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Източник: МОСВ
Заглавие: Министър Ивелина Василева: Обстановката у нас се нормализира
Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3119

Текст: „Обстановката се нормализира, но нивата на реките в цялата страна продължават да остават

високи”, заяви в студиото на „Здравей, България” министърът на околната среда и водите Ивелина
Василева. Според данни на експерти валежите от сняг през последната седмица на някои места са в
размер, еквивалентен на 220 литра дъжд на квадратен метър.
„Тенденцията е към задържане на нивата на реките и се прогнозира леко намаляване. Критични места
има по Марица – язовира при Ивайловград. Има контролирано изпускане на язовира там. Няма данни за
риск за населени места по поречията на Арда, Тунджа и Марица. Язовир „Кърджали” има достатъчно
свободен обем”, допълни Василева. Тя увери, че МОСВ следи внимателно ситуацията и органите,
отговарящи за наблюдението на водоемите са в готовност да реагират.
На последното си заседание Министерски съвет одобри пакет от 14 превантивни мерки, които да се
приложат незабавно заради предстоящото пролетно снеготопене. С тях трябва да се предотврати риска от
наводнения и бедствия в страната, които биха застрашили човешкото здраве.
Цялото участие на министър Ивелина Василева може да видите тук

Източник: focus-news.net
Заглавие: Министър Ивелина Василева: Волята ни е да се подобри работата на РИОСВ
Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/03/12/2036332/ministar-ivelina-vasileva-volyata-ni-e-da-sepodobri-rabotata-na-riosv.html

Текст: София. Волята ни е да се подобри работата на РИОСВ. Това каза министърът на околната среда и

водите Ивелина Василева по време на блиц контрол по време на парламентарната комисия по околна
среда и води, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Искаме да съдействаме на колегите тези звена
наистина да бъдат ефективни“, поясни тя. Василева каза, че иска това да станат подходящи места, където
за първи път ползватели на административни услуги се срещат с администрацията. Министърът на
околната среда и водите уточни, че първата фаза на плановете за риск от наводненията са приключили в
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първата си фаза, която е-идентифициране на рисковите зони и тези планове продължават в другите си
етапи. „Дейностите по изготвянето на планове за риск от наводнения се извършват по ОП „Околна среда“,
уточни Василева. Тя каза, че направена проверка на резервата Сребърна след получаването на сигнал, че
там се изливат отпадъчни води. „Организиран е екип от специалисти, които да намерят трайното
решение на този проблем“, каза тя.

Източник: stroimedia.bg
Заглавие: Съвременните решения, които ни карат да бъдем по-отговорни към природата и себе си във

