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Източник: МОСВ
Заглавие: Министър Ивелина Василева ще участва в кръгла маса на тема „Модернизация на

обществените поръчки“

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3174

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще вземе участие в четвъртата кръгла
маса на тема „Модернизация на обществените поръчки“. Събитието се организира от Камарата на
строителите в България и ще се състои на 23 март (понеделник) от 11.00 ч. в централния офис на
Камарата на ул. „Михаил Тенев“ 6.

Източник: МОСВ
Заглавие: Министър Ивелина Василева вика областните управители заради снеготопенето
Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3171

Текст: Mинистърът на околната среда и водите Ивелина Василев свиква в сряда, 25 март в Министерски

съвет всички областни управители, които заедно с Междуведомствената комисия ще обсъдят
състоянието и ще докладват за предприетите действия за изпълнение на превантивни мерки, които да се
приложат заради предстоящото пролетно снеготопене. С тях трябва да се предотврати риска от
наводнения и бедствия в страната, които биха застрашили човешкото здраве.
Ще бъдат набелязани и нови мерки, ако това се налага, тъй като по информация от Националния институт
по метеорология и хидрология , започва затопляне и пролетно снеготопене.

Източник: 3e-news.net
Заглавие: Как да се намалят кражбите на метали от инфраструктурата ще обсъдят институции и експерти
в сряда
Събитието ще се проведе на 25 март 2015 г. в Конферентната зала на БСК, ул. Алабин №16-22 от
10.00 ч.
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Линк: http://3e-

news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82_42757

Текст: Как да се противодейства на постоянните кражби на метали от инфраструктурни съоръжения.

Какви са механизмите за създаване на среда на по-голяма обществена нетърпимост и на по-ефективно
прилагане на закона при случаите на кражби на релси, кабели и други съоръжения от енергийната,
коменикационната и транспортната инфластруктура, които не само струват много пари на засегнатите
индустрии, но съдават рискови ситуации за гражданите. Тези теми ще бъдат обсъдени на 25 март (сряда)
на Национална кръгла маса, организирана от Института за енергиен мениджмънт и Българска стопанска
камара, в сътрудничество с информационния портал 3e-news.net.
Събитието ще се проведе на 25 март 2015 г. в Конферентната зала на БСК, ул. Алабин №16-22, с начален
час 10.00 ч.
През последните години кражбите и увреждането на национални инфраструктурни обекти не само
нанасят щети за милиони левове на редица енергийни, транспортни и комуникационни компании и
икономиката на страната като цяло, но се превръщат във все по-голяма заплаха за сигурността, здравето и
безопасността на българските граждани. Те са и най-честата причина за загуба на ключови услуги като
енергоснабдяване, телекомуникации, нарушаване на железопътните и др. транспортни мрежи.
Целта на дискусията е да събере гледните точки на представители на ключови институции (Министерство
на енергетиката, Министерство на транспорта, Министерство на вътрешните работи, Министерство на
околната среда и водите, Министерство на правосъдието) и на засегнатите индустрии - енергетиката,
телекомуникациите, железопътния транспорт, търговците на метал и рециклирането в страната.
Ще бъде прехвърлен мост към феномена кражби на метал и инфраструктурни съоръжения на европейско
ниво и ще бъде представена инициативата Европейска коалиция срещу кражбите на метали,
организирана от европейски асоциации на мрежови индустрии и компании за търговия с метали и
рециклиране (CER, COLPOFER, EIM, EURELECTRIC, EUROMETREC, UIC, UITP).
Целта е да се укрепи мрежата от професионалисти, които принадлежат към правоохранителните органи и
потърпевшите индустрии, като същевременно в процеса на дискусия ще се търсят начини за подобряване
на борбата срещу кражбите на метал, включително чрез взаимно повишаване на информираността,
осигуряване на експертен опит и най-добри практики, както и обмен на идеи и предприемане на
съвместни действия от страна на всички заинтересовани страни.
Според Международното бюро по рециклиране поне 1% от рециклирания метал в Европа е краден.

