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Източник: plevenzapleven.bg 
 

Заглавие: Утре откриват официално завода за кабели на „Нексанс“ в Плевен 
 

Линк: http://plevenzapleven.bg/blog/2015/03/30/%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5-
%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82-
%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-
%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1-63680/                       
                                        

 

Текст: Днес, 31 март, в 11.30 ч. официално ще бъде открит заводът за автомобилни кабелни системи на 
„Електрокабел България”, част от групата „Nexans autoelectric“. Проектът бе реализиран от „Бългериън 
Пропърти Девелъпмънтс“, собственик и оператор на няколко логистични парка в България, 
специализирана в разработването и управлението на търговски, индустриални и складово-логистични 
площи. Първата копка бе направена на 10 май миналата година. Компанията изгради за фабриката на 
„Нексанс Аутоелектрик“ производствена, складова и административна инфраструктура на площ от 5300 
кв.м. върху свой собствен терен в квартал „Сторгозия“, а идеята е поетапно разкриване на 600 работни 
места. 
 
 
 
Източник: 24chasa.bg 
 

Заглавие: Работник е в кома, падна от новостроящо се депо за отпадъци в Перник  
 

Линк: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4685744                               
                                        

  

Текст: 48-годишен мъж е в кома след падане от 4 метра височина на новостроящото се депо за твърди 
битови отпадъци в Перник, съобщиха от ОД на МВР – Перник за "Фокус". 
Сигнал за нелепия инцидент е подаден на тел. 112 в дежурната част на полицията в Перник. Следствено-
оперативна група установила, че мъжът е работил на новостроящото се депо за твърди битови отпадъци в 
областния град и е паднал от 4 метра височина. Работникът е от пазарджишкото село Мокрище. 
Закаран е в пернишката болница за преглед и лечение, където е констатирано, че е получил черепно-
мозъчна травма. 
Започнало е досъдебно производство и причините са в процес на установяване. 
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Източник: starozagorskinovini.com 
 

Заглавие: Доставиха мобилното оборудване на Регионалното депо за отпадъци край Стара Загора 
 

Линк: http://starozagorskinovini.com/news/index.php/vlast1/4337-dostaviha-mobilnoto-oborudvane-na-
regionalnoto-depo-za-otpadatzi-krai-stara-zagora                               
                                        

  

Текст: Доставено е технологичното мобилно оборудване и механизация по проект "Изграждане на 
регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора", финансиран по договор за 
безвъзмездна финансова помощ по ОП "Околна среда 2007 - 2013 г.", съобщиха в петък от Пресцентъра 
на Oбщината. 
Комисия, създадена със заповед на кмета на Стара Загора Живко Тодоров, започна приемането на 9 
тежки машини, сред които компактор за депо, челен товарач, колесен багер, самозахранващ се мобилен 
шредер, многофункционални товарачи, трактори и над 55 бр. допълнителни механизми. 
Площадката, определена за изграждане на Регионален център за управление на отпадъците, е 
разположена извън урбанизираната територия в землището на с. Ракитница. 
Бенефициент по проекта е Община Стара Загора с партньори общините Братя Даскалови, Гурково, 
Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Твърдица и Чирпан. Стойността му е 
над 52 млн. лв., като европейското съфинансиране е 42 млн. лв., националното - 7.4 млн. лв., а 
собственото съфинансиране - 2.6 млн. лв. 
Чрез реализацията на проекта се цели намаляване на замърсяването на околната среда в общините от 
целевия регион, увеличаване на разделното събиране на битовите отпадъци и тяхното рециклиране, 
както и въвеждането на ефективна и екологосъобразна система за управлението им. 
 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Приключи първата в община Казанлък кампания „Стъпка по стъпка към град с нулеви 
отпадъци” 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/03/30/2044510/priklyuchi-parvata-v-obshtina-kazanlak-
kampaniya-stapka-po-stapka-kam-grad-s-nulevi-otpadatsi.html                                                 
 

 

Текст: Казанлък. Приключи първата в община Казанлък кампания „Стъпка по стъпка към град с нулеви 
отпадъци”, съобщиха от пресцентъра на общината. Община Казанлък благодари на всички жители на 
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общината, които взеха участие в кампанията „Стъпка по стъпка към град с нулеви отпадъци“ с 
пожеланието заедно да превърнем инициативата в традиция и да съберем повече ненужни вещи, които 
да предадем за рециклиране. В обявените дни за събиране на отпадъците от домовете са получени общо 
7 обаждания, като са обслужени 5 адреса, от които са събрани общо 21 бр. големи електроуреди – 
хладилници, телевизори и съдомиялни машини. Партньорите на Община Казанлък, участници в 
кампанията - „Емил Узунов - Монамур“ ЕООД и „Металхарт“ ЕООД, изпълниха своя ангажимент, като се 
отзоваха на всички повиквания на граждани. От разположените по пунктовете контейнери за стари дрехи 
са извозени 14 куб.метра стари дрехи, а в контейнерите за малки електроуреди са депонирани няколко 
стари компютъра. Вярваме, че тази кампания е едно добро начало - първата стъпка за разделно събиране 
на отпадъци и превръщането им в ресурс. 
 
