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Източник: МОСВ
Заглавие: Министър Ивелина Василева ще представи позицията на България на Съвет на министрите по

околна среда в Брюксел

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3078

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще представи позицията на България

на заседание на Съвет на министрите по околна среда, което ще се проведе в Брюксел, Белгия на 6 март
т.г.
Заседанието има за цел да обедини държавите членки на Европейския съюз около общи решения преди
срещата през декември в Париж. Тогава се очаква да бъде подписано най-голямото международно
климатично споразумение за борба срещу климатичното затопляне.
Допълнителни точки включени в дневния ред на заседанието са свързани с Енергийния съюз на ЕС и
аспекти на политиката по отношение на климата и с Глобалната програма за периода след 2015 г.:
отчитане на постигнатото в преговорите и поглед напред.
По темата за Екологизиране на европейския семестър относно „Годишен обзор на растежа за 2015 г.“ на
държавите от ЕС българската позиция е, че политиките в областта на околната среда могат да допринесат
за постигане на устойчиво икономическо развитие и заетост по много начини - чрез ресурсна
ефективност, екологична фискална реформа, подобряване на бизнес средата чрез оптимизиране на
разрешителните процедури при спазване на екологичните стандарти, насърчаване на единен пазар за
екологични продукти, инвестиции в „зелена“ инфраструктура и др. „Зеленият“ растеж е необходимото
условие за осигуряване на просперитет на обществото в дългосрочен план.
Министър Василева ще обърне внимание на действия по отношение на „зелената“ заетост, разработване
и прилагане на програми за повишаване на квалификацията и обучения, подпомагане на създаването на
„зелени“ работни места чрез ефикасно използване на финансирането по линия на Европейския съюз.
За по-голяма ефективност на ресурсите и целите на кръговата икономика могат да се развиват следните
области:
- осигуряване на обществен достъп до информация (например за проблемите на околната среда или
данни за инвестиционни решения /метеорологични данни или данни за използване на земите/);
- подобряване на начина, по който данните се събират, управляват и използват (държавните институции
могат да се възползват от осъвременената база данни в процеса на вземане на информирани решения,
например за защита срещу наводнения, управление на отпадъците, кадастрално/ландшафтно
планиране);
- управление на отпадъците – превръщането на отпадъците в ресурс чрез повторната им употреба или
рециклиране, прилагане на схемата „плащаш, колкото потребяваш”.

Източник: riosv-montana.com
Заглавие: Наближава срока за представяне на годишните отчети за отпадъци
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Линк: http://www.riosv-

montana.com/home/news/item/%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0
%B0-%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8

Текст: Годишните отчети за отпадъци по реда на Наредба 1/2014 г. се подават в Изпълнителна агенция

по околна среда (ИАОС) на хартиен носител в срок до 10 март 2015 г. На интернет страницата на ИАОС са
публикувани формите на образци и указания за предоставяне на годишни отчети в зависимост от
дейностите с отпадъци

Източник: investor.bg
Заглавие: Технически проблем спря търговията с валута и ценни метали на Московската борса
Въпреки сривовете на сървъри водещите руски индекси бележат възходи

Линк: http://www.investor.bg/centralna-i-iztochna-evropa/335/a/tehnicheski-problem-spria-tyrgoviiata-svaluta-i-cenni-metali-na-moskovskata-borsa-190401/

Текст: Московската борса преустанови временно търговията с валута и благородни метали в четвъртък

поради технически проблем.
По-рано през деня поради неправилно боравене със сървърите, които осигуряват достъп до системата за
обслужване на валутния пазар, от водещата борса в Русия съобщиха, че преустановяват търговията с
валути и метали, включително на пазара на деривати, предава ТАСС.
Временното спиране на търговията се случи в 11:26 часа местно време, като нормалният работен процес
бе продължен в 12:20 часа.
По-късно бе съобщено, че търговията на пазара на фючърси на Московската фондова борса ще се
възобнови в 15:30 часа местно време.
Това не е първият случай на техническа повреда на Московската фондова борса за последната година.
Последната техническа повреда настъпи на 30 юли, когато търговията и клиринговата система на
фондовия пазар блокираха също в резултат на срив на сървърите.
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Въпреки техническите проблеми по време на сесията в четвъртък двата основни борсови индекса в
Москва MICEX и RTS отчитат солидни повишения. Деноминираният в рубли MICEX е нагоре с 0,88 на сто, а
доларовият RTS расте с 2,78 на сто.

