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Източник: МОСВ
Заглавие: Френски експерти ще помагат за вторите планове за управление на речните басейни в

България

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3146

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева се срещна днес с Жан Шепман,
генерален съветник, вицепрезидент по устойчиво развитие, околна среда и политика по водите на
Генералния съвет на кантон Ондскот, Франция, председател на комисията за международно
сътрудничество на Басейновия съвет на район Артоа - Пикарди, Франция. В срещата участва и заместникминистър Павел Гуджеров.
От френска страна взеха участие и Арно Кортекюиз, началник отдел "Международно сътрудничество" в
Агенцията по водите Артоа - Пикарди и Франсоа-Ксавие Кованди – аташе по въпросите на
институционалното и техническо сътрудничество в Посолството на Франция в България.
По време на срещата бе изразено задоволство от успешното двустранно сътрудничество в областта на
интегрираното управление на водите. Структурата на управлението на водите в България е изградена по
френски модел, с френска подкрепа, реализирани са няколко проекта в тази област.
С цел продължаване и надграждане на установеното партньорство в областта на водите и във връзка с
домакинството на Франция на 21-та среща на Конференцията на Страните по Рамковата конвенция на
ООН по изменение на климата през декември т.г в Париж, бе договорено провеждането на двудневен
семинар в България, посветен на управлението на водите и връзките с изменението на климата.
Изразена бе готовност за изпращане на френски експерти, които да подпомогнат подготовката на
вторите планове за управление на речните басейни в България.
Постигната бе договореност за организиране под патронажа на министъра на околната среда и водите
Ивелина Василева и с подкрепата на Френския институт в България на конкурс за най-екологична община,
като се включат три аспекта – управление на водите и отпадъците, устойчива мобилност и и енергийна
ефективност на сградите.

Източник: e-volutionradio.com
Заглавие: Сливен – град без боклук
Линк: http://e-volutionradio.com/%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA/
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Текст: Обучение на тема „Град без боклук“ се проведе на 14 март в Сливен. В съботния ден повече от

тридесет души от всички възрасти се събраха, за да научат повече за това какво се случва с боклуците ни
след като ги изхвърлим и какви са възможностите за рециклиране. Обучението бе организирано от
екологичната организация „За Земята“ и Асоциацията на еколозите в България, подкрепени от
сливенското Сдружение с нестопанска цел „Блян за романтика, цветя и космос“.
По време на обучението бяха представени добри практики в третирането на отпадъците, бяха засегнати
проблеми от световен мащаб, както и такива, които са свързани конкретно с България и Сливен. Евгения
Ташева от „За Земята“ сподели пет аспекта, на които всеки е добре да обърне внимание в личен план, за
да се намали изхвърлянето на боклуци: да се откажем от нещо, от което нямаме реално нужда; да
поправим нещо преди да решим да го изхвърлим; да рециклираме; да компостираме; да преосмислим
предназначението на нещо.
Всички участници бяха предизвикани да дадат своя идея за кампания свързана с повишаването на
знанието на хората за боклуците, тяхното разделяне и рециклиране. Най-добрите кампании, определени
след гласуване, бяха развити допълнително от участниците, с цел да се осъществят и реално
впоследствие. В тази връзка „За земята“ и Асоциацията на еколозите в България, представлявана от
Николай Седжимов, обявиха, че ще предложат минимално финансиране на някои от предложенията,
които наистина си заслужават да бъдат осъществени.

Източник: focus-news.net
Заглавие: Марин Янков, сдружение "Баненска буна 2011": Хората, които искат да изградят депото за
отпадъци в село Баня са се вторачили в малка инвестиция и голям приход

Линк: http://www.focus-news.net/opinion/2015/03/18/32210/marin-yankov-sdruzhenie-banenska-buna-

2011-horata-koito-iskat-da-izgradyat-depoto-za-otpadatsi-v-selo-banya-sa-se-vtorachili-v-malka-investitsiya-igolyam-prihod.html

Текст: В село Баня стартира официална подписка, с цел провеждане на местен референдум, за отделяне