Източник: plovdiv.utre.bg
Заглавие: Mинистър Ненчев след взрива в Иганово: Изключително съм обезпокоен

7 милиона отпуска правителството за рециклиране на мините в Горни Лом
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Линк: http://www.plovdiv.utre.bg/2015/03/22/308371-

ministur_nenchev_sled_vzriva_v_iganovo_izklyuchitelno_sum_obezpokoen

Текст: Инциденти като взривовете във военния завод в Иганово, разминал се без жертви и пострадали, и

в завод „Миджур” в Горни Лом, където загинаха 15 души, показват, че това може да се случи и в
държавни, и в частни предприятия, а това означава необходимост от по-сериозен контрол. Това заяви
пред bTV министърът на отбраната Николай Ненчев след поредния взрив в склад за боеприпаси в
България през последните години. „Изключително съм обезпокоен”, повтори неколкократно той.
Принципал на държавното дружество ВМЗ, чийто склад се взриви в Иганово, е Министерството на
икономиката, но под шапката на Военното ведомство също има редица подобни дружества, за които
министърът изрази огромно притеснение.
„При нас се съхраняват такива боеприпаси, които трябва да бъдат утилизирани в обозримо бъдеще”,
обясни Ненчев.
Сред тях са мините от Горни Лом, за чието унищожение са необходими около 7 млн. лв., които ще бъдат
осигурени от бюджета. „Премиерът е изключително съпричастен”, увери Ненчев и допълни, че немска
компания ще предостави камера, която утилизира без никакви последствия за хората и околната среда.
По думите на военния министър, има всички основания настояването утилизацията на боеприпаси да се
осъществява само в държавни предприятия и частните да нямат право на такава дейност. „Всички 190 000
мини от завод „Миджур” са внесени от Гърция – една фирма е решила да прави бизнес, а сега МВР
няколко месеца охранява мините на една частна фирма, което струва по около 60 000 лв. месечно”,
коментира Николай Ненчев и настоя, че тези разходи трябва да бъдат поети именно от фирматасобственик на завода, а не от държавата.
Въпреки че разследването на причините за взривовете в склада на военния завод в Иганово тепърва ще
се разследват, министърът посочи, че е възможно инцидентът да е провокиран от човешка грешка или
независещо от работниците обстоятелство, но не изключи и хипотезата за евентуален саботаж.
Ненчев потвърди, че обстановката в Иганово и околните населени места вече е спокойна. „Първоначално
действително е имало стрес, но вече положението е спокойно, хората са по домовете си, няма основания
за повече безпокойство”, обясни той.
Във връзка с критики за политически назначения на експертни позиции във военната индустрия Николай
Ненчев изключи такива възможности. „Не допускам, че Божидар Лукарски ще допусне политически
назначения. При нас не се случва подобно нещо. Не мога и в най-смелите си мисли, че някой би могъл да
си позволи подобно нещо – да назначи хора, които не са подготвени за това”, коментира военният
министър.
Той посочи още, че след трагичния инцидент в Горни Лом по заповед на премиера Бойко Борисов е била
създадена комисия на най-високо ниво и са проведени разговори в посока на по-сериозен контрол в
бранша.

Източник: dariknews.bg
Заглавие: Кампания за събиране на опасните отпадъци от домакинствата
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Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1410407

Текст: Безплатно събиране на опасните отпадъци от домакинствата оргавизира община Сливен.

Гражданите от днес до 25 март 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. гара, на 24 март от
9:30 до 15:30 часа в кв. „Клуцохор“ и на 25март от 9:30 до 15:30 часа в кв. „Република“ – паркинг, северно
от бл.40.