Източник: informirash.me
Заглавие: Депото в Стожер функционира нормално и приема до 80 тона отпадъци дневно
Линк: http://informirash.me/index.php/dobrudzha/obshtestvo/26483-depoto-v-stozher-funktzioniranormalno-i-priema-do-80-tona-otpadatzi-dnevno

Текст: Общините Добрич, Добричка и Генерал Тошево вече извозват отпадъците си на новото депо в с.

Стожер. В процес на сключване е споразумение и с община Крушари, съобщи в ефира на радио
„Добруджа" еколога на общината Теодора Петкова. Останалите общини извозват отпадъците си първо до
двете претоварни станции в Балчик и Тервел, от където биват транспортирани до Стожер. От 8 до 10 курса
правят колите на ден, които извозват отпадъците на нашия град. Депото приема и голямо количество
отпадъчни строителни материали. Община Добричка прави по два курса дневно до Стожер, а Генерал
Тошево по 4. Дневният капаците на новото сметище е 80 тона. Извозването на общинските боклуци става
по обходен маршрут, който води до депото. В рамките на осъществяването на проекта, бе изграден и
специален път за автомобилите, които извозват боклуците, отвеждащ до депото, припомни Петкова.
Работата на новото сметище върви с нормални темпове, коментира още Теодора Петкова. Старото
сметище, в с. Богдан, престана да функционира в края на февруари. В момента се подготвя проект за
неговата рекултивация, след което то ще бъде затворено.

Източник: novinar.bg
Заглавие: Крадат кофите за смет заедно с боклука
Линк: http://novinar.bg/news/kradat-kofite-za-smet-zaedno-s-bokluka_NDk0MDs3Mg==.html
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Текст: Комшии правят комбини, за да си пазят контейнерите

Кризата не пощади нито един сектор в държавата, вече и крадците ни започнаха да се излагат и тотално
удариха дъното.
Жителите на русенски квартал са се видели в чудо, защото им крадат боклука. Колкото и абсурдно да
звучи, апашите вече съвсем не подбират какво крадат и в бързането да свият пластмасовите контейнери
за смет ги вдигат с все боклука вътре.
Хората в крайдунавския град са се принудили да опасват с вериги пластмасовите си контейнери, за да не
ги откраднат. Един от тях струва 85 лв., а на общината вече й писна да ги подменя и собствениците са
предупредени, че ще трябва да си ги плащат сами. Единственият начин от управата да снабдят с нова
кофа за смет е, ако собственикът покаже копие от подадена жалба в полицията.
Тъй като в русенския квартал има предимно къщи, всяко домакинство си изхвърля боклука в собствен
контейнер. Само за месец обаче в района около църквата „Св. Петка“ са изчезнали над 100 съда за смет.
Хората са се видели в чудо и разказват, че от години не е имало такова нещо. А по-младите пък въобще
не са и чували някой някога да е крал кофи за боклук с все боклука.
Някои си ги държат в двора и ги изнасят само в деня за събиране на сметта. Жена например е направила
комбина с единия от съседите си и са се осигурили с верига и катинар. И понеже това им се струва
недостатъчно, ходят заедно да изхвърлят боклука. Което от друга гледна точка може и да е полезно,
защото сплотява комшиите и създава приятелства.
На пенсионер от квартала пък му е дошло до гуша и не ще повече и да чуе за кофи за боклук. Той заявил,
че оттук насетне ще си събира боклука в найлонови чували и ще го изхвърля на друго място.
Хората не знаят кой краде контейнерите и защо. Повечето предположения са, че крадците ги носят по
селата, където ги продават за съхранение на фураж и храна за животните. Другият вариант е да ги режат и
предават пластмасата на вторични суровини.
От общината също обясниха, че са получили множество сигнали за липсващи контейнери и че също им е
писнало. Засега са поставили нови безплатно, но при следваща кражба ще искат да получат копие от
подадена жалба в полицията, защото кофите за боклук чезнат от селото като сняг през март.

