МЕДИА МОНИТОРИНГ
7 март 2016 г.
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Източник: МОСВ
Заглавие: Министрите на културата Вежди Рашидов и на околната среда и водите Ивелина Василева
разгледаха Античния културно – комуникационен комплекс "Сердика"

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4097

Текст: Министърът на културата Вежди Рашидов заедно с министъра на околната среда и водите Ивелина
Василева разгледаха Античния културно-комуникационен комплекс "Сердика".
По време на обиколката министър Рашидов показа на министър Василева не само разкритите и
консервирани останки от антична Сердика, но и уникалната късноантична мозайка в подземното ниво на
Ларгото, която не отстъпва на прочутите антични мозайки от град Равена, Италия.
След като всички довършителни дейности на обекта приключат, разкритите археологически находки при
строежа на метростанцията до ЦУМ ще се превърнат в най-големия ни музей на открито, който ще бъде
посещаван от хиляди туристи.

Източник: МОСВ
Заглавие: Срещата за Банско ще се предава онлайн
Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4102

Текст: Заради големия обществен интерес, насрочената за 7 март среща за Банско ще може да бъде
проследена онлайн от 11 часа на заглавната интернет страница на МОСВ. Целта на срещата е всички
заинтересовани страни да опитат да намерят консенсусно решение по въпросите, свързани с
управлението на ски зоната.
Поканени са министрите на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, на туризма
Николина Ангелкова, на икономиката Божидар Лукарски, на спорта Красен Кралев, председателите на
ресорните парламентарни комисии, представители на неправителствения сектор, на община Банско и на
концесионера „Юлен“ АД.
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Източник: Консултации на МОСВ с обществеността
Заглавие: Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за публичния регистър на

операторите, които извършват дейности по приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона за отговорността за
предотвратяване и отстраняване на екологични щети

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=164

Текст: Изменението на Наредбата за публичния регистър на операторите, които извършват дейности по

приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на
екологични щети е свързано с прецизиране на текстовете на наредбата в съответствие с изменението и
допълнението на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети
(ЗОПОЕЩ), обнародван в ДВ, бр. 62/2015 г., както и с изменението на нормативната уредба, цитирана в
Приложение 1 на ЗОПОЕЩ.
Подобрява се прилагането на подзаконовата нормативна уредба към ЗОПОЕЩ и се конкретизират
изискванията по отношение на декларирането на достоверността на данните от операторите по чл. 17 от
ЗОПОЕЩ, съгласно наредбата.
Регламентира се даването на указания на лицата по чл. 16 и чл. 17 от ЗОПОЕЩ по отношение на
прилагането на наредбата и предоставянето на информацията за вписване в публичния регистър на
операторите, които извършват дейностите по приложение №1 към чл.3, т.1 от ЗОПОЕЩ, както и
изграждането и внедряването на информационна система (ИС) за поддържане на публичния регистър по
ЗОПОЕЩ.
Крайна дата за съгласуване: 16.03.2016 г.
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: a.bachvarova@moew.government.bg.
Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за публичния регистър на операторите, които
извършват дейности по приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона за отговорността за предотвратяване и
отстраняване на екологични щети може да видите тук.
Проектът на доклад до министъра на околната среда и водите може да видите тук.

Източник: riosvbl.org
Заглавие: График на проверките за нерегламентирани сметища по реките
Линк: http://www.riosvbl.org/index.php/2013-10-15-18-28-02/11533-b-1853
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Текст: График за проверки за наличие на нерегламентирани замърсявания /сметища/ на речните легла и

прилежащите територии на реките във връзка на изпратените указания на РИОСВ - Благоевград до
кметовете да организират огледи на речните легла и прилежащите им територии, намиращи се в обхвата
на общините и при констатиране на нерегламентирани сметища или съществуващи замърсявания, да се
предприемат своевременни мерки по тяхното отстраняване и недопускане образуването на нови.

