на външна дворна метална врата, отнета от имота на 57 годишен помориец, разположен на ул. 
“Христо Ботев”, съобщиха от пресцентъра на полицията. 30 -годишния Я.А. от Поморие направил пълни 
самопризнания. Откраднатата врата е намерена в пункт за изкупуване на черни и цветни метали и 
върната на собственика. По случая е образувано бързо полицейско производство. 
 
 
 
Източник: rodopismolian.blogspot.com 
 

Заглавие: Родопчани изхвърлят средно по 319 кг отпадъци годишно 
 

Линк:  http://rodopismolian.blogspot.com/2015/02/319.html                                          
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Текст: 33 хил. тона битови и 9 хил. тона строителни отпадъци са били депонирани в областта в рамките 
на една година. Това сочат данните на статистиката за 2013 г. Спрямо предходната обаче, общото 
количество на изхвърлени отпадъци в четирите депа в Смолянско намалява с 2000 тона. 
В област Смолян обслужените населени места от системи за организирано сметосъбиране са 229, а дялът 
на обхванатото население- 99.9%.  
Събраните битови отпадъци средно на човек от обслужваното население са 319 кг. годишно за областта, 
като средната стойност на същия показател за страната е 434 килограма. За сравнение през 2012 г. 
събраните битови отпадъци средно на човек от обслужваното население в региона са оценени на 332 кг. 
годишно, а през 2009 г. - 423 килограма. 
През разглеждания период  разходите за опазване и възстановяване на околната среда се оценяват на 16 
млн. лева, което е с 12.2% повече от средствата изразходвани през предходната година. 
Наличността на дълготрайните материални активи с екологично предназначение е 118 млн. лева, като се 
наблюдава се намаление с 5 млн. лв. 
 
 

Източник: focus-radio.net 
 

Заглавие: Задържаха петима мъже и един непълнолетен за кражба на кабел собственост на на 
Министерство на отбраната 
 

Линк:  http://www.focus-radio.net/?action=news&id=810333  
 

 

Текст: Сливен. Задържаха петима мъже и един непълнолетен за кражба на кабел собственост на на 
Министерство на отбраната, съобщават от пресцентъра на сливенската полиция. Криминалисти от участък 
“Запад” са задържали петима мъже и един непълнолетен от село Селиминово, направили опит да 
откраднат подземен кабел. Шестимата са направили изкоп в землището на село Струпец и са прекъснали 
подземен кабел, собственост на Министерство на отбраната. При прекъсването е подаден сигнал към 
военните, които от своя страна сигнализират органите на МВР. На място е изпратен екип, който е 
извършил огледа. Нанесената щета е в процес на уточняване. В резултат на предприетите незабавни 
оперативни действия извършителите са установени. Задържани са шестима на възраст 17-39 години. 
Всички са криминално проявени за извършване на други кражби. Работата по документирането на 
цялостната им престъпна дейност продължава. Води се досъдебно производство. 
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