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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева ще участва в годишната конференция „Стратегическа 
инфраструктура и инвестиции 2015, България и Западни Балкани 
  
Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3179                           
                                        

 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще участва в годишната конференция 
„Стратегическа инфраструктура и инвестиции 2015, България и Западни Балкани“. 
Събитието ще се състои на 24 март, 09:30 ч., в София Ивент Център. 
 
  
 
Източник: www.infostock.bg 
 

Заглавие: Ограничават износа на калай, заради спадналата цена на метала  
 

Линк: http://www.infostock.bg/infostock/control/worldmarkets/news/64247-ogranichavat-iznosa-na-kalaj-
zaradi-spadnalata-tsena-na-metala                                                
 

 

Текст: В Индонезия двадесет и две компании - износителки на калай се споразумяха да ограничат 
продажбите си в чужбина до 4 500 тона на месец от началото на април. Ходът има за цел да възстанови 
цените на калая на нива от $ 23 000 за тон, пише Вloomberg. 
Металът изгуби 25 на сто през миналата година и се търгува с 0,3 на сто по-евтино до $ 17 250 за тон на 
Лондонската борса за метали. Износът на калай от най-голямата икономика в Югоизточна Азия падна до 
5 986.4 тона през февруари тази година от 6 770.2 тона през януари.  
"С това споразумение ние просто ще позволим на пазара да си свърши работата", каза Будиман Гинтинг, 
ръководител на работната група, постигнала споразумението.   
Лекият суров петрол West Texas Intermediate (WTI) поевтиня с 75 цента или 1,6% до $ 45,82 за барел на 
борсата в Ню Йорк. Фючърсите на суровината с доставка през април поскъпнаха с $ 1,76 до $ 45,72 за 
барел.    
Петролът Brent за доставка през май поевтиня със 70 цента до $ 54,62 за барел на борсата в Лондон. 
Премията между европейския и щатския петрол е в размер на $ 8,86 в полза за Brent 
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Източник: www.novini.bg 
 

Заглавие: 1200 тона отпадъци превозиха от Монтана 
 

Линк: http://www.novini.bg/news/273218-1200-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BE%D1%82-
%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0.html                                                     
 

 

Текст: През последните четири дни след затоплянето на времето екипите на общинската фирма 
"Чистота" са превозили от Монтана 1200 тона отпадъци, съобщи кметът Златко Живков, цитиран от БТА. 
Най-голяма част от тях са от канавките на входните артерии на града, а също от циганските квартали 
"Кошарник" и "Огоста". 
С първите пролетни дни общината започна и миене на улиците, което ще продължи и през следващия 
месец. Започна и подмяна на пътните знаци в града и общината, като вече са доставени 150 от тях. 
От днес всички фонтани в града работят, а в началото на април ще бъде пуснат и новият фонтан в парка 
"Свети Дух", който беше изграден през тази зима и ще е най-големият в града, уточни кметът 
 
 
 
Източник: www.novini.bg 
 

Заглавие: В Сливен събират безплатно опасни отпадъци 
В специално разкрити за целта мобилни събирателни пунктове 
Безплатно събиране на опасните отпадъци от домакинствата организира в продължение на три 
дни община Сливен 
 

 Линк: http://www.novini.bg/news/273301-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-
%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-
%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE-
%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8.html                                                   
 

 

Текст: В специално разкрити за целта мобилни събирателни пунктове от днес до 25 март, гражданите на 
Сливен могат да предават живачни термометри и ампули, домакински препарати и негодни препарати за 
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растителна защита, лакове и бояджийски материали, мастила, замърсени опаковки и лекарства с изтекъл 
срок на годност. 
Пунктовете ще работят от 9:30 до 15:30 часа в кв. "Даме Груев", при жп гара Сливен и на бул. „Хаджи 
Димитър“ в центъра на града, утре в кв. "Клуцохор" и на 25 март - в кв. "Републик"а.  
 