проверявана община

дата на проверката

Община Банско

08.03. 2016 г.

Община Кресна и Община Струмяни

11.03.2016 г.

Община Разлог

15.03.2016 г.

Община Симитли

22.03.2016 г.

Община Гоце Делчев

24.03.2016 г.

Община Белица и Община Якоруда

30.03.2016 г.

Община Сандански

05.04.2016 г.

Община Рила и Община Кочериново

12.04.2016 г.

Община Благоевград

14.04.2016 г.

Община Гърмен

19.04.2016 г.

Община Петрич

20.04.2016 г.

Община Хаджидимово

26.04.2016 г.

Източник: scrap-bg.com
Заглавие: Виа Експо / Save The Planet 2016
Линк: http://scrap-bg.com/12029/

Текст: Save the Planet – международно изложение и конференция за управление на отпадъци

5-7 април, София, организатор: Виа Експо
Партньор: scrap-bg.com
За поредна година Save the Planet ще представи нови решения и добри практики за управление и
рециклиране на отпадъци. Директни изложители и лектори от 12 държави ще вземат участие. Целта на
изявата е да покаже как чрез модерни технологии от отпадъците може да се произведе биогаз, компост,
вторични материали (пластмаса, стъкло, инертни материали за строителството и др.)
Лекторите ще отговорят на въпросите:
▪ Как България може да приложи модела на кръгова икономика?
▪ Как напредваме в управлението на строителните отпадъци и какво още предстои?
▪ Как да се справим с димните газове чрез прилагане на авангардна технология?
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▪ Как безопасно да оползотворим твърдите битови отпадъци и да произведем енергия?
▪ Как да превърнем отпадъците в ресурс в хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство и
дървообработването?
Вижте пълната програма тук Регистрация за слушатели
Част от акцентите на изложението са решения на компании от Австрия, България, Дания, Италия
и Швейцария:
▪ оборудване за третиране на хранителни отпадъци
▪ Иновативни решения за рециклиране на пластмасови отпадъци
▪ Инсталация за производство на енергия от отпадъци с възвръщаемост на инвестицията от 3 до 5 години
▪ Шредери с висока производителност и ниска консумация на енергия
▪ Съдове за компостиране и разделно сметосъбиране
Организатор: www.viaexpo.com
5-7 април, София, организатор: Виа Експо
Партньор: scrap-bg.com
За поредна година Save the Planet ще представи нови решения и добри практики за управление и
рециклиране на отпадъци. Директни изложители и лектори от 12 държави ще вземат участие. Целта на
изявата е да покаже как чрез модерни технологии от отпадъците може да се произведе биогаз, компост,
вторични материали (пластмаса, стъкло, инертни материали за строителството и др.)
Лекторите ще отговорят на въпросите:
▪ Как България може да приложи модела на кръгова икономика?
▪ Как напредваме в управлението на строителните отпадъци и какво още предстои?
▪ Как да се справим с димните газове чрез прилагане на авангардна технология?
▪ Как безопасно да оползотворим твърдите битови отпадъци и да произведем енергия?
▪ Как да превърнем отпадъците в ресурс в хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство и
дървообработването?
Част от акцентите на изложението са решения на компании от Австрия, България, Дания, Италия
и Швейцария:
▪ оборудване за третиране на хранителни отпадъци
▪ Иновативни решения за рециклиране на пластмасови отпадъци
▪ Инсталация за производство на енергия от отпадъци с възвръщаемост на инвестицията от 3 до 5 години
▪ Шредери с висока производителност и ниска консумация на енергия
▪ Съдове за компостиране и разделно сметосъбиране
Организатор: www.viaexpo.com
Медийни партньори: www.scrap-bg.com и www.plastic-bg.com

Източник: dariknews.bg
Заглавие: Бали с отпадъци тръгват към новооткритото депо в Хаджидимитрово
Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1556227