 
 
Източник: gradat.bg 
 

Заглавие: Третият етап на проекта за столичните отпадъци за 135 млн. евро ще осигурява топлоенергия и 
ел. енергия за над 30 хил. домакинства 
 

Линк:http://gradat.bg/infrastructure/2015/03/30/2502266_tretiiat_etap_na_proekta_za_stolichnite_otpad
uci_za/?ref=miniurl                                                 
 

 

Текст:  Един от най-големите проекти с финансиране от ОПОС е интегрираната система от съоръжения за 
столичните отпадъци с общ бюджет 346 млн. лв. Проектът има няколко основни компонента в две фази. 
Първата фаза е инсталацията за третиране на зелени и биоразградими отпадъци на площадка Хан Богров 
и депото за неопасни отпадъци с ПСОВ към него. Инсталацията за биологично третиране на площадка Хан 
Богров се състои от две линии - едната е за зелени отпадъци с капацитет 24 хил. т, произвежда се 
компост, другата е инсталация за биоразградими отпадъци с капацитет 20 хил. т и произвежда ток. 
Изпълнител е обединение "Егерсман", предстои издаване на сертификат за изпълнение от Инженера и да 
се извърши окончателното плащане по проекта. Проектът получи награда в конкурса "Сграда на 
годината" в категорията "Сгради със специално предназначение". 
Депото за неопасни отпадъци на Садината е с изпълнител "Геотехмин - Униеко" обединение за 14 месеца, 
то е въведено в експлоатация. 
Втората фаза на проекта е в изпълнение в момента с основен изпълнител "Актор - Хелектор" обединение 
по договор за 213 млн. лв. Това ще бъде един от най-големите заводи в Европа с капацитет 400 хил. т. 
Срокът за изпълнение е 19 месеца и се очаква в края на лятото т.г. Очакваме да се произвеждат около 178 
хил. т РДФ гориво за "Топлофикация", 39 хил. т рециклируеми материали - пластмаса, метали, стъкло, 
картон, около 85 хил. т депониран остатък. Изключително е напреднало изпълнението - пет основни 
сгради - приемна, сгради за механично сепариране, за биологично сушене, за производство на РДФ, 
товарене и съхранение, площадкова инфраструктура и допълнителни сгради. 
По третата фаза, предвидена за финансиране по ОПОС 2014 - 2020, в момента се работи по предпроектно 
проучване съвместно с "Топлофикация", "Джасперс", ЕИБ. Стойността е 135 млн. евро, капацитетът на 
инсталацията е 170 хил. т РДФ гориво с очаквания да доставим топлоенергия за 40 хил. домакинства и 
електроенергия за 30 хил. домакинства. 
Друг проект предвижда оползотворяване на утайките от пречистването на отпадъчните води на 
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"Софийска вода". Количеството им ще нараства в бъдеще с присъединяването на нови райони. Проектът е 
за 20 млн. лв., предвиден за финансиране по ОПОС 2014 - 2020. Планират се още жп терминал на 
площадката на завода за отпадъци - 2016-2017 г. на стойност 2.5 млн. лв., рекултивация на депото във 
Враждебна за 44 млн. лв. със зона за офроуд, амфитеатър, езеро с лодки, рекултивация на депото в 
Долни Богров за 29 млн. лв. с оставащи довършителни работи за създаване на парк и зона за отдих и 
рекреация. Проект за оползотворяване на енергийния потенциал на биомасата от горския фонд е 
последният разработен проект с дървесни пелети да се захранват котлите на някои от училищата в София, 
предимно от район "Кремиковци". Проектът е за 700 хил. лв., предстои проектиране и строителство на 
котлите. 
 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Образували са се сметища по улиците и жилищните квартали на Видин 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/03/30/2044501/obrazuvali-sa-se-smetishta-po-ulitsite-i-
zhilishtnite-kvartali-na-vidin.html                                                
 

 

Текст: Сметища по улиците и жилищните квартали на Видин са се образували във връзка с кризата с 
боклука, предаде репортер на Радио “Фокус”- Видин. След като община Видин заяви, че разваля 
договора с фирмата по чистота, кофите преливат и хората изхвърлят повече от 10 дни отпадъците до тях. 
Три групи организира общината за почистване и извозване на боклука от града. Групите обаче са много 
малко, почистени са кофите в централната градска част, около болницата и училищата. В жилищните 
квартали на Видин обаче положението е много тежко. Кучета и котки ровят в боклука , а вятърът разнася 
хартии и найлонови пликове по храстите, дърветата, детските и спортните площадки. Очаква се 
общинските съветници да вземат решение за сключване на договор с друга фирма за почистване на 
града. 
 
