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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева участва в официалната церемония по въвеждането в 
експлоатация на метрото до Летище София 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3221                         
                                        

 

Текст: „С проектите за изграждане на метрото столицата е един от европейските градове, които реално 
провеждат политиките за намаляване на замърсяването на въздуха и за намаляване на парникови 
газове“, отбеляза министър Василева по време на официалната церемония по въвеждането в 
експлоатация на метрото до Летище София. 
Проектът за разширение е свързан с изграждането на екологично устойчиви транспортни мрежи в 
градската среда. Чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ бяха закупени 10 метровлака, 
които да осигурят планираното маршрутно функциониране на метрото след реализацията на двата 
участъка от третия етап на проекта. С  разширението на  метрото се постига директна и удобна връзка 
между два от големи жилищни комплекси с централната градска част чрез бърз, екологичен и ефективен 
транспорт. Ограничаването  на трафика на наземния градски ще доведе до намаляване на вредните 
емисии във въздуха годишно с над 2780 тона, ще намалеят нивата на шум и вибрации в градската среда. 
„Изграждането на метрото в столицата е едни от най-мащабните и значими като постигнати екологични 
ползи проекти. Той изцяло се вмества в разбирането за зелен град, за устойчива мобилност, защото 
пътникопотокът, който ще бъде пренасочен към метрото е от порядъка на 500 хиляди души”, уточни още 
Ивелина Василева. 
След церемонията по откриването, Василева, министърът на регионалното развитие и благоустройството 
Лиляна Павлова, кметът на София Йорданка Фандъкова и управителят на „Метрополитен“ Стоян Братоев, 
се возиха с влак, закупен по ОПОС  в новата отсечка.  
 
 
 
Източник: focus-radio.net 
 

Заглавие: Полицията установи 39-годишен мъж от Девин, извършвал търговска дейност с черни и цветни 
метали без разрешително 
 

Линк: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=825078                                               
 

 

Текст:  Смолян. Полицията установи 39-годишен мъж от Девин, извършвал търговска дейност с черни и 
цветни метали без разрешително, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Смолян. 
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Вчера в с. Триград при извършена полицейска проверка на лек автомобил Форд „Транзит“ е установено, 
че 39-годишен мъж от Девин извършва търговска дейност с черни и цветни метали без съответното 
разрешение за това, като превозва 375 кг. старо желязо и 5 кг. мед. По случая е образувано бързо 
производство. 
 
 
Източник: РИОСВ 
 

Заглавие: Постоянната секторна комисия в областта на туризма и околната среда заседава днес в Русе 
 

Линк: http://www.ruseinfo.net/news_137563.html                                              
 

 

Текст:  Зала 1 на Областна администрация – Русе се проведе редовно заседание на Постоянната секторна 
комисия в областта на туризма и околната среда. То е първото за 2015 година и беше открито от 
заместник областният управител на Област Русе Станимир Станчев. На срещата присъстваха 
представители на Община Русе, Община Борово, Община Бяла, Община Две могили, Община Иваново, 
ОД на ДФ „Земеделие”, Регионалния исторически музей, Изпълнителна агенция за проучване и 
поддържане на река Дунав, Дирекция на Природен парк „Русенски Лом”, Регионална инспекция по 
околната среда и водите – Русе, Сдружение „Регионална занаятчийска камара „ – Русе и др. 
Заседанието премина при следния дневен ред: 
1. Състояние на крайбрежната зона на град Русе - перспективи за преустройството й. Запознаване с 
предстоящи проекти.  
2. Проекти на ИАППД за опазване водите на река Дунав от замърсяване от корабоплавателна дейност в 
общия българо-румънски участък  
3. Проектът „Дунавският Лимес в Североизточна България” 
4. Създаване на интегриран туристически продукт в Община Иваново – възможности и предизвикателства 
5. Община Две могили представя традиционните фестивали „Жива вода” в с. Каран Върбовка и „Събор на 
хърцоите” в с. Кацелово. 
6. Отчет за дейността на Постоянната секторна комисия в областта на туризма и околната среда през 2014 
г. и приемане на Индикативна годишна работна програма за 2015 г. Комисията прие следните решения: 
1. „Постоянната секторна комисия в областта на туризма и околната среда приема представения Отчет за 
дейността през 2014 г.” 
2. „Постоянната секторна комисия в областта на туризма и околната среда приема представената 
Индикативна годишна работна програма за 2015 г. без забележки” 
3. „С оглед необходимостта от актуализация на поименния състав на Постоянната секторна комисия в 
областта на туризма и околната, институциите и организациите включени в състава на комисията е 
необходимо в срок до 30.04.2015 г. да потвърдят своят представител в Комисията или излъчат нов.” 
 