Текст: След подписан договора за сметосъбиране и сметоизвозване, от 1 март 2016 година започна
депонирането на отпадъци на новооткритото регионално депо край село Хаджидимитрово.
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Извозването на отпадъците ще се извършва по определена транспортна схема и график, два до три пъти
месечно. В тези села от територията на община „Тунджа", където сметосъбирането не е трикратно, ще
бъде увеличен броят на съдовете за отпадъци, съобщиха от пресцентъра на общината.
Дейностите по сметосъбиране на твърди битови отпадъци обхваща всички населени места на
територията на общината, а извозването им ще се извършва до площадката за предварително третиране
(сепариране) на битови отпадъци и сортиране на разделно събрани рециклируеми отпадъци.

Източник: starazagora.topnovini.bg
Заглавие: Над 12 тона отпадъци събраха от връх Шипка.
Линк: http://starazagora.topnovini.bg/node/660951

Текст: Над 12 тона отпадъци от района на връх Шипка са били събрани и изнесени от работниците на
Общинско предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата” в Казанлък, съобщи
пресс тв.
В района на връх Шипка има постоянно разположени пет контейнера за отпадъци, а за 3-ти март са били
качени още пет.
Въпреки наличието на контейнери обаче, много боклуци е имало и по поляните, и по пътя към върха по
стълбите.
20 работници от общинското дружество са почистили района около Паметника на свободата и пътя в
Шипченския проход от страната на Казанлък.
Чистенето е започнало в късния следобед на 3-ти март. По-голямата част от събраните отпадъци са били
пластмасови бутилки от минерална вода и чаши.
Източник: ruseinfo.net
Заглавие: 4005 тона отпадъци са събрани и депонирани за година в старото сметище на Бяла
Линк: http://www.ruseinfo.net/news_147651.html

Текст: Събирането и транспортирането на ТБО на територията на Община Бяла за отчетната година се
извършва от общинска фирма “БЕСКУ” ЕООД – гр. Бяла.
Извършването на тези дейности се осъществява въз основа на утвърдени графици и маршрути за
движение и последователност на обслужване на улиците, които при необходимост се актуализират.
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Сметта се извозва на единственото функциониращо депо за неопасни (битови и строителни) отпадъци на
територията на Общината - общинско депо за неопасни отпадъци Бяла, което периодично се запръстява с
булдозер.
● Единственото функциониращо депо за неопасни (битови и строителни) отпадъци на територията на
Община Бяла е общинско депо за неопасни отпадъци Бяла (отредено, нерегламентирано), разположено в
землището на гр. Бяла, местност „Трапито” (ЕКАТТЕ 07603, имот № 000320) и обхваща площ от 21,725 дка.
Отстои на около 1 км от града. GPS координати: Х (позиция изток) = 25.72796; Y (позиция север) =
43.47886; LL (WGS84). Отредено е с протокол от 1995 г. Депото е изградено върху част от територията на
изоставена варовикова кариера. Маркирано е с обозначитена табела. Няма защитени територии и
паметници на културата. Депо е общинска публична собственост, земята е с начин на трайно ползване –
сметище.
● Експлоатационният период на общинско депо за неопасни отпадъци Бяла е от 1981 г и е с „изчерпан”
капацитет. Съществуващото общинско депо се експлоатира без разрешение за извършване на дейности с
отпадъци и не отговаря на изискванията на нормативната база, но то все още е в експлоатация, поради
липса на друго решение за управление на отпадъците до момента. Закриването на общинско депо Бяла е
съобразено със срока на въвеждане в експлоатация на РСУО регион Борово (Бяла, област Русе).
● Освен отпадъците от населените места на Общината ни на общинско депо за неопасни отпадъци Бяла
се депонират битовите и строителните отпадъци от всички населени места на територията на общините
Борово и Ценово.
● На територията на общината ни няма съоръжения за предварително третиране на отпадъците.
Строителните отпадъци се събират и депонират смесено с битовите отпадъци на общинско депо за
неопасни отпадъци Бяла. Не се извършва предварително третиране на строителните отпадъци.
В системата за организирано събиране и извозване на отпадъците са обхванати всички населени места от
общината: с. Полско Косово, с. Пейчиново, с. Стърмен, с. Ботров, с. Пет Кладенци, с. Бистренци, с.
Босилковци, с. Дряновец, с. Копривец и с. Лом Черковна.
населено място