на селото от община Разлог в интервю за Радио ‘‘Фокус’’- Пирин Марин Янков, председател на сдружение
„Баненска буна 2011” обясни какви са причините за вземането на това решение.
Фокус: Г – н Янков в началото на седмицата изпратихте поредно отворено писмо, свързано с
несъгласието на жителите от село Баня за изграждането на депо за отпадъци в село, до отговорните
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институциите в България, каква е целта на това писмо?
Марин Янков: Неговата цел е някой да обърне внимание на това, което се прави с европейските средства
за определен кръг хора, защото тези европейски пари в случая не носят полза на обществото, а носят
приходи за някои, които се явяват концесионери и изпълнители. В случай, тези пари ще бъдат използвани
за изграждането на депо, заради което ще трябва да бъдат унищожени 160 декара, 70 годишна гора, ще
трябва да бъдат унищожени стотици декара земеделска земя в цялата околност, а туристическата пътека
за Добърско, само искам да вметна, че депото ще се изгради на 80 метра от Републиканската пътна
мрежа плюс 12 метра мостово съоръжение, на 10 метра от река с първостепенна вода – река Драглишка,
която се влива в река Места и цялата замърсена вода ще пътува до Гърция и на по-малко от километър от
минерални извори. Тези минерални извори, създадоха условия за развиването на един нов курорт село
Баня, като дебита на водата е 101 литра в секунда, всъщност ако трябва да бъда съвсем точен дебита е
100 литра и 700 милилитра, тези извори дават светло бъдеще за развитието на туризъм. Но тъй като тези
хора са се вторачили в много малка инвестиция и много голям приход са решили, че ще го направят точно
там това сметище. Другото което всички депа за отпадъци, през последните години, които са по
европейски програми се изграждат на много малко разстояние от населените места с цел икономия на
инвестициите и съответно комисионерстване и присвояване на средства. В края на краищата някой пита
ли тези хора, които живеят в такива населени места, някой съобразява ли се с тях? Някой трябва да се
съобрази с призивите на президента Росен Плевнелиев и министър – председателя Бойко Борисов, че
трябва да използваме ресурсите, които имаме, тъй като не сме страна с петрол, с газ, с железни руди и
така нататък, ние имаме други ресурси, които може да използваме. Но от непрозорливи или много алчни
чиновници това нещо се унищожава и вече знам и съм сигурен, че това се прави умишлено, за да може
някой обекти с туристическо предназначение да се развиват за сметка на други, както е случая с нашето
село, което е на 5 км. от лифтовите съоръжения в Банско. Представяте ли си, като се има предвид, че
Банско е световен ски център, как ще изглежда едно такова място. Целейки да унищожат това място, по
стратегически начин те са решили да направят едно сметище, което условно наричат депо. Има и нещо,
което се премълчава умишлено, в района на депото, управляващите община Разлог ще складират
контейнери с опасни отпадъци върху площ от 5000 кв. м. – вижте решение № БД – 03/ 2009 г. по Оценка
на въздействие върху околната среда и водите на РИОСВ-Благоевград. Естествено това, никой никъде не
го казва, но ние успяхме да открием в документите, че има едни 5 декара предназначени за опасни
отпадъци. Призива ни към всички политици и партии, които гледат на електората, като на неодушевен
предмет, трябва да се взрат в това какво се случва на такива места, като Баня.
Фокус: Това не е първото писмо, което изпращате до институциите и политическите партии в България до
сега срещнахте ли подкрепа за вашите искания?
Марин Янков: Ние сме се обръщали към много институции, завели сме няколко съдебни дела. В
Министерството на околната среда и водите, задачата, която е поставена е да се изгради това депо, но не
е ясно от кой. От сдружение ''Баненска буна 2011'', търсим кой е възложил тази задача, но към момента
без успех. Депото трябва да се изгради, защото там има една първоначална инвестиция от 13 милиона и
следваща от 12 милиона, това са общо 25 милиона, като трябва да ви кажа, че една част от всичките тези
пари ше потъне по ведоми и неведоми пътища. За това сме сигнализирали навсякъде, правихме митинги
и протести, но основно разчитахме на юридическата част, защото много от нещата сътворени в проекта за
това депо са пълна измама. Например и към днешна дата, няма представен документ от община Разлог
за санитарно – охранителна зона на обекта, а без този документ не може да се предприеме дори
проучване в тази местност за изграждане на такова депо.
Фокус: На 27 февруари, Вие от сдружение „Баненска буна 2011” съвместно с инициативен комитет „Чист
път за Добърско”, проведохте пореден протест пред Министерски съвет – София. Преди началото на
протеста от сдружението обявихте, че сте депозирали ново дело срещу община Разлог и Министерство на
околната среда и водите, какви са мотивите ви за това дело?
Марин Янков: След като събрахме цялата налична документация за завеждането на дело и проучихме
всички документи разрешаващи строежа не депото установихме, че тези документи, са в противоречие с
приетите норми. Цялата документация е в противоречие с нормите за отчуждаването на имотите на
хората. Tя е в противоречие с действащия, в момента на изготвяне на проекта за депо, закон, за
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отстояние, при изграждането на подобен вид депа, според който то трябва да е на 3 километра
разстояние от населеното място. За да се започне изграждането на депото, преди години, се стига до
промяна в закона, като се гласува отстоянието да е 1 километър. Председател на комисията за
Регионално развитие в парламента по онова време е Любен Татарски, който е бивш кмет на община
Разлог, като според мен всичко се развива именно под егидата на Татарски. В случая със село Баня, те
промениха закон, за да могат да си подредят нещата и да си гарантират своите приходи. А
закононарушенията са толкова много, че просто в момента нямам възможност да ги изброя, защото
трябва да цитирам номер и дати на документи.
Фокус: Имате ли вече информация, колко декара гора са изсечени към днешна дата на мястото
определено за депо за отпадъци в село Баня?
Марин Янков: Някъде около 80 декара гора са изсечени вече, което е половината количество. Това, което
не мога да разбера, защото когато става дума някъде другаде да се изсича гора еколозите веднага скачат,
а тук в село Баня нищо. Къде са еколозите, къде са природозащтитниците?
Фокус: Планувате ли нов протест и какви мерки ще предприемете оттук нататък?
Марин Янков: В момента обмисляме стартирането на официална подписка, с цел провеждане на местен
референдум, за отделяне на селото от община Разлог и присъединяването му към община Банско. Още в
началото на седмица, депозирах в кметството на селото, всички необходими документи, за определянето
на места, по закон, където подписите от населението да бъдат събирани. До 1974 – 1975 година ние
бяхме общински център, след което по административен начин, не съм сигурен точно какъв, бе взето
решение, че Разлог ще бъде общински център. И от тогава до ден днешен единственото, което се прави
от община Разлог за село Баня е да се усвояват средства по различни европейски програми. В село Баня
нямаме нито стадион, нито книжарница, нито сладкарница. На 3200 жители представете си нямаме дори
фурна за хляб. Което говори, че бизнес климата в селото е отровен. Причина за вземането на такова
крайно решение и подемането на такава инициатива от страна на сдружение „Баненска буна 2011” е
свързано с несъгласието на жителите на село Баня за изграждане на регионално депо за отпадъци. С
изграждането на сметището ще бъде застрашен целия регион, включително и град Банско, защото
разграждането на органичната материя от микроорганизми, на изсипаните боклуци в клетките на депото,
започва няколко месеца, след изхвърлянето им на сметището. Един от крайните продукти е газова смес,
състояща се от 45-65% метан, 25-35 % въглероден диоксит и 10-20 % азот. Метанът е повече от 20 пъти потоксичен за околната среда от въглеродния диоксит. В района на депото, управляващите от община
Разлог ще складират контейнери с опасни отпадъци върху площ от 5000 кв. м., а решението за това може
да бъде намерено в решение номер БД – 03/ 2009 г. по Оценка на въздействие върху околната среда и
водите на РИОСВ-Благоевград на страница 3. Абсолютно сме сигурни, че ако успеем да станем част от
община Банско, не след дълго с гордост ще показваме и казваме на огромния поток от туристи:Ето, това е
новият обновен град Баня, под грижите на кмета на град Банско, г-н Икономов. Решението на жителите
на село Баня не е случаен и емоционален порив ,а зов за помощ към истински загрижените за развитието
на региона.