 
 
 
Източник: news.dir.bg 
 

Заглавие: Заводът за отпадъци е на финалната права 
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През април ще започне изпитанието на машините за преработка 
 

Линк: http://news.dir.bg/news.php?id=18802511                                             
 

 

Текст: Строителството на завода за отпадъци край София е на финалната си права. „Строителните 
дейности на Завода за механично-биологично третиране на отпадъците в София са реализирани на 75 
процента", това заявиха пред кмета на Столичната община Фандъкова, ръководството на фирмата – 
изпълнител Актор Хелектор и инженера на обекта по време на днешната оперативка. 
Работната среща се състоя вчера на обекта и на нея присъстваха столичният кмет Йорданка Фандъкова и 
зам. кметът Мария Бояджийска.Основните строително-монтажни дейности на отделните подобекти са в 
различна степен на завършеност. В момента се изпълняват покривните конструкции, Вик инсталациите и 
електрическите връзки. В сградите за производство и съхранение на RDF горивото се довършва монтажа 
на оборудването. 
Предстои в края на април да бъдат започнати единичните изпитания на машините и оборудването в 
сградата на механично сепариране, поясниха от местната управа. 
 
 
 
Източник: pernikdnes.com 
 

Заглавие: Непостроеното депо за отпадъци вече привлича боклуците 
 

Линк: http://www.pernikdnes.com/news/11334                      
                                        

 

Текст: Още преди да е завършено регионалното депо за твърди битови отпадъци, което ще събира 
боклука на шестте общини в област Перник, там сякаш не от шест общини, ами и от съседните области е 
изкарана каква ли не смет, пише "Градски вестник". Представете си само ако срешу нея се даваха сливи, 
колко ракия е щяла да бъде сварена… 
Покрай пътя от разклона към новото депо от шосето между Мошино и Бучино към Суходол е стоварен 
толкова много боклук, че направо ще запълни единствената клетка, с която ще разполага това ново депо. 
Както обясняват посветените, в нея ще се съхранява само отпадък който е преминал през сепариращите и 
компостиращите системи, но не е ясно къде ще се стоварват строителните отпадъци, изсипвани сега на 
воля покрай пътя. За него вчера кметът на Перник каза, че щял да бъде рехабилитиране и пари за това 
били предвидени в проекта за депото. Не става ясно обаче какво ще стане с улицата през Мошино, по 
която след септември ще минават всичките боклучарки от всичките 6 общини на път към депото, докато 
се направи обиколен път през Радина чешма, каквато идея има. 
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Никога, вероятно, няма да се разбере и защо бяха затрупани поне няколко милиона, „инвестирани” в 
регионално депо по проект финансиран от ИСПА, чието изграждане на същото място започна през 2003г. 
Ще се запомнят обаче няколкото първи копки на този обект, чието откриване се очертава към септември. 
 
 
 
Източник: focus-radio.net 
 
Заглавие: Димо Скорчев, кмет на гр. Дунавци: Проблемът с почистването на битовите отпадъци в 
малките населени места няма да бъде решен в близките дни. 
 