 
 
Източник: novinar.bg 
 

Заглавие: Почистиха 18 незаконни сметища в София 
 

Линк: http://novinar.bg/news/pochistiha-18-nezakonni-smetishta-v-sofiia_NDk2NTs0OQ==.html                       
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Текст: 18 нерегламентирани сметища са били почистени в София по време на пролетното почистване. 
Това съобщи пред БНТ директорът на Столичния инспекторат инж. Веска Георгиева. Преди старта на 
инициативата са били установени 106 нерегламентирани сметища, но Георгиева е убедена, че са повече. 
Тя очаква повече граждани да се включат в кампанията. Около 135 фирми са поискали от инспектората да 
им каже къде да се включат в почистването. „Пролетното почистване се върши с доброволен труд и 
доброволни средства, така че общината не плаща за извършване на тази пролетна кампания”, уточни 
Георгиева. 
Столичният инспекторат ще насочи доброволци и техника към местността Смърдана в жк „Люлин”, 
където доста граждани изхвърлят боклуците си през нощта. 
 
 
 
Източник: izvestnik.info 
 
Заглавие: 350 метра кабел под напрежение откраднаха във Върбица 
 

Линк: http://izvestnik.info/350-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0-
%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-
%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%85/                       
                                        

 

Текст: 350 метра кабел под напрежение откраднаха във Върбица. Проводникът, част от 
електропреносната мрежа, е свит, след срязване от 3 междустълбия. Образувано е досъдебно 
производство, съобщават от Областната дирекция на МВР в Хасково. 
25-годишен познайник на полицията е задържан, информират от управлението в Димитровград. Той е 
заподозрян за кражба на две ударно-пробивни машини и две медни тръби от сервизно помещение на ул. 
„Цар Симеон“, станала преди дни. Разследващите са намерили и иззели откраднатите вещи. 
31-годишен от Спахиево също е задържан за кражба, съобщават още от дирекцията. Късно вечерта в 
събота той пробвал да открадне хранителни продукти от павилион за закуски в хасковския кв. „Орфей“. 
 
 
 
Източник:stz7.com 
 
Заглавие: Крадец задигна 200 метра кабел в с. Старозагорски бани 
 

Линк: http://stz7.com/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%86-
%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0-200-
%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB-%D0%B2-%D1%81-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B7/                       
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Текст: На 29 март във Второ РУ-Стара Загора е получен сигнал от 27-годишен старозагорец, който заявил, 
че за времето от 01,00 до 03,00ч. на същата дата неизвестен извършител, чрез изкопаване на дупки, е 
извършил кражба на около 200м. кабел в землището на с. Старозагорски бани, общ.Стара Загора. По 
случая е образувано досъдебно производство. 
 
 
 
Източник: blagoevgrad.eu 
 
Заглавие: Разследват взломна кражба от вила край Дупница 
 

Линк: http://www.blagoevgrad.eu/obraha-vila-krai-dupnica.html                       
                                        

 

Текст: Няколко кражби са заявени в края на миналата седмица в РУ Дупница. От гаражи в града са отнети 
четирижилен кабел и инструменти, а от къща в с. Червен брег са откраднати 2 пистолета – “Глок” и 
“Байкал”. 
От вила край Дупница са отнети телевизор, покъщнина и инструменти, а от фирмено помещение – 
метални лагери. 
Кражбите са извършени чрез взлом. Местопроизшествията са обслужени от дежурна полицейска група. 
Работата по установяване на извършителите продължава РУ Дупница. 
 
 
 
Източник: ruseinfo.net 
 

Заглавие: Пожарникари спряха горене на кабели за скрап на алея "Латинка" в Русе 
 

Линк: http://www.ruseinfo.net/news_137393.html                                
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Текст: На 27.03.2015 г. от 23,27 ч. до 00,05 ч. на 28.03.2015 г. един екип с ПА от Втора РСПБЗН – Русе беше 
изпратен на сигнал за задимяване в района на алея ,,Латинка'', гр. Русе. При пристигане на екипа се 
установява, че са горени кабели за скрап пред жилищна къща. Кабелите бяха иззети от дежурен 
полицейски екип на ОДМВР Русе. 
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