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Източник: МОСВ
Заглавие: Министър Ивелина Василева участва в конференция на тема „Градовете, изправени пред

изменението на климата: необходими действия за адаптиране“

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3112

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева участва в конференция „Градовете,

изправени пред изменението на климата: необходими действия за адаптиране“. Събитието е
организирано от Посолството на Република Франция в България и се вписва в подготовката на 21-ата
Конференция на ООН за климатичните промени „Париж климат 2015“, която ще се проведе в периода от
30 ноември до 11 декември във френската столица. Събитието откри Негово превъзходителство
посланикът на Франция в България Ксавие Лапер дьо Кабан.
„Градските райони представляват най-интензивно развиващите се териториални образувания, в които са
концентрирани основната част от икономическите, демографските и социалните процеси. Големите
градове са силно уязвими към последиците от климатичните промени, които вече се проявяват.“, обясни
Ивелина Василева.
По време на конференцията министърът очерта основните предизвикателства пред градовете, сред които
е значителното замърсяване на въздуха, включително по отношение емисиите на парникови газове.
Урбанизираните територии произвеждат около 70-80% от парниковите емисии в световен мащаб,
консумират 80% от енергията и произвеждат 75% от глобалния икономически продукт.
„В порядъка на 50-80 % от действията, свързани с климата, ще се извършват от поднационалните власти.
Затова се радвам, че днешният дебат ще бъде в посока действията на местните власти, защото те са в
авангарда на изпълнението на решения, свързани със затоплянето на климата.“, коментира министър
Василева.
„Действията за адаптиране създават нови възможности за подобряване на качеството на живота,
насърчаване на устойчивото развитие на градовете, стимулиране на инвестициите и иновациите,
засилване на участието на заинтересованите страни и многостранното сътрудничество между тях.“,
обясни Ивелина Василева.
„Министерството на околната среда и водите, като компетентното ведомство, което има отговорност да
предлага законодателни инициативи и да формулира и провежда политики в подкрепа на реализирането
на мерки и действия, ще продължава да работи в традиционно добро сътрудничество с френските власти
в посока полагането на всички усилия за това да осигурим по-добра среда за живот на бъдещите
поколения.“, каза в заключение министър Ивелина Василева.

Източник: news.ibox.bg
Заглавие: Кражбата на метали е социален проблем, убедени в МВР
Линк: http://news.ibox.bg/news/id_2097932133
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Текст: "Все още има нерешени задачи по отношение на борбата с кражбата на метали". Това

признание направи зам.-министърът на вътрешните работи Красимир Ципов по време на дискусия
именно за усъвършенстване на противодействието на кражбите на метали в Европа.
Ципов посочи, че статистиката показва и лек спад на този вид престъпления през последните години.
"България има богат опит с противодействията на тези кражби", се похвали зам.-силовият министър. Той
отново повтори обаче, че има какво да се желае.
Според Ципов кражбата на метали може да бъде определена като социален проблем, а щетите от този
вид престъпление надхвърлят многократно стойността на метала.
Това е така заради разрушаването на инфраструктурата, културните паметници, разстройването на
комуникациите, които са резултат от кражбата на метали.
Тъй като се отчитат високи нива на тази престъпност зам.-министър Ципов подчерта, че тя се превръща и
в предпоставка за създаване на организирана престъпност, което носи със себе си друг вид нарушения,
укриване на данъци и т.н.
Дискусията, насочена към кражбите на метали, е част от международен проект "Изграждане на
потенциал за борба с кражбите на метали", който от няколко години насам се занимава точно с
укрепване за сътрудничеството между частния сектор и правителствата с оглед на общата им борба
срещу кражбата на метали.
Една от задачите на проекта е да разкрие кои са криминалните пътища на металните отпадъци, както и
кои са най-търсените метали, отново със задачата да се справи с този вид престъпност.