Източник: bta.bg
Заглавие: Община Пазарджик очаква финансиране за изграждането на регионално депо за отпадъци
Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1037849
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Текст: Община Пазарджик очаква финансиране от ПУДООС за започване на строителството на
регионално депо за отпадъци, съобщи кметът Тодор Попов. То ще обслужва още общините Батак, Белово,
Брацигово, Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември.
Прогнозната стойност на строително-монтажните работи е до 13 425 094 лв. без ДДС.
Площадката на депото е в землището на с. Алеко Константиново, като имотът е публична общинска
собственост. То ще бъде разположено върху 145 504 кв. м и включва две нови клетки за
депониране на отпадък на обща площ около 95 дка. Финансирането от ПУДООС е за изграждане на
първата клетка на площ от 53,4 дка, уточни Попов.
В строителството се предвиждат също преградни диги, система за събиране и отвеждане на
филтрационни води, система за улавяне, отвеждане и третиране на депониен газ и други спомагателни
съоръжения. Като част от регионалното депо ще бъдат изградени още входно-изходна зона с КПП,
електронна автомобилна везна, зона за измиване на сметоизвозващи автомобили, експлоатационен и
контролен път. Ще бъдат направени зелен пояс и ограда около терена.
Срокът за изпълнение е не повече от 24 месеца от начало на строителството.