бр. жители

Бяла
Бистренци
Босилковци
Ботров
Дряновец
Копривец
Лом Черковна
Пейчиново
Пет Кладенци
Полско Косово
Стърмен
Общо:

8572
246
570
316
643
743
358
239
31
1513
223
13454

количество
транспортирани и
депонирани
отпадъци
2015г/тон
2973
50
115
63
135
155
75
48
7
340
44
4005т.

С цел обхващане на всички населени места на Община Бяла в системата на организирано сметосъбиране
са закупени и по кметства от Община Бяла:
- Пластмасови кофи за смет 120л.-черни-591бр.
Стойността на закупените съдове за ТБО е 23970,96 лв. за 2015 г.
На общинското депо в гр. Бяла са транспортирани и депонирани 4005 тона битови и строителни отпадъци
за 2015 г.
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Съгласно изисквания на “Закона за управление на отпадъците”, Община Бяла е превела по банкова
сметка РИОСВ- гр.Русе, отчисления за 2015г. по:
- чл. 60 в размер на 8210,29 лв.;
- чл. 64 в размер на 112140,28 лв., се казва в отчета на Програмата за управление на дейностите по
отпадъците на Община Бяла за 2015 г., която е неразделна част от Общинската програма за опазване на
околната среда.

Източник: ruseinfo.net
Заглавие: Почти 35 тона нерециклируеми отпадъци, са получени след сортиране от “ЕКОКОЛЕКТ” АД от
територията на Община Бяла през 2015 година

Линк: http://www.ruseinfo.net/news_147652.html

Текст: На основание чл. 19, ал. 3, т. 6 и 7 и чл. 20, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците и

разпоредбите на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки е подписан Договор за
организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община Бяла
№ Д-198 от 30.07.2015 г, между “ЕКОКОЛЕКТ” АД – София и Община Бяла. Разделно събираните отпадъци
от опаковки се събират и транспортират от служители и техника на “ЕКОКОЛЕКТ” АД при следния график:
- Жълти контейнери - два пъти месечно;
- Зелени контейнери - един път на три месеца.
След предварителното им третиране разделно събраните и сортирани отпадъци “ЕКОКОЛЕКТ” АД
предава на лица – крайни потребители.
Доставените контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки през 2015г. от ”ЕКОКОЛЕКТ“ АД
и разпределени в Община Бяла, са както следва:
- Жълти контейнери тип “Бобър” , 1100 л.– 47 бр.
- Зелени контейнери тип “Иглу” , 1100 л.– 30 бр.
Количества разделно събрани отпадъци от “ЕКОКОЛЕКТ” АД, разположени на територията на Община
Бяла за 2015г. (Данните са систематизирани на база месечни актове изготвени от фирмата подизпълнител
за района - ЕКО ФЕНИКС ЕООД):
- Общото количество отпадъци, извозени до сепарираща инсталация -54,180 т.
- Количество нерециклируеми отпадъци, получени след сортиране - 34,900 т.
- Количество рециклируеми отпадъци от опаковки – 19,280 т., в т. ч. :
1. Хартия – 9,730 т.;
2. Пластмаси – 8,710 т.;
3. Метали – 0,000 т.;
4. Стъкло – 0,840 т., се казва в отчета на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на
Община Бяла за 2015 г., която е неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда.

