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Източник: infostock.bg 
 

Заглавие: Признаците за свиване на глобалните доставки повишиха цената на медта 
 

Линк: http://www.infostock.bg/infostock/control/worldmarkets/news/63402-priznatsite-za-svivane-na-
globalnite-dostavki-povishiha-tsenata-na-medta          
                                        

 

Текст: Цената на медта се повиши, на фона на признаците за свиване на глобалните доставки, пише 
Вloomberg. Най-голямата минна компания в света - BHP Billiton Ltd. обяви плановете си за намаляване на 
инвестициите за добив и производство до най-ниското им ниво от 2010 г. насам. 
Медта за доставка след три месеца поскъпна с 2% до $ 5 785 за метричен тон ($ 2.62 за паунд) в 17:51 ч. 
на Лондонската борса за метали, което е най-големият ценови ръст от 12 февруари насам. В Ню Йорк 
фючърсите на метала за доставка през май поскъпнаха с 2% до $ 2.6395 за паунд. 
„Нарастването на медните доставки от мините ще се забави до 1.3% през тази година, в сравнение с 2% 
през 2014 г." се казва в анализ на Citigroup Inc.  
"Свидетели сме на първите признаци, които могат да подпомогнат възстановяването на цените на 
индустриалните метали до края на 2015 г.", каза Ник Браун, ръководител на научните изследвания в 
Natixis SA в Лондон. 
Петролът West Texas Intermediate (WTI) за доставка през април добави 1 цент към стойността си до $ 
49,29 за барел на борсата в Ню Йорк. Вчера суровината поевтиня със 17 цента. Петролът Brent поскъпна с 
15 цента до $ 58,81 за барел на борсата в Лондон. 
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Положително становище и от директорът на РИОСВ- Перник за депото в Джерман 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1400646                                                 
 

 

Текст: Директорът на РИОСВ Перник е подписал положителното становище на експертния съвет за 
изграждането на Центъра за преработка на неопасни отпадъци в с. Джерман. Това обявиха на 
общоселско събрани в с. Джерман от Инициативният комитет. 
С 10 дни разполагат комитетът и сдружението с нестопанска цел „Бъдеще за Джерман", за да подготвят 
становището си след положителния доклад на РИОСВ Перник. На общоселско събрание жителите бяха 
запознати с решението на регионалната инспекция. Те продължават да са категорични, че не искат 
депото в населеното си място и ще обжалват до последна инстанция. 
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Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Временно преустановяване депонирането на производствени и строителни отпадъци 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1400431                                         
 

 

Текст: Във връзка с извършващата се рекултивация на Общинско депо за твърди битови отпадъци и 
процедурите по въвеждане в експлоатация на Регионално депо за твърди битови отпадъци за общините 
Габрово и Трявна, временно се преустановява депонирането на производствени и строителни отпадъци 
от 26.02.2015г., съгласно Заповед на Кмета на Община Габрово № 320 от 24.02.2015г. 

Изключение правят чистите земни маси, незамърсени със строителни отпадъци и скални късове, 
необходими за рекултивацията на депото, които ще бъдат приемани всеки работен ден от 06:00 до 12:00 
ч. 
Община Габрово призовава всички производители и изпълнители на дейности по строителство и 
събаряне, да съхраняват отпадъците генерирани от дейността им, на площадките, на които се образуват, 
до въвеждане в експлоатация на регионалното депо за битови отпадъци. 
Битовите отпадъци ще бъдат транспортирани до депо, съгласно действащите графици и честота на 
извозване. 
Община Габрово се извинява за създаденото неудобство. 