Линк: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=825194                       
                                        

 

Текст: Видин. Проблемът с почистването на битовите отпадъци на малките населени места няма да бъде 
решен в близките дни, категоричен е кметът на град Дунавци Димо Скорчев, предаде репортер на Радио 
“Фокус”- Видин. Той посочи, че в Дунавци има 1400 кофи за смет и попита общинските съветници какво 
ще стане ако още утре от фирмата по чистота си приберат кофите за смет, които са техни. „Населението на 
Дунавци ще изхвърля боклука си пред къщите си, каква ще бъде тогава заплахата за тяхното здраве?“, 
попита Димо Скорчев. 12 са хората по социални програми, които се грижат за чистота в малкия град – 
почистват се автобусните спирки, зелените площи, тротоарите пред училището, детската градина и 
здравната служба.  
 
 
 
Източник: m.focus-news.net 
 

Заглавие: Създават звено „Чистота” към Община Видин заради кризата с боклука. 
 

Линк: http://m.focus-news.net/?action=news&id=2045953                       
                                        

 

Текст: Видин. Създават звено „Чистота” към Община Видин с решение на общинските съветници след 
извънредно заседание на местния парламент, предаде репортер на Радио “Фокус”- Видин. 
Предложението е на изпълняващия длъжността кмет на Видин Добромир Дилов. Той посочи, че след 
прекратяване на договора с фирмата – концесионер по чистотата във Видин , 8 екипа от строителната 
група почистват града. Според него има опасност за здравето на хората от населените места, където три 
седмици не бяха извозвани битовите отпадъци. От Видинската община заплащат горивото на камиони от 
други общини, които извозват битовите отпадъци във Видин и населените места от общината. На 
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заседанието на общинските съветници присъстваха и кметове и кметски наместници на села от 
Видинската община. В някои от тях битовите отпадъци не бяха извозвани от месец януари. Все още и във 
Видин има в някои от кварталите препълнени кофи и образували се сметища край тях. Всички зелени 
площи във Видин са потънали в боклуци – найлонови торбички и други отпадъци се виждат по клоните на 
дърветата и по храстите. 
 
 
Източник: smart.dir.bg 
 

Заглавие: 800 лв. глоба за унищожена кофа за боклук 
800 лв. глоба грози всеки, който унищожи метален контейнер за смет в Русе. 
 

Линк: http://smart.dir.bg/dnes/news/18796044/                     
                                        

 

Текст: Ако гражданин или едноличен търговец посегне на пластмасова кофа за боклук, санкцията е 100 
лв. Това предвижда Наредба номер 15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово 
разпространени отпадъци в общината, съобщиха от кметската управа. 
Целта е да не се унищожават безнаказано съдове за смет и да се замърсяват частни имоти или 
обществени територии. Наредбата определя как ще се събират разделно отпадъците от хартия, картон, 
метали, пластмаси и стъкло.  
При строителство и незаконно съборени сгради фирмите и собствениците ще почистват и извозват за 
тяхна сметка. Ако се осуети проверка на РДНСК, глобата е 500 - 1000 лв. Санкцията ще скочи до 5000 лв. 
при неизпълнено предписание от граждани, а фирмите ще плащат до 10 000 лв.  
Миналата година Община Русе започна рекултивацията на една от препълнените 2 клетки за твърди 
битови, производствени, строителни и опасни отпадъци в регионалното депо. Обществената поръчка за 
над 2 млн.лв. без ДДС спечели фирма "Берус" ООД. Парите бяха осигурени от местния бюджет и 
събраните отчисления по Закона за управление на отпадъците.  
Клетка номер 2 светва на червено, след като за 8 г. събира 664 878 т твърди битови отпадъци. Боклукът 
отговаря на прогнозните количества на проекта, с който е изградено депото. С откритата инсталация за 
преработка на строителни отпадъци пък бяха премахнати незаконните сметища.  
Сепараторът намали таксите за депониране в депото от 24 лв./т на 8 лв. тона. Иначе такса смет в 
крайдунавския град трябваше да скочи двойно заради отчисленията към екоминистерството. 
 