Източник: viaranews.com
Заглавие: Зам.-кметът Красимир Георгиев: Замразяваме изграждането на депото за отпадъци край
Джерман до окончателно решение на съда
Мая Манолова да спре негативна пропаганда в Дупница срещу безплатното саниране на
блоковете, започваме подготовка на проекти за ремонти на училища

Линк: http://viaranews.com/2015/03/17/%D0%B7%D0%B0%D0%BC-

%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%B7/

Текст: Община Дупница спира всички действия по реализацията на проекта за изграждане на Център за

преработка на неопасни отпадъци край село Джерман. Това обяви на пресконференция вчера зам.кметът Красимир Георгиев, която даде заедно със старши експерта в отдел „Европроекти” Ели Подгорска.
„РИОСВ –Перник има положително решение по оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС) на
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обекта. Това решение се оспорва от инициативния комитет, който сега се нарича „Бъдеще за Джерман”, в
Административния съд в Перник.
Кметът Методи Чимев има законова възможност да поиска предварително изпълнение, т.е., докато текат
съдебните процедури, проектът да се реализира. Общината обаче няма да се възползва от тази
възможност. По проекта няма да се прави нищо до окончателното решение на съда”, заяви Георгиев.
Посочено бе още, че съществува опция и за второ обжалване, като от общината ще изчакат решението на
последната съдебна инстанции и окончателното влизане в сила на решението на РИОСВ.
Припомняме, че джерманци се вдигнаха на бунт срещу изграждането на депото в Джерман. Екскметът на
селото Борислав Тасков оглави инициативния комитет, на един от протестите на крака дойдоха
депутатката Мая Манолова, евродепутатката Илиана Йотова, скандалният бизнесмен Давко Давков и
синът му Георги, Иван Кочев-Чомбе и Слави Бинев, дупнишките съветници Станислав Павлов и Иван
Ибришимов. Заради бавенето на проекта община Дупница плаща милион, санкциите растат, до 2020 г.
стават 4 млн. лв.
Георгиев обърна сериозно внимание на негативна пропаганда в община Дупница срещу безплатното
саниране на блоковете, водена от народния представител Мая Манолова и активисти на БСП, сред които
и общински съветници. Зам.-кметът отказа да назове конкретни имена, но беше категоричен, че опитите
на Манолова и социалистите да осуетят санирането ще срещнат сериозния отпор на общинската управа
„Мая Манолова открито агитира лично, чрез активисти на БСП и дори чрез общински съветници срещу
осъществяването на тази програма. В Дупница тази кампания е особено засилена. Това са опити за
извличане на дивиденти за местните избори. Общинското ръководство е натоварено с отговорността да
осъществи тази програма. Правата да осъществяват целия процес по набиране на документи, ако щете
убеждаване на хората да се включат в тази програма, са делегирани на кметовете от Министерството на
регионалното развитие и благоустройството. Тази отговорност предполага и съответните мерки по
отношение на хората, които се опитват да провалят програмата. Мая Манолова нека да се спре, защото
поведението й я дискредитира. Не знам дали сама разбира, че се дискредитира политически, като се
опитва да налага някакви абсурдни тези, за които всеки нормален човек разбира, че са неоснователни.
Ако е решила да прави по този начин политически дивиденти, просто няма да й се получи”, посочи
Красимир Георгиев. Зам.-кметът по европроектите съобщи, че няколко семейства вече са се поддали на
провокациите и това ще попречи на сдружението на собствениците на въпросните блокове да
кандидатстват за безплатно саниране.Гражданите няма да дадат и 1 стотинка за санирането и няма да
загубят собствеността си, обясни Красимир Георгиев във връзка с внушенията, че съществува риск за
притежателите на жилища в одобрените за саниране блокове. Георгиев обясни още, че има някои нови
обстоятелства в програмата, които ще бъдат разяснени на среща с домоуправители в сряда. Зам.-кметът
поясни, че според новите инструкции, когато между два съседни блока има фуги (малки пространства, до
половин метър), съседните блокове също са допустими за кандидатстване за безплатно саниране, дори и
да нямат 36 апартамента, те ще могат да кандидатстват заедно.Стана ясно, че с изрядни документи е блок
на ул. „Тишина”, за който до края на седмицата ще бъде подписан договор. До събота се очаква да бъдат
готови и документите на още 5-6 блока.„Има индикации, че Оперативна програма „Региони в растеж”
вероятно ще бъде отворена през м. май. Една от първите мерки, която ще се отвори за инвестиране, ще
бъдат инвестициите в образователна инфраструктура. Ще има възможности за ремонтни дейности,
подобрения в училищата. Този път програмата ще дава малко по-голяма свобода. Ще могат да бъдат
благоустроени дворове, да се ремонтират спортни салони и огради на училища, да се извърши доставка
на оборудване, което преди беше недопустимо, допускаха се само мерки за енергийна ефективност и
вътрешни ремонти. Ние трябва да имаме готовност за кандидатстване, затова още тази седмица ще се
срещнем с директорите на всички общински училища в Дупница, за да обсъдим потребностите им за
инвестиции”, оповести зам.-кметът. Красимир Георгиев уточни, че целта е да бъдат изготвени проекти, за
да може общината да кандидатства с летящ старт още в началото на програмния период през май. От
общинската управа подчертаха, че въпреки извършеното саниране на част от школата по друга програма
те все още имат нужда от ремонти и благоустройство.
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Източник: dariknews.bg
Заглавие: „Бъдеще за Джерман" обжалва положителното становище на РИОСВ за изграждане на депо
Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1408048

