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Източник: starozagorskinovini.com
Заглавие: Петима се борят за директор на РИОСВ - Стара Загора
Линк: http://starozagorskinovini.com/news/index.php/institucii1/4234-petima-se-boryat-za-direktor-nariosv-stara-zagora

Текст: До момента за участие в конкурса за директор на РИОСВ - Стара Загора, са подадени пет

заявления, съобщиха за медията ни от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите
(МОСВ).
Въпреки че крайният срок за подаване на документи изтече на 21 февруари, едва късно следобед вчера
стана известно кои са петимата кандидати за поста. Двама от тях са бивши директори на РИОСВ - Стара
Загора - Пенка Начева и Нанчо Видев. Останалите са: Стоян Балев - бивш главен инженер във "ВиК" Стара Загора, Петя Папазова - еколог от Община Казанлък, и Йордан Христов Георгиев. За него медията
ни не разполага с информация каква длъжност е заемал в миналото. От данните, публикувани в сайта на
МОСВ, обаче става ясно, че лице със същото име е кандидат за директор в общо 4 регионални инспекции
- в Стара Загора, Пловдив, Бургас и Русе, както и за директор на Басейнова дирекция - Дунавски район Плевен.
Петимата кандидати за РИОСВ - Стара Загора, са допуснати до втория етап от конкурса, сочи още
последната информация на МОСВ.
Припомняме, че последният директор титуляр на РИОСВ - Стара Загора - Мария Христова, беше
освободена на 9 декември 2014 г. В продължение на двадесет дни Екоинспекцията беше без
ръководител и нямаше кой да подписва документите, а в края на декември 2014 г. за временно
изпълняващ длъжността директор беше определен юристът на РИОСВ.
А докато процедурата за избор на директор все още се точи, от 1 март т.г. не работи нито една
измервателна станция за качеството на атмосферния въздух в Стара Загора и региона. Последната и найнадеждната - Автоматичната измервателна станция, ситуирана в парк "Зеленият клин", беше потрошена
от пиян шофьор. Според специалисти, скъпата апаратура, струваща четвърт милион лева, няма да бъде
възстановена в следващите няколко месеца. След инцидента от РИОСВ и Регионалната лаборатория на
ИАОС обещаха, че ще ситуират Мобилна измервателна станция за контрол качеството на въздуха, чието
място ще бъде допълнително уточнено.
Вчера в Община Стара Загора се е провела среща по темата, на която са били обсъдени няколко варианта,
но окончателен не е приет.

Източник: konkurent.bg
Заглавие: Архитект от Смолянско иска да е шеф на РИОСВ – Монтана
Линк: http://konkurent.bg/article/41936/arhitekt-ot-smoliansko-iska-da-e-shef-na-riosv-montana
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Текст: Двама са кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса за шефското място в РИОСВ –

Монтана. Деница Славкова и Людмил Гочев ще си оспорват директорския пост на екоинспекцията.
Славкова в момента е временно изпълняваща длъжността. Тя беше директор на РИОСВ – Монтана от
2010 до 2013 година. При правителството „Орешарски” е отстранена от поста и на нейно място е назначен
ландшафт архитектът и бивш депутат и ексгубернатор на Монтана Любомир Иванов.
През януари тази година Иванов е освободен от поста и като временен шеф се завърна Деница Славкова.
По-интересен обаче е вторият кандидат, допуснат до конкурса, коментират хора от екосредите. Людмил
Славчев Гочев е от град Мадан, област Смолян. Той е ландшафт архитект. Името му се свързва с
Движение България на гражданите. Той е част от инициативния комитет, издигнал през 2011 година
Меглена Кунева за кандидат-президент.
Връзката му със Северозапада е видинското село Връв, откъдето са родителите му. Те обаче се преселили
в Смолянско още в средата на миналия век.

Източник: dariknews.bg
Заглавие: Кампания за събиране на опасните отпадъци от домакинствата
Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1405205

Текст: Община Сливен организира безплатно събиране на опасните отпадъци от домакинствата между
23 и 25 март. Гражданите на Сливен ще могат да предават на мобилния събирателен пункт живачни
термометри и ампули, лакове и бояджийски материали, домакински препарати, мастила, замърсени
опаковки, негодни препарати за растителна защита, както и лекарства с изтекъл срок на годност.
Mобилните събирателни пунктове ще бъдат разположени на 23 март от 9:30 до 15:30 часа в кв. „Даме
Груев“, бул. „Хаджи Димитър“, на площадка до паркинг, източно от бл.7, срещу ж.п. гарата.
На 24 март от 9:30 до 15:30 часа в кв. „Клуцохор“ и на 25 март от 9:30 до 15:30 часа в кв. „Република“ –
паркинга, северно от бл.40.

Източник: novjivot.info
Заглавие: Плашат кметове с 20 000 лв. глоба за мръсни речни корита
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Проверките за нерегламентирани сметища ще се извършат от 1 до 15 април
Линк: http://www.novjivot.info/2015/03/11/10817/

Текст: Селските кметове ще трябва да почистят нерегламентираните сметища и речните корита от

боклуци, ако не искат да отнесат солени глоби. Те са от 2 000 до 20 000 лв., а в началото на април по
заповед на екоминистъра Ивелина Василеава започват проверки по места. Заповед да се захванат с
чистенето и да не се допуска замърсяване е издал кметът на Харманли Михаил Листов до първенците на
23 села в общината.
Проверките за нерегламентирани сметища ще се извършат в периода от 1 до 15 април. А регионалната
екоинспекция в Хасково вече е направила предписания. Инспекциите ще се извършват на място. При
констатиране на сметища ще бъдат налагани санкции, заканиха се от ведомството.
Проверките ще се извършват в цялата страна, тъй като на много места речните корита са превърнати в
бунища.

Източник: ruseinfo.net
Заглавие: 19 - годишен криминално проявен обра бившето училище в Кацелово
Линк: http://www.ruseinfo.net/news_136653.html

Текст: За периода от 25.03.2015г. до 04.03.2015г. е проникнато през неукрепен прозорец в сградата на

бивше ОУ "Христо Ботев" в с. Кацелово, от където е извършена кражба на меден проводник; инвентар и
резервни части на стойност е 170лв. По случая е заведена преписка, с оглед данни за извършено
престъпление по чл.194, ал.1, от НК. От проведените оперативно издирвателни мероприятия с местния
криминален контингент се установи, че извършител на престъплението е В.С. на 19 години от с. Кацелово
- криминално проявен. Част от вещите са установени на пункт за изкупуване на черни и цветни метали в
гр. Две могили.
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