Източник: infostock.bg
Заглавие: Добрите данни за износа на Китай повишиха цената на медта
Линк: http://www.infostock.bg/infostock/control/worldmarkets/news/63754-dobrite-danni-za-iznosa-nakitaj-povishiha-tsenata-na-medta

Текст: Медта повиши стойността си най-много от три седмици насам, след като износът на Китай се

повиши рекордно през миналия месец и даде основания на анлализаторите да подобрят прогнозите си
относно търсенето на метала, пише Вloomberg.
Китайският износ се повиши през февруари с цели 48,3% на годишна база, което е най-солидния ръст от
май 2010 г. насам. Прогнозата за подобрение беше с 14,2% след спад през януари с 3,3%, като за първите
два месеца на годината износът се повиши с 15 процентни пункта след повишение с едва 6,1% за цялата
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2014 г.
"Китай притежава най-голямата рафинерия за индустриални метали в света, така че инвеститорите вече
имат известен комфорт във връзка с очакваното повишение на търсенето на метали в страната", каза
Майк Драгосиц, старши стоков стратег в TD Securities в Торонто, Канада.
Медта за доставка след три месеца поскъпна с 2,2% до $ 5 872 за метричен тон ($ 2.66 за паунд) в 17:50 ч.
на Лондонската борса за метали, което е най-голямото повишение на цената на метала от 12 февруари
насам. В Ню Йорк фючърсите на медта за доставка през май поскъпнаха с 2.4% до $ 2.6705 за паунд.
Лекият суров петрол West Texas Intermediate (WTI) поскъпна с 11 цента до $ 50,11 за барел. В понеделник,
9 март суровината поскъпна с 1%.
Петролът Brent добави 3 цента към стойността си до $ 58,56 за барел, след като през първия ден на
седмицата се изкачи до $ 58,72 за барел.

Източник: faktor.bg
Заглавие: Погребаха "Химко" Враца, дават го за скрап
Никой не иска да купи завода

Линк: http://www.faktor.bg/novini/balgariya/40500-himko-vratza.html

Текст: Заводът "Химко" - Враца беше погребан, след като се провали и вторият търг поради липса на

купувачи. Нито един кандидат-инвеститор не се заинтересува от активите на завода, които поевтиняха в
хода на процедурата и паднаха под 23 млн. лв.
Според експертите това означава, че бившият торов завод ще отиде за вторични суровини и ще донесе
печалби само на фирмите за скрап.
Първият търг за продажба на "Химко" беше миналата година и на него също не се яви купувач, въпреки
обещанията на тогавашното правителство, че държавата ще го придобие и ще му търси стратегически
инвеститор. Обясненията на тогавашният министър на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев
бяха, че държавата чака да падне цената на активите и да ги придобие по-изгодно. За целта бе създадена
и специална компания, собственост на Българския енергиен холдинг, който пък е основен кредитор на
"Химко" чрез "Булгаргаз" и НЕК. Сега става ясно, че и държавата вече не дава пукнат грош за "Химко".
Бивши работници коментират, че чакат неиздължени заплати от 13 години, а през това време
продължават кражбите от завода, маскирани като оздравителни програми. Според тях е крайно време
кредиторите от "Булгаргаз" и НЕК най-сетне да сложат край на проточилата се сага на общо събрание в
съда.

Източник: agro.bg
Заглавие: Експертите от РИОСВ-Хасково извършиха 126 проверки през първите два месеца на годината
Издадени са 7 наказателни постановления на обща стойност 27 400 лева
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Линк: http://agro.bg/news/article53368.html

Текст: Експертите от РИОСВ-Хасково извършиха 126 проверки на 126 обекта през януари и февруари. За

двата месеца са дадени 66 предписания за отстраняване на допуснати нарушения на екологичното
законодателство. Издадени са 7 наказателни постановления на обща стойност 27 400 лв., съставени са 12
акта и са наложени 3 санкции. Постъпилата сума от наложени санкции, включително от предходни
периоди е 31 742 лв.
Сздадено е наказателно постановление, съставени са два акта и е наложена текуща санкция на четири
винарски изби в региона за нарушения на Закона за водите. Актове са съставени и на две площадки за
отпадъци от черни и цветни метали за неводене на отчетност, съгласно изискванията на Закона за
управление на отпадъците. Санкционирани са три физически лица, затова че не са предоставили
обобщена информация за изкупените, обработените и реализирани през 2014г. билки в организираните
билкозаготвителни пунктове в Димитровград и в Любимец.
Три наказателни постановления по 7 000 лв. са издадени на „Неохим”АД - Димитровград за
неизпълнение в срок на плановете за привеждане на съществуващите депа за отпадъци в съответствие с
нормативните изисквания. Наказателни постановления са издадени- на кмета на Община Ивайловград на
стойност 3 000 лв. за непочистване на незаконно сметище, на „Яйцепром”АД- Кърджали в размер на 1
400 лв. за изхвърляне на отпадъци на неразрешени места и на „Климатех“АД- Димитровград за 1 000
лв. заради неизпълнение на предписание.