Текст: Сдружение „Бъдеще за Джерман" обжалва в Административен съд - Перник решението на

директора на РИОСВ Перник за положителното становище за изграждане на Регионален център за
третиране на неопасни отпадъци в с. Джерман.
„Община Дупница има две възможности и избира втората, да замрази всички действия по проекта до
крайното и окончателно решение на всички съдебни инстанции" това обяви зам.кметът Красимир
Георгиев. Първата възможност, от която общината няма да се възползва е искане за предварително
изпълнение на проекта, което означава, че общината има възможност да изготвя работен проект, да
попълва формуляри за кандидатстване пред ПУДООС и ОП „Околна среда".
„Жителите на Джерман могат да сезират всички съдебни инстанции. Техните аргументи ще бъдат
разгледани и съдът ще реши дали сме си свършили добре работата, като сме подготвили един добър
европейски проект, който отговаря на всички европейски и екологични изисквания, или не" допълни
Красимир Георгиев.

Източник: dariknews.bg
Заглавие: Нерегламентирани сметища се появиха отново в Дупница
Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1408401

Текст: Нерегламентирани сметища се появиха отново в Дупница и околностите. Макар, да са почиствани
преди няколко месеца, отново огромни купища отпадъци - битови и строителни са почти всекидневно
пред очите дупничани и преминаващите през Дупница.
Главен път Е 79 в района на Дупница, посока Благоевград е осеян със строителни отпадъци. По-малко
строителни и повече битови има на пътя за с. Червен брег, там може да бъдат видени стъклени бутилки,
кутии от телевизори, дори дюшек, непотребни за някои части от кола пък може да намерите в друго
нерегламентирано сметище за с. Самораново.
Какво ще прави община Дупница по отношение на нерегламентираните сметища. Първо ще ги опише, а
след това и ще ги почисти, обясни Радостина Велинова, началник отдел „Екология". Тя каза още, че
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сметищата са на едно и също място и се почистват периодично, но няколко месеца след това отново
потъват в боклуци. Що се отнася до строителните отпадъци, единственото място където те се изхвърлят е
сметището над града. „Когато става дума за малки количества, от домашни ремонти не се плаща никаква
такса на сметището", допълни Велинова.
Тя заяви, че реагират на всеки подаден сигнал за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, макар, че
глобените са малко. Санкциите за изхвърляне на битов отпадък на нерегламентирано място е от 100 лв.
до 1000 лв., а за строителните отпадъци от 300 лв. до 1000 лв.