 
Източник: www.tribali.info 
 

Заглавие: Премахват незаконни сметища във Враца 
 

Линк: http://www.tribali.info/bg/premahvat-nezakonni-smetishta-vav-vratsa/#.VREmav4cTcs                                                  
 

 

Текст:  По разпореждане на Община Враца общинското дружество „БКС” започна премахването на 
нерегламентирани сметища в града. В момента екипите работят в района на Криводолско шосе и в 
зелените площи на бул. „2 юни” преди магазин „Технополис”. Това обяви днес кметът инж. Николай 
Иванов. Предстои почистването на изхвърлени отпадъци в държавния имот над ул. „Доспат”. През тази 
седмица ще бъдат изпратени покани за връчването на актове за установяване на административно 
нарушение на собствениците на имоти срещу новите гробища, където също има струпани отпадъци. Ще 
бъдат направени и предписания за отстраняване на събрани боклуци в имоти при бившето „ЧЛК” и при 
подхода за Чифлика. 
Ежедневно се извършва метенето на улиците в града. Правят се оборки на зелените площи. От 31 март 
ще започне измиването на целия град. Екипите ще тръгнат от най-високата точка в града – в жк 
„Медковец” и ще продължат през града до жк „Дъбника”. Заедно с миенето ще бъде направено и 
почистване и измитането на ригулите на уличната мрежа. Предвидено е и повторно измиване на 
централната част на града преди ботевите тържества. 
„Предстои обяваването на почистването на междублоковите пространства, за което ще разчитаме да се 
включат всички наши съграждани” – каза инж. Николай Иванов. 
 
 
Източник:www.kazanlak.com 
 

Заглавие: Кражба на кабели от “Стадион Мъглиж“ 
 

Линк:  http://www.kazanlak.com/news-17829.htl                                                   
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Текст:  На 22 март в РУП-Казанлък е получено съобщение от 32-годишна жена от гр.Пловдив за 
извършена кражба от строителен обект „Стадион Мъглиж”. Пристигналият на място полицейски екип е 
установил, че неизвестен извършител е отнел 150м меден кабел и около 310м. алуминиев кабел. 
По случая е образувано досъдебно производство съобщават от полицията 
 
 
 
Източник: balkanec.bg 
 

Заглавие: Задържаха 25-годишна жена, откраднала телефонен кабел 
 

Линк: http://balkanec.bg/zadarzhaha-25-godishna-zhena-otkradnala-telefonen-kabel-25356.html                                                    
 

 

Текст: На 19 март около 13 часа в РУ- Елин Пелин била заявена кражба на два метра телефонен кабел в 
землището на с. Нови хан. След бързи издирвателни действия полицейските служители разкрили, че 
извършител на кражбата е 25- годишна жена от с. Гара Елин Пелин, която впоследствие направила пълни 
самопризнания. Инкриминираната вещ е намерена и върната на собственика. 
По случая е образувана преписка и изпратена в районна прокуратура- Елин Пелин с мнение за прилагане 
разпоредбата на чл. 218Б от НК. 
 
 
 
Източник: www.dennews.bg 
 

Заглавие: Осъдиха петима, разкостили за скрап локомотив в Дупница 
 

Линк: http://www.dennews.bg/news/2015/3/23/22578-osudiha-petima-razkostili-za-skrap-lokomotiv-v-
dupnica#Scene_1                                                     
 

 

Текст: Петима крадци, разкостили системно локомотив на „БДЖ-Товарни превози” на депото в Дупница, 
бяха осъдени за престъплението, извършено през 2013 г.  
Подсъдимите признаха вината си, макар това да струваше на двама от тях ефективни присъди, които ще 
излежат при строг режим.  
В продължение на 17 дни петимата нападали с гаечни ключове, резачки и чукове локомотива, гариран на 
коловоз в локомотивно депо Дупница и успели да свалят тоководещи шини с тегло 31 кг. на стойност 
285,20 лв., медни шини с тегло 19 кг. на стойност 174,20 лв. и месингови части с тегло 5.2 кг. на стойност 
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28.60 лв. Намерението на крадците, всички безработни, било да продадат откраднатите метали за скрап.  
Двама от извършителите получиха ефективни присъди от по 6 месеца, тъй като при извършване на 
престъплението единият бил осъден на пробация за кражба, а другият имал условна присъда.  
Другите трима, чиито досиета до момента са били чисти, получиха условни присъди от по 6 месеца с 3-
годишен изпитателен срок.  
Определението на Районен съд-Дупница е окончателно и не подлежи на обжалване.. 
 
 
Източник: zarata.org 
 

Заглавие: Крадци на цветни метали обраха къща в село Арнаутито 
 

Линк: http://zarata.org/?p=15709                        
                                        

 

Текст: В полицията е получен сигнал за кражба в старозагорското село Арнаутито. 65-годишен мъж е 
установил, че за периода от 18 до 22 март в къщата му са влезли като са счупили прозорец и са взели 
медна пръскачка, различни видове кабели и смесителни батерии. 
Разследването продължава 
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