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Източник: МОСВ
Заглавие: Министър Ивелина Василева ще участва в церемония по откриване на обект „Регионално депо

за отпадъци село Стожер“

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3163

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще участва в официална церемония по

откриване на обект „Регионално депо за отпадъци село Стожер“. Обектът е част от проект „Изграждане на
регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“, финансиран по Оперативна
програма „Околна среда 2007-2013 г.“
Церемонията ще се състои на 21.03.2015 г. /събота/ от 14:00 часа на територията на регионалното депо в
землището на село Стожер, община Добричка.

Източник: МОСВ
Заглавие: Министър Ивелина Василева участва в работна среща по изпълнението на проект Изграждане

на регионална система за управление на отпадъците в регион Костенец (Самоков)

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3161

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и заместник-министър Красимир

Живков участваха в работна среща, свързана с изпълнението на проект „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците в регион Костенец (Самоков)“, финансиран по Оперативна
програма „Околна среда 2007-2013 г.“.
На срещата присъстваха кметът на община Самоков – Владимир Георгиев, председателят на Комисията
по околна среда и водите (КОСВ)- Станислав Иванов, народният представител Ирена Коцева,
представители на фирмата-изпълнител на проекта и граждани от общината.
„Важно е новата регионална система да бъде изградена, защото в момента сметището създава
екологичен риск“, коментира Ивелина Василева.
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Чрез реализиране на регионалната система за управление на отпадъците ще се постигне намаляване на
замърсяването на околната среда в общините от целевия регион Костенец – Костенец, Ихтиман, Долна
баня и Самоков. Целта на проекта е увеличаване на разделното събиране на битовите отпадъци и
рециклирането и установяване на ефективна екологосъобразна система за съвременно управление на
отпадъците в региона. Населението, което ще се обслужва от регионалната система е над 68 000 жители.
Ще се подобрят условията за социално-икономическото развитие в региона, свързано преди всичко с
подобрена околна среда.
Изпълнителите поеха ангажимент пред гражданите и гарантираха, че системата ще бъде изградена така,
че с функционирането й да няма рискове за здравето на хората.
„Ще следим всяка стъпка от управлението на проекта чрез контролните ни органи. Гражданският контрол
също е изключително важен и ще разчитаме на него“, категорична бе министърът.
Министър Василева призова общинските власти да полагат усилия за разумно и ефективно управление на
отпадъците, така че възможно най-малко количество да стига до депото.

Източник: industryinfo.bg
Заглавие: Столична община търси фирма за третиране на отпадъци
Линк: http://industryinfo.bg/article/12810-stolichna-obshtina-tarsi-firma-za-tretirane-na-otpadaci

Текст: Столична община избира фирма, която да предоставя услуги по предварително третиране на

смесени битови отпадъци.
В ход е процедура за избор на изпълнител, който да извършва сепариране/сортиране, рециклиране,
транспортиране, оползотворяване (термично или чрез други методи за оползотворяване) и предаване за
обезвреждане на отпадъци, генерирани на територията на Столична община.
Услугата включва приемане на смесени битови отпадъци за предварително третиране чрез сепариране в
инсталация, осигурена от участника; отделяне и предаване на отделените потоци отпадъци за
последващо: рециклиране, оползотворяване, обезвреждане на негодните за рециклиране и
оползотворяване остатъци на съоръжение за обезвреждане.
С оглед спазване на условията по сключени договори, задължително условие е инсталацията/иите на
кандидатите да бъдат разположени на територията на Столична община.
Предварителната стойност на поръчката е малко над 8,3 млн. лева без ДДС.
Пълните условия на процедурата можете да намерите тук.

Източник: news.ibox.bg
Заглавие: Депото за отпадъци край Баня не е опасно, уверява Ангелкова
Линк: http://news.ibox.bg/news/id_400210952
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Текст: Няма нарушения при строителството на депото за твърди битови отпадъци в Разлог. Това увери

министърът на туризма Николина Ангелкова в отговор на депутатско питане.
От Патриотичния фронт, които подкрепиха протестите на жителите на Баня, демонстрираха притеснение
за последиците в региона и по-специално за село Баня, където е ситуиран обектът.
Слави Бинев поиска да знае какво ще предприеме Ангелкова в защита на туризма в региона.
В рамките на проведената оценка на проектното предложение за изграждане на регионална система за
управление на отпадъците регион Разлог не са установени нарушения по отношение на изискващата се
процедура по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие,
уточни тя.
По думите й, проектът е съгласуван с РИОКОЗ Благоевград, Министерството на здравеопазването, НИМ,
Областното пътно управление, Регионална дирекция "Гори", МЗХ и други органи.
Ангелкова увери, че няма да се стигне до негативни последици за околната среда, засадените култури и
населението на района. След направената оценка на проектното предложение не са установени
нарушения по процедурата за опазване на околната среда и закона за биологичното разнообразие, каза
Ангелкова.

Източник: slivenpress.bg
Заглавие: Хванаха четирима за кражба на жици
Линк: http://slivenpress.bg/novini-sliven-oblast-region/14-region-oblast-sliven/13910-

%D0%A5%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A5%D0%90%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%98%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%90-%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%96%D0%91%D0%90-%D0%9D%D0%90-%D0%96%D0%98%D0%A6%D0%98

Текст: 71-годишна жена е подала заявление в участък “Петолъчка” за кражба на захранващия кабел от
електрическия стълб до къщата и в село Сотиря.
След проведените издирвателни действия полицейските служители установят извършителите. Те са
четирима мъже от същото село на възраст от 21 до 37 години. В 02,00 часа на 14 март и около 23,00 часа
на 15 март четиримата са срязали и откраднали около 25м. кабел от ел.мрежата, като оставили без
електричество жилището на заявителката. Част от откраднатия кабел е иззет, другата част е предаден на
пункт за изкупуване на черни и цветни метали. По случая е образувано досъдебно производство.
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Източник: shum.bg
Заглавие: Задържаха крадец задигнал 38 м ел. проводник
Линк: http://shum.bg/index.php?item=122467

Текст: 24-годишният шуменец с инициали В.Я. е задържан вчера от полицаи за кражба на ел. проводник,

съобщиха днес от Областна дирекция на МВР в Шумен..
Крадецът задигнал 38 метра трижилен електрически проводник от двора на “Руска дивизионна болница”
в Шумен. Кражбата е станала за времето от 12 до 18 часа. Когато си тръгвал с чувала той бил видян от
полицейски служители, които извършвали обход край обекта. Мъжът е задържан за престъпление по чл.
195 от НК и по случая е образувано досъдебно производство.
Още едно престъпление разкриха вчера полицаи при проверка на 25-годишен мъж, управлява Форд с
добричка регистрация в село Стан. Мъжът с инициали Р.А. карал колата, без да притежава свидетелство
за управление и в едногодишен срок от наказването му по административен ред.
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