фокуса на тридневни форуми

Линк: http://stroimedia.bg/news/index.pcgi?material_id=12981

Текст: Променящият се климат и изчерпването на ресурсите са ясно послание към гражданите, бизнеса
и институциите за необходимостта от прилагане на принципите на устойчивото развитие във всички
области
Стартираха тридневните ежегодни изложения и конференции за Югоизточна Европа със следните
тематични акценти: „Smart Cities" (интелигентни градове), „Енергийна ефективност и възобновяема
енергия“ и „Save the Planet" (управление на отпадъци и рециклиране). Изявата е едно много навременно
събитие в контекста на новия програмен период и необходимостта от достъп до знания и напреднали
технологии, споделят организаторите от Виа Експо.
„Впечатляващ е интересът към нашия пазар – 46 % от изложителите са чуждестранни компании от 18
държави, знак за реализиране на нови зелени проекти“, допълва изпълнителният директор Майя
Кръстева.
Тази година се отличават Австрийският павилион, Италианското и Норвежко участие.
На официалната церемония по откриването Красимир Живков, заместник-министър на околната среда и
водите, подчерта значението на ресурсната ефективност в производството за постигане на кръгова
икономика. Посланикът на Австрия в България Роланд Хаузер направи кратък преглед на австрийските
постижeния и изтъкна, че австрийският опит би помогнал на страната ни по пътя й към устойчивото
развитие. Тони Томпсън, постоянен представител на Световната банка за България, напомни, че
съществува и друг аспект на устойчивостта – доколко подготвена е дадена страна да посрещне
неочаквани и катастрофални събития – и сподели, че мисията на Институцията е да работи за защита на
най-уязвимите групи. На пресконференцията Георги Брашнаров, член на УС на БАСКОМ, и арх. Николай
Гълъбов, зам.-председател на Камарата на архитектите в България, поставиха фокус върху ролята на
информационните и комуникационни технологии, екологичния дизайн и синьо-зелената инфраструктура
за превръщането на градовете в интелигентни системи.
Иновациите навлизат все по-осезаемо в градовете и сградите. В рамките на „Smart Cities“ се показват
професионални и интериорни осветителни тела, енергоспестяващо осветление, уреди за отопление,
вентилация и климатизация, интелигентни електромери, устройства за вграждане в LED осветители и
различни видове разходомери, комуникационно оборудване. За първи път се демонстрира лесен и
забавен начин на закупуване на билет в градския транспорт чрез мобилен телефон.
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Посетителите на “Save the Planet” имат възможност да видят оборудване за рециклиране на електронна
и електрическа скрап, пластмаса, изхабени гуми и др., за третиране на различни видове отпадъци.
Контейнери за разделно събиране на смет, хидравлични преси за балиране, съдове за компостиране са
разположени на територията на изложението.
Първият конферентен ден е посветен на темата за управлението на отпадъците и енергийната
ефективност. В сътрудничество с две авторитетни структури – Европейската асоциация за технологии и
съоръжения за разрушаване в строителството и Европейската мрежа на специалистите по опазване на
околната среда – се разискват въпроси, касаещи рециклиране на строителни отпадъци и основни
предизвикателства пред участниците в строително-инвестиционните процеси. Хосе Бланко презентира
белгийския опит в тази област – иновативни решения за по-добро оползотворяване на суровините.
Природата е идеален пример как би могла да функционира кръговата икономика. Сметищният газ –
устойчиво депониране, концепции за надеждни електроцентрали за производство на енергия от
отпадъци, анализ на цикъла на суровините, рециклиране на пластмасови отпадъци – това са част от
застъпените теми.
Десислава Йорданова от Министерство на регионалното развитие и благоустройството очерта стъпките
на България за подобряване на жилищните сгради. Друг акцент е сесията „Строителни изолации“ –
лекторите разгледаха ролята на избора на изолационни материали за фасади и покриви за реализиране
на проекти на сгради с близко до нула потребление на енергия.
На 12-ти март ще се проведат конференциите „Smart Cities” и „Save the Life“. Гост-лектор е Лучано Лазари,
Архитектурен съвет на Европа, Белгия, който ще говори за ролята на архитектурата за постигане на
екологично и отговорно проектиране. Интерес ще предизвика презентацията на Даниела Барич от Calypso
Networks Association, Хърватска за новите начини на таксуване в градския транспорт. Отново решения от
България ще предложи Станимир Механджийски от Телелинк – електронни билетни системи, адаптивно
управление на трафика и единна градска карта (city card) платформа. В рамките на конференцията “Save
the Life” участват лектори от Япония, България, Великобритания, Швейцария и Италия, които ще
представят добрите примери за подобряване на превенцията чрез подготовка на гражданите и
използването на системи за ранно предупреждение, за повишаване на безопасността на градовете и др.

Източник: infostock.bg
Заглавие: Данните за кредитирането в Китай повишиха цените на основните метали
Линк: http://www.infostock.bg/infostock/control/worldmarkets/news/63844-dannite-za-kreditiraneto-vkitaj-povishiha-tsenite-na-osnovnite-metali

Текст: Индустриалните метали повишиха стойността си, след като данни на Народната банка на Китай