 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Елена Наумова, сдружение ''Баненска буна 2011'': Изграждането на депото за отпадъци в село 
Баня ще навреди на туризма в района  
  
Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/02/25/2029843/elena-naumova-sdruzhenie-banenska-buna-
2011-izgrazhdaneto-na-depoto-za-otpadatsi-v-selo-banya-shte-navredi-na-turizma-v-rayona.html                                          
 

 

Текст: Разлог. Изграждането на депото за отпадъци в село Баня ще навреди на културния и природен 
туризъм в района на разложкото село.Това каза за Радио ‘‘Фокус’’- Пирин Елена Наумова от сдружение 
''Баненска буна 2011'', което от години организира протести срещу изграждането на регионално депо 
край разложкото село. По думите й в селото има два обекта, които са регистрирани, като исторически 
паметници, това са две бани. Едната е известна като „Турска баня”, а другата „Римска баня”, която 
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наскоро е била реставрирана. В местността „Брестово”, която е на около 1 км от мястото, където се 
предвижда да бъде изградено депото за отпадъци, през 2011 година са открити древни керамични 
съдове. „Нищо чудно при изграждането на депото за отпадъци, да се попадне на археологически обект, 
защото първите заселници в региона на селото са били траките, а всички знаем, че те са избирали да се 
установят на място, където в близост има вода.”, каза още Наумова. Тя е категорична, че решението за 
изграждане на регионално депо, на няколко километра от Европейския ски-курорт Банско, от едната 
страна и друга страна, от уникалната черква "Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат" в село Добърско, 
която през последните години привлича хиляди туристи от цял свят, с неповторимите си стенописи 
граничи с безумие и е взето абсолютно незаконно и неминуем ще навреди на туризма в региона. 
 
 
 
 
Източник: telekabeltv.bg 
 

Заглавие: Новото регионално депо за отпадъци крие екологична опасност ? 
 

Линк: http://www.telekabeltv.bg/bg/news/16203.html                                         
 

 

Текст: Ще представлява ли екологична опасност новото регионално депо за отпадъци, когато то най-
накрая бъде направено? Според изобретателя Васил Пунтев отговорът на този въпрос е "да". Мъжът 
внесе писмо до Общинския съвет в Пазарджик, в което посочва опасностите, които депото може да 
създаде. Ако новото регионално депо бъде изградено така, както е предвидено, то много скоро ще се 
превърне в екологична опасност за Пазарджик и селата в района. Това твърди пазарджиклията Васил 
Пунтев, самоопределящ се като конструктор и изобретател. Мъжът е сред съавторите на алтернативен 
проект за изграждане на регионално депо за отпадъци в Пазарджишко, който според него е по-добър и 
евтин от вече внесения такъв. Застрашена е не само вододайната зона, но и подпочвените води в района, 
твърди Пунтев. Мъжът внесе отворено писмо до пазарджишкия Общински съвет, в което подробно 
посочва проблемите, които според него новото депо ще създаде. Там той призовава съветниците да не 
приемат за реализация сегашния работен проект за това, което според него ще е едно "много скъпо 
сметище с примитивни технологии". Пунтев води и дело срещу кмета на общината, който според него 
досега не е изпълнил законовите си задължения по разглеждането на всички проектни предложения. Г-н 
Пунтев ще изпрати копия на писмото си до главния прокурор Сотир Цацаров, министъра на околната 
среда и водите, областния управител и дори до комисаря по околна среда в Европейската комисия. Той 
обаче не очаква нещо да се промени, макар че предполага, че е възможно да се стигне и до съда в 
Страсбург. 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Въвеждат индивидуално разделно събиране на отпадъци и в "Панчарево" 
 

Линк: http://bnr.bg/sofia/post/100526175/vavejdat-individualno-razdelno-sabirane-na-otpadaci-i-v-
pancharevo                                          
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Текст: „Панчарево“ е следващият район след „Кремиковци“ и „Овча купел“, в който ще бъде внедрено 
индивидуалното разделно събиране на отпадъци. Това е проект на Столичната община, който започна 
преди около две години, в който основна роля имат гражданите.  
Те изхвърлят боклука разделно още в домовете си, като го събират в специално обособени за това 
чували, които след това се изхвърлят в разположените в близост до домовете им контейнери за 
пластмаса, стъкло и хартия.  
На темата се спира Златина Йовкова – чуйте нейния репортаж.  
 

 
 
Източник: plovdiv.topnovini.bg 
 

Заглавие: Разчистват незаконните сметища в Асеновград 
 

Линк: http://plovdiv.topnovini.bg/node/577327                                       
 

 

Текст: Започна разчистването на незаконните сметища в Асеновград, съобщиха от градската управа. 
Акцията стартира на терена до новите гробища в града. До края на седмицата мястото трябва да бъде 
освободено от боклука. Ще бъдат поставени и забранителни табели. Контролът за спазване на забраната 
ще се извършва от ОП "Инспекторат, паркинги и гаражи" към Община Асеновград.  
 