Източник: focus-news.net
Заглавие: Стефан Апостолов, "ЧЕЗ Разпределение България" : Кражбите и проявите на вандализъм водят

до прекъсвания на тока и аварийни изключвания

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/03/05/2032840/stefan-apostolov-chez-razpredeleniebalgariya-krazhbite-i-proyavite-na-vandalizam-vodyat-do-prekasvaniya-na-toka-i-avariyniizklyuchvaniya.html

Текст: София. Кражбите и проявите на вандализъм водят до прекъсвания на тока и аварийни
изключвания. Това каза Стефан Апостолов, оперативен директор на ЧЕЗ „Разпределение България” в
интервю за Агенция „Фокус”. По думите му в района около София проблемът с кражбите е много
сериозен. „За последните 3 години общата стойност на откраднатите съоръжения е 1,5 млн.лв. Много
често посегателите свалят изолационното покритие на кабелите и вземат медния защитен екран.
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Стойността на обелените кабели в колектори е над 9 млн.лв. Във високопланниските райони често се
краде трансформаторно масло от съоръжения. Всички тези прояви на вандализъм водят до стотици
прекъсвания и много по-тежки последващи аварийни изключвания”, посочи Апостолов. „От години ЧЕЗ
апелира към промяна в законодателството, криминализирането на кражбите на елементи от ютилити
инфраструктурата и налагането на сериозни санкции. До момента срещаме подкрепа от държавните
институции по този въпрос, но е наложително обединяване на цялото общество и нетърпимост към
подобни прояви. До момента срещаме подкрепа от държавните институции по този въпрос, но е
наложително обединяване на цялото общество и нетърпимост към подобни прояви”, каза още той.
Във връзка с недоволството на клиентите на ЧЕЗ от селищата около София Апостолов обясни, че за 13 от
населените места около столицата трябва да бъдат решени въпросите с обособяване на улична
инфраструктура , през която да се позиционират и прокарат съоръженията на дружеството. „Това към
момента е невъзможно поради неприложена улична регулация. Тук трябва да се отбележи, че ЧЕЗ, като
всеки инвеститор следва нормативно установените процедури, регламентирани в Закона за устройство на
територията, които в тези случаи отнемат повече от 3 години”, допълни той.
Пълния текст на интервюто четете в „Мнение”

Източник: pik.bg
Заглавие: Камери щракнаха дядо обирджия, МВР вдигна ръце (видео)
Линк: http://pik.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8-

%D1%89%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%8A%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-news294113.html

Текст: Възрастен мъж с ампутирани пръсти на едната ръка се промъкна в медицински център във Варна

и задигна оттам чантичка с крупна сума пари и лични документи.
Престъплението е станало на 2 март по обяд, а охранителните камери са заснели извършителя.
Клипче с неговия образ е качено в YouTube и се споделя лавинообразно в социалните мрежи. В 1'57" на
видеото се вижда как дръзкият дядо излиза от един от кабинетите, скрива откраднатата чантичка във
вътрешността на шубата си, след което побягва като младеж.
"За всяка информация, свързана с този човек, се предлага щедро възнаграждение! Моля, ако някой
разпознае крадеца, да се обади на телефон 0884/ 88 84 20", пишат под клипчето потърпевшите.
Репортер на Topnovini.bg се обади на посочения телефон, за да попита колко пари са откраднати и каква е
причината Медицинският център да издирва извършителя посредством социалните мрежи, предлагайки
възнаграждение.
Служителка, която не пожела да се представи, отказа да огласи дори приблизителния размер на сумата,
но подчерта, че е голяма. В отговор на втория въпрос тя заяви, че варненската полиция няма мотивация
да си върши работата. Основание за това й дали думите на разследващия полицай от І РУП, обслужил
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местопроизшествието, който коментирал пред потърпевшите, че районът, в който се намира
Медицинският център (ж.к. "Погребите"), е криминогенен и че те не са първите "изгорели". Той
допълнил, че полицията няма как да разкрие самоличността на извършителя, тъй като не разполага с
техника за разпознаване на лица от видеокадри. Накрая подхвърлил, че си чака заплатата, за да купи
тонер за служебния си принтер.
Медиците се обърнали и към няколко детективски агенции – с молба да установят кой е извършителят,
но оттам ги препратили пак към полицията. За да излязат от омагьосания кръг, потърпевшите решили да
качат клипчето в YouTube – с надеждата, че някой добросъвестен гражданин, който разполага с
информация за крадеца, ще им съдейства.
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