показаха ръст на кредитирането в страната, пише Вloomberg.
Кредитното финансиране в Китай през февруари е било в размер на 1,35 трлн. юана, което е доста над
очакванията на анализаторите от 1 трилион юана.
"Това определено е положителен сигнал за пазара на индустриални метали", каза Джонатан Барат,
главен инвестиционен директор на Ayers Alliance Securities.
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Алуминият за доставка след три месеца поскъпна с 1 на сто до $ 1 763 за метричен тон на Лондонската
метална борса. Цената на метала се понижи с 1 на сто до $ 1745 за тон вчера, 11 март.
Медта поскъпна с 1.4% до $ 5 809.50 за метричен тон ($ 2,64 за паунд) на Лондонската метална борса.
Металът поевтиня с 0,6 на сто до $ 5 730 за тон вчера, 11 март. В Ню Йорк фючърсите на медта поскъпнаха
с 1.6% до $ 2,647 за паунд.
Никелът поскъпна с 1.7% до $ 14 010 за тон. Цената на метала се понижи с 5 на сто вчера, 11 март.
Петролът West Texas Intermediate (WTI) поскъпна с 29 цента до $ 48,46 за барел. Вчера, 11 март цената на
суровината падна с 12 цента.
Петролът Brent за доставка през април добави към стойността си 47 цента до $ 58,01 за барел, след като
вчера, 11 март суровината отчете поскъпване с $ 1,15.

Източник: standartnews.com
Заглавие: Община извозва безплатно стари коли за скрап
Линк: http://www.standartnews.com/regionalni/obshtina_izvozva_bezplatno_stari_koli_za_skrap276493.html

Текст: Със заповед на кмета на община Благоевград Атанас Камбитов започва акция за премахването на

неправомерно паркирани автомобили върху общинска собственост и излезли от употреба коли. В
следващите 14 дни шофьорите са задължени да преместят моторното си превозно средство в частен имот
или да го предадат за разглобяване. Това ще става с предупредителен стикер, който ще бъде прикрепен
на возилото от служител на общинската служба „Обществен ред и сигурност".
След изтичането на срока автомобилът следва да бъде преместен от лицензиран оператор. за тази
дейност ще се съставя протокол от комисия с общински експерти. Ако в период от 3 месеца стопанинът на
возилото не го потърси, то ще бъде разкомплектовано.
Важно за гражданите е да знаят, че общината със собствен превоз и средства транспортира излезлите от
употреба автомобили до пунктовете за разглобяване. За целта е необходимо собствениците на такива
коли да подадат декларация по образец в общината или в съответното кметство, където живеят.

Източник: presa.bg
Заглавие: Режат на скрап малките блокове на „Козлодуй“
Линк: http://presa.bg/article/Rezhat-na-skrap-malkite-blokove-na-Kozloduy-/68188/4/53
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Текст: Съоръженията на първи и втори блок на АЕЦ „Козлодуй“ се режат за скрап. Експлоатационният

срок на оборудването на първите два блока е изтекъл през 2010 г., а на трети и четвърти ще приключи
през 2020 г.
Дори да получим съгласието на ЕС днес, издаването на всички разрешителни за рестартиране ще отнеме
поне три години. На практика не остава време за експлоатация.
Машинната зала на малките блокове на АЕЦ „Козлодуй“ (от първи до четвърти) обаче може да се
използва като склад за получаване и съхранение на оборудването за нова ядрена мощност. Това съобщи
вчера в отговор за „Преса“ изпълнителният директор на Държавното предприятие „Радиоактивни
отпадъци“ (ДП РАО) Дилян Петров. Първите четири 440-мегаватови блока на централата бяха затворени
предсрочно на две двойки през 2002 и 2006 г. под натиска на ЕС въпреки изпълнените програми за
модернизация. Докато работеха, те произвеждаха най-евтиния ток в Европа. Себестойността му беше под
един американски цент за киловатчас.
ДП РАО отчете вчера успешно изпълнение на програмата за 2014 г. за демонтаж в машинната зала на
спрените блокове в АЕЦ. В края на миналия месец за първи път екипите за демонтаж са влезли в
контролната зона - реакторния цех на първи и втори блок. Ядреното гориво от двата реактора вече е
извадено.
Под наблюдението на Международната агенция за атомна енергия са скъсани пломби на реактора на
втори блок и е свален неговият „калпак“.
Специалисти в защитно облекло изваждаха вчера от корпуса на реактора 36-те високорадиоактивни
екран-касети. Те не съдържат ядрено гориво.