 
 
Източник: hsmaritsa.com 
 

Заглавие: Крадци на кабели изпържиха техниката на хасковлия  
 

Линк: http://www.hsmaritsa.com/novini/kradtsi-na-kabeli-izprzhiha-tehnikata-na-haskovliya.html                                        
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Текст: За втори път от ноември насам тарашат трафопост зад училище "Кирил и Методий"  
Крадци на кабели от трафопост нанесоха щети поне за 5000 лв. в частен дом на ул. "Бадема" №12 в 
Хасково, а вероятно и в други жилища в района. От месец насам ми гърмят уредите. Отидоха хладилник, 
микровълнова фурна, пералня и климатик. През ден-през два сменям крушки, в чудо се видях, разказа 
Теню Ивановq показвайки солиден запас от осветителни тела. Вчера в 10 ч. спрял токът в къщата му, а 
стопанинът видял  екип на Eнергото  пред близкия трафопост. Момчетата бяха дошли за профилактика, 
но се оказа, че в съоръжението е влизано и са откраднати кабели. На мястото на медния проводник е 
поставена  тънка жица. Кога е извършено влизането не е ясно, но вероятно са професионалисти,  по 
мнението на хора от екипа. Вчера на място бе извикана полиция. От ноември насам това е второто 
посегателство върху  трафопоста.   
И други съседи се оплакаха, че им изгърмели уредите. На Петър Димов му изгорял електрожен, на 
комшия - друго. Теню Иванов  отремонтирал каквото можал,  получил и сертификати от майсторите. 
Вчера той се консултира в Клиентския център на EVN, а днес ще пусне жалба, придружена със 
сертификатите за нанесените му щети. Климатика го смених, тъй като се оказа, че не може да бъде 
поправен, допълни още той.  
За няколко левчета  крадци нанасят щети за хиляди, коментираха пострадалите. Те недоумяваха защо 
въпреки промените в закона кабели продължават да се крадат, а пунктовете да ги изкупуват.  
Щети търпи и EVN. Факт е, че почти всеки ден в полицейския бюлетин има съобщения за кражби на 
кабели. В днешния вероятно ще влезе и окраденият трафопост, който се намира зад училище "Кирил и 
Методий". 
 
 
 
Източник: plovdiv.topnovini.bg 
 

Заглавие: Заловиха крадец на кабели в Пловдив  
 

Линк: http://plovdiv.topnovini.bg/node/577199                                       
 

 

Текст: Полицейски екип залови на местопрестъплението мъж, опитващ да открадне електрически кабели 
от изкоп на ул. "Димитър Стамболов" в Пловдив, съобщиха от Областната дирекция на МВР.   
Граждани подали сигнал за човек със съмнително поведение. Пристигналият патрул задържал 34-
годишния С.З. от Скутаре, който тъкмо се канел да отреже проводниците. Мъжът е известен на органите 
на реда, вече осъждан, поясниха от полицията. 
Срещу него е започнато досъдебно производство. 
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Източник: starazagora.utre.bg 
 

Заглавие: Двама в ареста, нарязали мост за скрап 
Съоръжението в сливенско село е над напоителен канал 
 

Линк: http://www.starazagora.utre.bg/2015/02/25/303311-dvama_v_aresta_naryazali_most_za_skrap                                         
 

 

Текст: Полицаи са заловили двама мъже докато режат парапет на мост, поставен за защита над 
напоителен канал. 
Вчера в 13,30 часа е получен сигнал, че са забелязани две лица да режат парапета на мост в землището на 
село Бинкос. 
На място веднага е изпратен екип, който установява двама криминално проявени мъже на 36 и 30години 
от село Селиминово, които с помощта на инструменти изрязват металния парапет на моста, собственост 
на “Напоителни системи”. 
Двамата остават в ареста за 24 часа. Срещу тях е образувано досъдебно производство, съобщава ОД на 
МВР Сливен. 
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