Източник: dariknews.bg
Заглавие: 28 нерегламентирани сметища са установени на територията на община Сапарева баня
Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1408397

Текст: 15 докладни записки ще разгледа ОбС Сапарева баня на заседанието си днес. Ще бъде разгледан
отчета за годишната дейност по управление на отпадъците за миналата година.
През 2014 година в община Сапарева баня са изчистени и ликвидирани 28 нерегламентирани сметища,
основно по време на пролетното почистване, не са констатирани незаконни сметища със наличие на
отпадъци опасни за живота и здравето на хората. Това сочи отчета за управление на отпадъците за 2014
година. Съветниците в Сапарева баня ще трябва да разискват и отчета на ВиК Паничище, което за 2014
година е на загуба. Останалите докладни записки касаят предимно разпореждане с имоти.

Източник: focus-news.net
Заглавие: С около 90 декара се очаква да се разшири сметището край село Капитан Димитриево до две

години

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/03/17/2038338/s-okolo-90-dekara-se-ochakva-da-serazshiri-smetishteto-kray-selo-kapitan-dimitrievo-do-dve-godini.html
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Текст: Пазарджик. Прието е решение за построяването на една клетка към съществуващото сметище
край село Капитан Димитриево, каза за Радио „Фокус“ – Пазарджик Иван Златинов, кмет на пещерското
село. Осигурени са близо 6 милиона лева, като в момента се търси фирма изпълнител. „Идваха експерти
да оглеждат терена, дори поискаха събраната от строежа на канализацията в селото пръст, за да я
използват за запръстяване на терена за новата клетка на сметището. Започне ли работата още сега, до
две години новата клетка може да влезе в експлоатация“, каза още Златинов. Той изрази притеснение да
няма обжалване от страна на кандидатите в търга за обществената поръчка ,защото това ще забави
строителството. Очаква се новата клетка на настоящето сметище да бъде около 90 декара, уточни
Златинов.

Източник: bnr.bg
Заглавие: Кампанията за пролетното почистване на София ще бъде открита на 25 март на площад
"Журналист"
Линк: http://bnr.bg/sofia/post/100534390/kampaniata-za-proletnoto-pochistvane-na-sofia-shte-badeotkrita-na-25-mart-na-ploshtad-jurnalist

Текст: Кампанията за пролетното почистване на София ще бъде открита на 25 март, на площад