Източник: konkurent.bg
Заглавие: Бивш депутат в битка за шеф на РИОСВ - Враца
Линк: http://konkurent.bg/article/41892/bivsh-deputat-v-bitka-za-shef-na-riosv-vraca

Текст: Общо 6 са кандидатите, който са подали документи за директор на регионалната инспекция по
околната среда и водите във Враца.
Сред претендентите са ръководният пост са бившите директорки в екоинспекцията Тодорка Гергова и
Нели Вачева.
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Допуснати до втори кръг в надпреварата са и бившият депутат от ГЕРБ Николай Рашев, ексслужителят на
РИОСВ Цветинка Нейкова, настоящият главен счетоводител Стефанка Първанова. Вторият мъж в списъка с
кандидати е Людмил Вълчковски.
Допуснатите кандидати до втория етап на конкурса трябва да се явят на 18 март от 14 ч. в сградата на
министерството на околната среда и водите за провеждане на интервю.

Източник: chernomorie-bg.com
Заглавие: Осем в битка за шефското място в РИОСВ Бургас
Линк: http://chernomorie-bg.com/eko-jivot/20989-osem-v-bitka-za-shefskoto-mqsto-v-riosv-burgas

Текст: Кандидатите за директор на Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас, които ще

се борят за шефското място са осем, става ясно от днешна публикация в сайта на Министерство на
околната среда и водите.
Сред тях са настоящият временно изпълняващ длъжността директор на инспекцията – инж. Таня
Манолова и бившият директор Бойчо Георгиев. Другите участници в конкурса са Димитринка Георгиева,
Димитър Трошев, Иван Червеняков, Николай Николов, Тодор Вълчев и Йордан Георгиев. Димитринка
Георгиева е директор на дирекция "Превантивна дейност" в РИОСВ - Бургас в момента. Тодор Вълчев
също е стар кадър на инспекцията – до преди около седем години той завеждаше отдел "Контрол на
околната среда". Димитър Трошев е бил заместник-директор на инспекцията по времето на Бойчо
Георгиев.
Игнорирани от надпреварата са Георги Раднев и Живко Куцаров, бивши служители на екоинституцията.
Като за основание за недопускане е посочено: "Представените документи за професионален опит не
удостоверяват, че кандидатът притежава изискуемия професионален опит съгласно обявата".

Източник: pik.bg
Заглавие: Пластмасови отпадъци горяха в завод в Равда
Линк:

http://pik.bg/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B
8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%85%D0%B0-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0-news296510.html
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Текст: В Районно управление "Полиция" – Несебър днес около 13 ч. е получено съобщение за запалване,

възникнало в бившия завод по роботика, разположен между с. Равда и Несебър, съобщиха от ОДМВРБургас.
Към мястото на инцидента се отправил един противопожарен автомобил с трима огнеборци и един
полицейски автопатрул. Запалването е потушено своевременно, като е констатирано, че причина за
възникването на огъня са искри, подпалили пластмасови отпадъци, при извършване на строителноремонтни дейности по покривната конструкция на сградата. От инцидента няма пострадали или нанесени
сериозни материални щети. Работата по случая продължава от служители на Районно управление
"Полиция" – Несебър.

Източник: pa-media.net
Заглавие: Срещу предадени отпадъци Община Пазарджик ще предоставя цветя, декоративни храсти или