 
 
Източник: tribali.info 
 

Заглавие: Полицията погна крадци на метали 
 
Линк: http://www.tribali.info/bg/politsiyata-pogna-kradtsi-na-metali/#.VR41mf4cTcs                       
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Текст: На 1 април на територията, обслужвана от районното управление „Полиция“-Враца, е проведена 
специализирана полицейска операция с цел противодействие на кражбите на метали и за контрол над 
дейностите, свързани с метали. Проверени са 5 пункта за изкупуване на черни и цветни метали. Подобна 
акция е извършена и за времето от 13 до 16 часа вчера в Оряхово. Полицейски служители проверили 2 
пункта за изкупуване на метали. При извършените проверки не са констатирани нарушения.  
 
 
 
Източник: novini.bg 
 

Заглавие: Апаши откраднаха капаците на шахти 
Кметът търси заместители, защото шахтите са открити 
Нагли апаши откраднаха чугунените капаци за телефонните шахти във врачанското село Кунино. 
Парадоксалното е, че вместо да уплаши крадците, наскоро пуснатото модерно улично осветление 
ги улеснило. 
  

Линк: http://www.novini.bg/news/275603-%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-
%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8.html                    
     

 

Текст: „Ако искате, ще ви го пусна – имам ЛЕД-осветление, най-модерното в Европа, и точно когато го 
пуснахме, изчезнаха шахтите”, обяснява пред БТВ кметът Йоло Петков. 
Така вместо да ги държи далеч от селото, новото улично осветление за 60 хиляди лева на практика 
улеснило крадците. Никой не чул и не видял крадците. 
Открити и с над два метра дълбочина, шахтите могат да бъдат опасни. Засега са обезопасени с пръчки. 
За откраднатото, ако успеят да го пласират за скрап, извършителите ще получат малко над сто лева. А за 
всеки нов метален капак кметството трябва да брои 400 при месечен бюджет от едва хиляда лева. 
„Сега търся заместители, обадих се на приятели - нещо бракувано, нещо временно, докато намеря пари 
да поръчам други”, казва кметът. 
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Източник: new.sliven.net 
 

Заглавие: Криминалистите разследват кражба на 120 м. ел.проводници и кражба на 180 л. дизелово 
гориво. 
 
Линк: http://new.sliven.net/sys/news/index.php?id=169892                      
                                        

 

Текст: Сливен: Служители на участък “Запад” работят по случай на кражба на 120 м. ел.проводници в 
сливенското село Голямо Чочовени. Кражбата е извършена през нощта на 1 април. Неизвестен 
извършител е срязал и откраднал 120 м. кабел от две междустълбия от електропреносната мрежа на 
селото. По случая е образувано досъдебно производство.  
 В РУМВР-Сливен е образувано досъдебно производство за кражба на 180 л. дизелово гориво. За времето 
27-30 март неизвестен извършител е източил 180 литра гориво от багер, извършващ ремонтни дейности и 
паркиран пред зала “Асеновец” в град Сливен. Нанесената щета е за около 400 лева. Предприети са 
незабавни процесуално-следствени и оперативно-издирвателни действия.  
 
 
 
Източник: smolyannews.com 
 

Заглавие: Откраднаха 900 метра кабел на ЕВН в местност край смолянско село   
 
Линк: http://www.smolyannews.com/news/krimi/otkradnaha-900-metra-kabel-na-evn-v-mestnost-kray-
smolyansko-selo                      
                                        

 

Текст: Вчера в РУП – Смолян е получена жалба от служител в КЕЦ – Смолян, затова че за времето от 
14.03.2015 г. до 01.04.2015 г. в местностите “Кичуковица” и “Селимовска река”, землища на с. Буката, от 
въздушна мрежа на извод от ТП “Буката”, захранващ махала Селимовска река, е извършена кражба на 
около 900 м. меден проводник, собственост на “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД – гр. Пловдив. 
Стойността на кражбата е в процес на изясняване. Местопроизшествието е посетено от дежурна 
оперативна група при ОДМВР и РУП-Смолян. По случая е образувано досъдебно производство, съобщиха 
от полицията. 
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	Заглавие: Полицията установи 39-годишен мъж от Девин, извършвал търговска дейност с черни и цветни метали без разрешително
	Линк: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=825078

	Заглавие: Заводът за отпадъци е на финалната права
	През април ще започне изпитанието на машините за преработка