Източник: dariknews.bg
Заглавие: Над 12 000 лв. от глоби и санкции събра за два месеца екоинспекцията
Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1406481

Текст: 82 проверки за първите два месеца на годината са извършили експертите на Регионалната

екоинспекция. Инспектирани са 79 обекта на територията на Великотърновска (41 обекта) и Габровска
области (38 обекта). Издадени са 20 предписания.
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Акцент в контролната дейност са проверките по изпълнение на изискванията на Закона за управление на
отпадъците и подзаконовите документи към него – 46 проверки. Издадени са предписания за заверка на
отчетни книги за отпадъците, за обособяване на площадки за съхраняване на отпадъци и за представяне
на информация в РИОСВ. През периода са проверени осем общински болници и медицински центрове за
долечебна помощ за съхранение на болнични отпадъци. Установено е, че изпълняват задълженията си по
Наредбата за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на
лечебните и здравните заведения.
Извършени са и 10 проверки за изпълнение на изискванията на Закона за водите. Проверени са
пречиствателните станции за отпадъчни води на Велико Търново и Горна Оряховица. Съоръженията на
станциите са в изправност и функционират нормално. Взети са водни проби от пречистените отпадъчни
води за анализ в Регионална лаборатория – Велико Търново.
По постъпили сигнали в РИОСВ са извършени 4 проверки. Информация за тях е публикувана на
страницата на инспекцията в ниво „Контролна дейност”. През периода са съставени три акта на фирми за констатирано неизпълнение на условие от разрешително за експлоатация, за неизпълнение на
предписание и за неводене на отчетност за отпадъците. Издадени са три наказателни постановления на
стойност 5400 лв. През периода са събрани 12 047 лв. от наложени глоби и санкции.

Източник: ruse.topnovini.bg
Заглавие: Община Русе отчита почти 68 хил. тона депонирани отпадъци за 2014 г.
Линк: http://ruse.topnovini.bg/node/582929

Текст: В Общински съвет Русе е внесен за разглеждане годишен отчет за 2014 г. за изпълнение на

Програмата за управление на дейностите по отпадъците на Община Русе. Това става ясно от докладна
записка, постъпила от името на кметската администрация.
От разчетите в доклада става ясно, че през изминалата година са депонирани 67.9 хил. тона отпадъци, за
което Община Русе е направила отчисления в размер на 1.729 млн.лв. Най-много отпадъци е генерирал
гр. Русе (36.5 хил.тона), за което е заплатена и най-голямата сума от общата сметка - 932 хил.лв. На второ
място се нареждат по-малките населени места в общината, с общо количество от 15.1 хил. тона отпадъци,
за което е заплатена сума от 385 хил.лв. Обществената хигиена на територията на гр. Русе е допринесла за
6.2 хил. тона отпадъци, а ОП "Комунални дейности" - 4 хил.тона.
Въз основа на сключен договор с „Елтехресурс” АД – организация по оползотворяване на излязло от
употреба електронно и електрическо оборудване (ИУЕЕО), през 2014 г. от територията на Община Русе са
събрани 319 725 кг. ИУЕЕО. Дейностите по оползотворяване на негодни за употреба батерии и
акумулатори (НУБА), през 2013 г. от територията на Община Русе са допринесли 12 483 кг. събрани
отпадъци от този тип.
През изминалата година са били проведени и множество информационни кампании за потенциалните
възможности и ползи от оползотворяването и рециклирането на отпадъците. Сред тях са: 3D Екобусът на
Екопак, чрез който се провеждат презентации и обучения сред ученици от 1-ви до 4-ти клас; участие в
кампанията "Да изчистим България за един ден", старт на национален конкурс "Моята зелена мечта за
България" за разказ, есе, стихотворение или рисунка, които да представят мечтите на децата за една поWWW.BAR-BG.ORG | 7

красива и зелена България; телевизионни кампании за популяризиране на мерките за разделно
събиране; участие в информационни брошури.