дървета

Линк: http://pa-media.net/news.php?extend.8424.8

Текст: Кампания под надслов „По-чист, по-зелен и цветен Пазарджик“ организира Общината. "Другото
име на кампанията е "Сливи за смет", звучи по-добре. Това трябва да бъде отговорност на всички." Така
коментира инициативата кметът Тодор Попов.
Кампанията е предвидена да се проведе в дните 27, 28 и 29 /петък, събота и неделя/ от 9.00 до 16.30
часа. Срещу предаден отпадък гражданите ще могат да получат цветя, декоративни храсти или дръвчета.
Отпадъците могат да бъдат всевъзможни - от излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване до хартия, пластмаса, стъкло, излезли от употреба батерии и акумулатори, строителни
отпадъци.
Срещу предаден отпадък всеки гражданин ще може да получи цветя, декоративни храсти или дръвчета.
Ще бъдат обособени шест точки на територията на града:
27 март:
- пресечката на ул. „Цанко Церковски“ и ул. „Петър Бонев“;
- пресечката на ул. „Стоян Василев“ и ул. „Кочо Честименски“ - до входа на ЕГ „Бертолт Брехт“.
28 март:
- пресечката на ул. „Пловдивска“ с ул. „Стефан Караджа“ - зад аптеката;
- ул. „Патриарх Евтимий“ до ЦДГ „Дъга“.
29 март:
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- ул. „Панайот Волов“ до СОУ „Любен Каравелов“;
- пресечката на ул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Славянска“.
В тези точки ще бъдат разположени цветни контейнери за хартия, пластмаса и стъкло, контейнер тип
„Лодка“ за строителни отпадъци, контейнер тип „Бобър“ за битови отпадъци и автомобили за
едрогабаритни отпадъци.
В кампанията ще се включат фирмите „Брокс“ ООД Пазарджик, „Екобулпак“ АД София, „Екопак България“
АД София, „Алекса - 69“ ЕООД Пазарджик, „Стийл Интертрейд“ ООД София. Държавното горско
стопанство - Пазарджик ще осигуряи 200 иглолистни фиданки, а Община Пазарджик - 5000 броя цветя.
Надявам се, че това ще срещне подкрепа, защото важно е да си изчистим града. Ще съдействаме и на
хората, които искат да си облагородят междублоковите пространства. И като измием през април града, за
Великден да сме подготвени, каза още Попов.

Източник: dariknews.bg
Заглавие: Откраднаха 800 м. телефонен кабел
Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1405405

Текст: Новозагорски криминалисти работят по случай на кражба на 800 м. телефонен кабел.

Съобщението за прекъснат кабел е получено на 9 март в 10,12 часа. От извършения оглед на
местопроизшествие е установено, че за времето от 08,00 часа на 08 март до 10,00 часа на 9 март
неизвестен извършител е направил изкоп в обработваема земеделска нива в северния край на
землището на с. Кортен и е извършил кражба на около 800 м. кабел. По случая е образувано досъдебно
производство.

Източник: marica.bg
Заглавие: Мародери в районите с паднали кабели
Линк: http://www.marica.bg/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-news376432.html
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Текст: Неприятен инцидент беше регистриран в община Димитровград, на главен път към Хасково, в село
Горски извор, където беше установена кражба на около 300 метра паднали проводници от мрежата
„ниско напрежение“.
За кражбата беше уведомена полицията като към момента възстановителните дейности за село Горски
извор продължават.
EVN България използва случая да призове за пореден път за нетолерантност към кражби на части от
енергийната инфраструктура, които не само водят до щети, но както в случая забавят възстановяването на
захранването.

Източник: focus-radio.net
Заглавие: Полицаи от Малко Търново са открили превозвани черни и цветни метали в микробус
Линк: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=818988

Текст: Малко Търново. Полицаи от Малко Търново са открили превозвани черни и цветни метали в

микробус, съобщават от ОД на МВР-Бургас. На 09.03.т.г. служители от Районно управление "Полиция" Малко Търново спрели за проверка микробус "Фолксваген Транспортер", с бургаска регистрация,
управляван от 51 год. В.Т., като в микробуса са открити превозвани черни и цветни метали. Водачът В.Т.
не представил документ за произход и заявил, че купил металите от непознати лица от с. Звездец. При
проведените полицейски действия е установено, че превозваните в микробуса :
- ламарини са обект на кражба от кошара, собственост на 63 годишен мъж от с. Звездец, като извършител
е 17 годишния М.Д. от с. Звездец. М.Д. направил пълни самопризнания.
- елементи от ограда са собственост на кметство в с. Звездец, като са откраднати от 57 годишната М.Д. от
с. Звездец.
Работата по документиране на случая продължава от служители на Районно управление "Полиция" Малко Търново.
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