"Журналист", съобщи за БТА директорът на Столичния инспекторат Веска Георгиева. Ученици от
столичното 120-то ОУ "Георги Сава Раковски" ще поставят изработени от тях къщички за птици по
дърветата в градинката около площада.
В рамките на инициативата, организирана от Столичната община чрез Столичния инспекторат, ще бъдат
почиствани обществени територии - междублокови пространства, детски и спортни площадки, паркове,
градини, нерегламентирани сметища.
Пролетното почистване се организира от 14 години и се е превърнало в традиция за граждани и фирми,
коментира Веска Георгиева.
Те все по-активно се включват в дейностите по почистване, за да стане градът ни по-хубаво и приятно
място за живеене, посочи Георгиева. Не случайно през тази година сме избрали за начало на кампанията
християнският празник Благовещение, допълни Георгиева. Този ден се свързва с идването на прелетните
птици и с пробуждането на природата.
Тази година кампанията ще се състои на два етапа - от 25 март до 9 април и от 16 до 22 май.
През първата част на кампанията под надслов "Великденско почистване на града ни" ще се обработват
прилежащите територии към жилищни сгради и къщи, дворове, паркинги, държавни и общински
учреждения, паркове, детски и спортни площадки. Предвижда се още затревяване на общински зелени
площи, премахване на изоставени, ръждясали табели от стълбове, почистване на графити, боядисване на
стълбове с антиплакатна боя.
Каним всички граждани да почистят около домовете си, но това не значи да изхвърлят всичко ненужно от
тавани и мазета, подчерта Георгиева. Тя припомни, че за този тип ненужни вещи целогодишно има
график, обявен във всеки столичен район, по който се събират едрогабаритни отпадъци. В определени
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дни те трябва да бъдат поставени до сивите съдове за твърд битов отпадък, а не до кофите за разделно
събиране.
От инспектората апелират гражданите да не изхвърлят строителни отпадъци от ремонти или строителни
площадки в контейнери за битови отпадъци. Събраните от почистването отпадъци да се поставят в чували
до контейнери за битов отпадък, а излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване да не се
изхвърля в контейнери за битови отпадъци и разделно събиране на отпадъци от опаковки, съветват от
общината.
Вторият етап на пролетното почистване ще е под надслов "За едно по-чисто лято".
Идеята е да подготвим града ни за топлите месеци като почистим крайградските райони и планината
Витоша, посочи Веска Георгиева. През този етап се планира боядисване и ремонт на пейки в градинки и
паркове, затревяване на общински зелени площи, залесяване на територии с дървета, нискостеблени
храсти.
Предвижда се засаждане на цветя, благоустрояване на градинки, почистване на банкети и канавки,
премахване на плакати и листовки и предаването им за рециклиране, почистване на територията на
манастира "Св. Мария Магдалина". По време на Пролетното почистване се засаждат дървета. В
инициативата се включват традиционно ученици от почти всички училища в града.
През тази година ще се почистват и залесяват площи в кв. Кремиковци, парка "Врана", както и природен
парк "Витоша".
Столичният инспекторат е формирал работна група за организиране на кампанията. Създадена е
организация за координиране на дейността, като на телефон 987 55 55 и 93 77 502 от 09.00 до 17.00 ч. в
периода на кампанията /включително събота и неделя/, гражданите ще могат да подават своите сигнали
и предложения.

Източник: razgrad.topnovini.bg
Заглавие: Хванаха крадец на скрап
Линк: http://razgrad.topnovini.bg/node/584457

Текст: 160 кг метални отпадъци са били откраднати от двора на къщата на 54-годишния Ф.Х. от село
Китанчево, съобщиха от ОД на МВР- Разград. Липсата е установена около 8.30 часа вчера. Полицията
бързо разкрила извършителя на кражбата – това е 35-годишният Р.З. от същото село, който е криминално
проявен. По случая е образувано бързо производство.

Източник: 24chasa.bg
Заглавие: Затвор за мъж, откраднал 100-годишна камбана от черква в Кюстендилско
Линк: http://m.24chasa.bg/Article.aspx?Id=4660504
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Текст: 18 месеца затвор получи крадец на 100-годишна камбана от черква в кюстендилското село

Еремия, съобщи Фокус. Противозаконното деяние датира от края на месец май 2013 година, когато Росен
И. от Благоевград, заедно с Ивайло Х., откраднали камбаната от черквата „Свети Димитрий” в село
Еремия, община Невестино. Камбаната, изработена специално за православния храм от майстор в
Македония, е оценена на 3243 лева от експерти по делото. Няколко дни след кражбата тя е открита от
полицейски служители в дома на 69-годишен мъж от Дупница, който опитал да я среже на части, за да е
по-лесно предаването й в пункт за изкупуване на черни и цветни метали. Отрязал седем парчета от нея.
Обвинените в кражбата сключиха споразумение с прокуратурата. Росен, който е с основно образование,
безработен и осъждан, получи наказание „лишаване от свобода” за срок от 18 месеца. Той е извършил
кражбата в условията на опасен рецидив. Съучастникът му е с наказание „пробация”, изразяваща се в
задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 10 месеца и задължителни периодични срещи с
пробационен служител.

Източник: dnesplus.bg
Заглавие: Заловиха крадец на кабели
Линк: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=704631

Текст: 32-годишен варненец е задържан за кражба на кабели. Апашът е отрязал клиентски и магистрални

комуникационни кабели на блокове в ж.к. „Св. Иван Рилски” на обща стойност около 800 лв.
Извършителят е задържан за 24 часа, като по случая е образувана преписка. Кабелите, обект на кражбата,
са намерени и приложени към материалите по случая.
Вчера е заловен и джебчия, откраднал 50 лв. от дамска чанта на клиентка в пекарна за закуски в кв.
„Аспарухово”. Извършителят е 54-годишен варненец, който е с криминално минало. По случая е
образувана преписка. Открадната сума е възстановена на потърпевшата.
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