Източник: dobrichmedia.com
Заглавие: Откриха регионалното депо за отпадъци в Стожер

Новата система обслужва близо 200 000 души в девет общини

Линк: http://www.dobrichmedia.com/news/dobrich_1/otkriha-regionalnoto-depo-za-otpadatci-vstozher_10845.html

Текст: Регионалното депо за отпадъци в добричкото село Стожер бе официално открито завчера. На

тържествената церемония присъстваха премиерът Бойко Борисов, министърът на околната среда и
водите Ивелина Василева, председателят на парламентарната комисия по околна среда Станислав
Иванов, народните представители Румен Иванов, Живко Мартинов и проф. Иван Станков, областния
управител на Добрич д-р Маргарита Новоселска, кметове на общини в Добричка област.
Новото регионално депо ще обслужва осемте общини в Добричко и шуменската Никола Козлево. От
придобивката ще се възползват близо 200 000 души в 226 населени места.
Строителството на регионалното депо бе осъществено по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на
инфраструктурата за третиране на отпадъци” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”.
Общата стойност на проекта е 38 877 375 лв. Сумата на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 36
933 506 лв., от които 85% в размер на 31 393 480 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 5 540
026 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. Собственото участие
на деветте общини партньори по проекта, които ще ползват регионално депо е 1 943 868 лв.
Лентата на новия обект бе прерязана от кмета на Добрич Детелина Николова и министъра на околната
WWW.BAR-BG.ORG | 5

среда и водите Ивелина Василева. Водосветът бе отслужен от Варненския и Великопреславски
митрополит Йоан.
За изминалите 10 години минахме през много трудности, противоречия и сътресения, но в крайна сметка
всички общини осъзнаха ползата от новото депо и предприеха необходимите действия за реализиране на
проекта. С него създаваме предпоставки за екологосъобразно третиране на отпадъците и опазване на
околната среда. Създадохме 35 нови работни места, 20 от тях – за безработни от с. Стожер, подчерта при
откриването на депото Детелина Николова.
Много пъти сме си говорили за нерегламентираните сметища и как изглеждаше България. Ето как
изглежда сега, посочи премиерът Бойко Борисов. Той обяви, че е поел ангажимент да бъде ремонтирана
и инфраструктурата около новия обект. Министър-председателят добави, че по време на строителните
дейности са били ангажирани 150 работници.
Депото отговаря на всички европейски норми, има 30-годишен срок на експлоатация. Отпадъците не са
само бреме, те са и ресурс, който трябва да бъде използван, отбеляза министърът на околната среда и
водите Ивелина Василева.
Регионалното депо е разположено върху площ от 217 дка. Изградена е и система за разделяне на
отпадъците. Биологичните отпадъци отиват за компостиране. Пластмасовите туби и бутилки се балират.
Ръчно се отделят и останалите подходящи за преработка отпадъци. Негодните за рециклиране боклуци се
запръстяват. Добрич е сред първите области с изградено депо за отпадъци, припомни шефката на
еководемството. Тя подчерта, че този процес е важен и за защитата на държавата, защото с изграждането
на новите депа се закриват старите сметища, заради които България търпи санкции от ЕС. Със старта на
регионалната система ще бъдат закрити шест нерегламентирани сметища. Така работещите общини
помагат на държавата, допълни Ивелина Василева.
Целите на проекта са намаляване замърсяването и подобряване на условията за социалноикономическото развитие в региона. Приоритет е подобряването на показателите на околната среда –
почви, води, въздух, растения и животни, както и насърчаване на устойчивото развитие на населените
места.С проекти като този следваме един от приоритетите на правителството – да развиваме
икономиката по екологсъобразен начин, каза в заключение министър Ивелина Василева.

Източник: new.sliven.net
Заглавие: Кражба на телефонен кабел
Линк: http://new.sliven.net/sys/news/index.php?id=168769

Текст: Нова Загора: Кражба на подземен телефонен кабел разследват служители на РУМВР-Нова Загора.
Вчера в 14,40 часа е получено съобщение за прекъснат кабел в района на село Баня. На място е изпратен
екип, който е установил, че неизвестен извършител, след като е направил изкоп е срязал и откраднал
около 80 метра телефонен кабел от трасето, преминаващо през землището на село Баня. Щетата е в
процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство.
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