Източник: infrastructure.bg
Заглавие: Започва изграждането на сепарираща инсталация за битови отпадъци в Севлиево
Линк: http://infrastructure.bg/show.php?storyid=2490164

Текст: Община Севлиево сключи договор с "Еко свят" 2 ДЗЗД, Хасково за проектиране и строителство на

сепарираща инсталация за битови отпадъци, която е част от депото за твърди битови отпадъци.
Фирмата бе избрана след проведена обществена поръчка. Обединението включва фирмите Реко
инженеринг"ЕООД и " Еко традекс груп" АД.
Те следва да разработят идеен и работни проекти за изграждане на инсталация за сепариране на твърди
битови отпадъци е цел повторната им употреба, изграждане на инсталацията по одобрения работен
проект и въвеждане в експлоатация .
Срокът за изпълнение на инженеринга е приблизително 20 месеца.
Стойността на договора е 3 527 964 лв. без ДДС.

Източник: mediapool.bg
Заглавие: 93% от събраните отпадъци в специализирани контейнери се краде
Линк: http://www.mediapool.bg/93-ot-sabranite-otpadatsi-v-spetsializirani-konteineri-se-kradenews231596.html

Текст: От разделно събраните отпадъци в специализираните контейнери се краде 93 на сто от

съдържанието, съобщи в четвъртък Тодор Бургуджиев, изпълнителният директор на "Екопак" - една от
големите организации за оползотворяване на отпадъците от опаковки у нас.
В първия месец след преминаване от контейнери тип "ракла" към контейнери тип "иглу", резултатите
бяха страхотни - в тях се събираше 70-80 процента рециклируем материал, защото клошарите още не
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бяха намерили начин да крадат, отбеляза Бургуджиев. По думите му за месец те са установили графика
на събиране от камионите и отивайки преди тях, събаряли контейнерите, отваряли дъното, изпразвали ги
и оставал едва 7 на сто рециклируем материал.
Затова от организацията настояват да се вземе политическо решение за ограничаване на изкупуването на
пластмаса и хартия от пунктове в населените места. Проблемът не е социален, това не са бедни и
нуждаещи се от прехрана хора, а организиран бизнес, с ръководители и територии. Каруците вече
намаляха, те натрупаха капитал и крадат с бусове, добави Бургуджиев. Щом се спрат пунктовете, ще се
спрат и клошарите, защото няма да има къде да предават, смята той.
Според него друга подходяща мярка е въвеждане на регистрация за предаващите полезна смет, която ще
показва колко и какво предават, за да им се търси отговорност откъде са се сдобили с него.
В европейските страни такива посегателства се инкриминират, налагат се и глоби, но у нас не може да се
наказва за нещо, което не е забранено, отбеляза Бургуджиев.
Според него и сега общините имат три възможности да изградят специализирани пунктове за полезна
смет - да ги създадат сами, да апортират земя и инвеститор да ги изгради или да обявят конкурс и не
трябва да си търсят извинения за забавянето в изпълнението на това изискване. Срокът за него е до края
на годината.
По думите на Бургуджиев в момента у нас цената на пластмасата е 650 лева на тон, а на хартията - около
200 лева на тон. Масово специализираните контейнери се обирали в Сърбия, България, Румъния,
Македония и Турция.

Източник: dobrich.utre.bg
Заглавие: Задигнаха 400 метра меден кабел в Шабла

По случая е образувано досъдебно производство

Линк: http://www.dobrich.utre.bg/2015/03/12/306468-zadignaha_400_metra_meden_kabel_v_shabla

Текст: Неизвестни крадци задигнаха 400 метра меден електрически проводник от три междустълбия в
Шабла, съобщиха от полицията в Добрич.
Установено е, че кражбата е извършена в периода от 21 часа на 10 март до 8 часа на 11 март.
По случая е образувано досъдебно производство в РУП Шабла.
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