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Източник: МОСВ  
 

Заглавие: Споразумение между МОСВ и МРРБ ускорява инвестициите във ВиК сектора 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3378              
                                        

 

Текст: В 11,30 ч. на 3 юни, в Гранитна зала на Министерския съвет министрите на околната среда и 
водите Ивелина Василева и на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще подпишат 
предварително споразумение за изпълнение на дейности от „Проект за подпомагане на ефективността, 
управлението и регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК”. Проектът ще се финансира по 
ОП „Околна среда 2014-2020 г.”. 
Подписването на споразумението ще ускори инвестициите във ВиК сектора и дава „зелена светлина“ за 
обявяването на обществени поръчки от страна на МРРБ за изготвянето на регионалните пред 
инвестиционни проучвания. Те са основата, на която ще се одобряват проекти за инвестиции във ВиК по 
ОПОС 2014-2020 г.     
 
 
 
 
 
Източник: tribali.info 
 

Заглавие: Баташко клане в РИОСВ във Враца 
 

Линк: http://m.tribali.info/bg/batashko-klane-v-riosv-vav-vratsa/                                    
 

 

Текст: Вчера четирима служители на регионалната инспекция по околната среда и водите са били 
освоодени от длъжност, научи tribali.info. Това са двама шофьори, един експерт и пресаташето Цветелина 
Вергилова.  
Част от освободените служители дойдоха в редакцията ни и заявиха, че уволненията са на политическа 
основа, тъй като са били подкрепени от ДПС.  
Сменените служители са работили от години в екоинспекцията и новината им е дошла като гръм от ясно 
небе, разказаха потърпевши. Известието за смяната им е дошло сутринта от министерството на околната 
среда и водите в София, като веднага след това са били назначени други четирима човека на сходни 
позиции, на нови щатни бройки. 
Някои от освободените ще обжалват уволнението си, а други, в знак на протест, не са подписали 
заповедта.  
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“Това е политическа предизборна чистка, това е направо като Баташкото клане”, коментират някои от 
потърпевшите.  
Потърсихме за коментар директорката на РИОСВ Враца Цветинка Нейкова, която не пожела да каже нито 
дума за случилото се.  
“Това не е свързано с пряката дейност на инспекцията и няма какво да коментирам”, заяви Нейкова. 
 
 
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Сдружението на общините гласува таксата за депониране на отпадъците 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1447499 
                               

 

Текст: На заседание на общото събрание на Регионалното сдружение на общините „Видин"  бяха 
обсъдени предстоящото влизане в експлоатация на новото депо и определяне на таксата за депониране 
на отпадъци. То се проведе в заседателната зала на 6 ет. в административната сграда на Община Видин и 
бе председателствано от заместник-кмета и изпълняващ функциите кмет на общината инж. Добромир 
Дилов. На него присъстваха кметовете на 8 от 11-те общини, които са членове на сдружението. Инж. 
Дилов обяви, след като по регламент изтече един час от начално обявения, че е изпълнено изискването 
на чл. 25, ал. 5 от Закона за управление на отпадъците и събранието е законно. Участват повече от две 
трети от всички кметове на общините в област Видин и те представляват 101 496 жители, което е повече 
от две трети от общото население. 
В работата на заседанието взеха участие още Деница Славкова, директор на РИОСВ - гр. Монтана и 
Владимир Иванов - управител на Регионалното депо за битови отпадъци. 
Депото, което бе направено по проект „Изграждане на регионална система за управление на битовите 
отпадъци в регион Видин" вече има акт 16. Инж. Добромир Дилов каза по време на заседанието, че всеки 
момент се очаква да бъде получено удостоверение за влизане в експлоатация. След това всички общини 
могат да започнат извозването на отпадъците на новото депо. За тази цел ще бъде изготвен специален 
график. 
От Община Видин запознаха останалите участници с прогнозните разходи за поддържане на депото. След 
дискусия, на заседанието бе взето решение таксата за тон депонирани отпадъци да бъде 21, 50 лв. - за 
битовите; 5 лв. - за строителните и 6, 50 лв. - за растителните. Цените са без ДДС. Определените цени 
също са прогнозни. Заместник-кметът на Община Видин каза, че през месец октомври, преди приемане 
на план-сметките на общините отново ще бъде свикано общото събрание на Регионалното сдружение. 
Тогава пак ще се коментира реалното състояние на дейностите по депониране и таксата за тон може да 
бъде коригирана. 
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Източник: bnt.bg 
 

Заглавие: Сметище за строителни отпадъци в квартал “Гоце Делчев” в София 
 

Линк: http://bnt.bg/bnt2-regionalni/nezakonni-smetishta/smetishte-za-stroitelni-otpada-tsi-v-kvartal-gotse-
delchev-v-sofiya 
                               

 

Текст:  Някогашната мотописта в София се намира в столичния квартал “Гоце Делчев”. Построена е през 
1931-та година и в продължение на много години тук са се провеждали десетки състезания с 
мотициклети. В края на 80-те години на миналия век обаче пистата запада, а ситуацията през следващите 
две десетилетия става още по-плачевна. Затова сега от някогашната мотописта е останала единствено 
мръсотията, която, за съжаление, продължава да се трупа. 
Наши зрители ни сигнализираха, че се е образувало незаконно сметище в старите гаражни помещения до 
мотопистата. Проверката ни на място установи струпването на тонове строителни отпадъци. 
Вижте картата на незаконните сметища в България. 
“Не е редно, на кого му е приятно да минава”, каза Светослав Минков. “Поне аз откакто съм тука, си е все 
така.” 
Строителните отпадъци се намират близо до жилищните блокове в квартала. Хората разказват, че е 
въпрос на време старите гаражи, където са изхвърлени боклуците, да рухнат и да затрупат някой 
човек. Никой обаче не се е поинтересувал как през годините са се натрупали толкова отпадъци. 
“Предполагам хора от квартала, които нямат грам съвест. Това е”, обощи Иван Динов. “Не е редно, 
понеже минавам все ден оттук и виждам за какво става въпрос. Всеки си изхвърля оттук боклуците и най-
лошото е, че се събират наркомани…” 
Хората от квартала са готови да търсят съмишленици, за да изчистят строителните отпадъци. 
Незаконното сметище е на 50 метра от детска градина. В близост до него има и училище, като прекият път 
на учениците минава точно оттук. Хората са категорични, че ще бъдат по-спокойни за децата си, ако 
строителните отпадъци бъдат премахнати. 
 
 
 
 
Източник: plovdivmedia.com 
 

Заглавие: В четири квартала ще компостират отпадъци  
 

Линк: http://plovdivmedia.com/96072.html 
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Текст: Кварталите „Коматево“, „Прослав“, „Беломорски“ и „Остромила“ ще бъдат включени в проект за 
домашно компостиране на отпадъци. Това става ясно от предложение в дневния ред на утрешната сесия, 
на която съветниците трябва да гласуват въвеждане на система за разделно събиране на биоотпадъци.  
Общинсака администрация ще предостави на домакинствата в 4-те квартала около 300 компостера с 
указания за ползване в домашни условия. Отделно ще бъдат закупени 1000 контейнера от типа „Мева“, 
които са специално за събиране на растителни и хранителни отпадъци, за домакинствата, които не 
желаят да участват в проекта.  
Предвижда се и изграждането на специална площадка в район „Южен“, където ще може да се предават 
разделно събираните отпадъци./Дарик 
 
 
 
 
Източник: plovdiv-online.com 
 

Заглавие: Обраха 1000 м кабели на ЕВН 
 

Линк: http://www.plovdiv-online.com/region/item/67954-obr%D0%B0h%D0%B0-1000-m-k%D0%B0beli-
n%D0%B0-evn                                  
 

 

Текст: Кабели са били откраднати от електропреносната мрежа на село Тюркмен. 
Сигналът за кражбата на над 1000 метра проводници на обща стойност 2200 лева е подаден вчера в РУ – 
Раковски. 
Според първоначалната информация, посегателството е извършено за времето между 4 часа и 6 часа 
същия ден. 
Образувано е досъдебно производство и работата на разследващите продължава.  
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