Източник: nbox.bg
Заглавие: "Завръщането" оставило 469 тона отпадъци
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Лентата е заснета в Монтана, Канада и Аржентина

Линк: http://nbox.bg/show/item/22378-zavrashtaneto-ostavilo-469-tona-otpadatzi.html

Текст: К Общо 469 тона отпадъци в природата е оставил филмът "Завръщането", донесъл на Леонардо ди

Каприо "Оскар" за най-добра мъжка роля. Лентата, 93% от която са заснети в Монтана, Канада и
Аржентина, е създадена от 438 души екип, които са пътували заедно.
Икономичен полет от Лос Анджелис до Едмънтън в Канада оставя 0,35 тона въглероден отпечатък. Когато
се умножи по 438 за целия екип, това се равнява на 153 тона, изчислява блогър Пол Стайнс в сайта си
Order-order.com.
Въглеродният отпечатък на пътуването до Аржентина достига невероятните 1,44 тона. Така статистиката
показва, че въглеродният отпечатък от целия филм е 469,6 тона.

Източник: yambolnews.net
Заглавие: Ето какво обсъждаха и решиха на сесията по Програмата

Предложение относно приемане на общинска програма за управление на отпадъците на
територията на община Ямбол 2015-2020г.

Линк: http://yambolnews.net/index.php/drugosti/aktzenti-1/item/19388-%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0

Текст: Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)
Сивкова - За мен програмата за управление на отпадъците е най-важна в частта в плана за действие,
защото там става ясно какви са вижданията за реално финансиране на дейностите по програмата. Найзначимата дейност през 2016 г. , а и за целия период до 2020 г., се явява като най-отнемащ финансов
ресурс е изграждането на компостираща инсталация за зелени отпадъци. Не виждам в програмата да е
заложено за сепарираща инсталация. Поставям този проблем и предлагам решение по този проблем
поради две причини, първата, изграждането на сепарираща инсталация беше в досегашните планове на
общината за изграждане, също така тя беше и предмет на реализирания проект за изграждане на
Регионално депо и по него има разработена тръжна документация за инженеринг, за изграждане на тази
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инсталация, те вървят заедно двете инсталации, компостираща и сепарираща. В същото време има и
подготвена тръжна документация за обществена поръчка доставка, оборудване и механизация за тази
инсталация. Второ, миналата седмица се запознах с програмата за управление на кмета за мандата 20152019 г. и в нея на страница 3 пише: „Изграждане на компостираща и сепарираща инсталация със срок
2019 г.“, няма как да се случи това, ако не се включи сепариращата инсталация в общинската програма за
управление на отпадъците. Считам, че трябва да сме последователни в политиката си, а тя досега е била
поддържане на изграждането на компостираща и на сепарираща инсталация аз правя следното
предложение: В плана за действие, на стр.47 от програмата, дейност 3.1 да стане „Подготовка и
изпълнение на проект за компостираща и сепарираща инсталации.“. В колонката на Очаквани резултати:
осигурени инсталации за компостиране и сепариране.
Второ т.2 от Решението да стане: „Възлага на кмета на Община Ямбол ежегодно, до 31 март, да внася
пред ОбС отчет за изпълнението на програмата и да ги публикува на интернет страницата на
общината.“ Правя това предложение, защото в самата програма експертите, които са я разработвали
препоръчват тя да се отчита до 31.03 и препоръчват тя да се публикува на интернет сайта на общината. Аз
приемам тази препоръка и предлагам тя да стане решение на нашия ОбС.
Славов - За да няма притеснения и съмнения защо нещо не се намира в тази програма ще разясня някой
неща, въпреки, че никой не ми е задал въпрос по програмата. Преди време бяхме изпаднали в ситуация,
в която заради съдебни обжалвания проекта за депото щеше да се провали и бяхме на ръба повече от 2
години и половина, за да разберем, че сме прави в подхода. Жалбата беше от небезизвестната
екологичната организация „ДЕН“, което няма нищо общо с екология, а защитава частните интересите на гн Димитров, които живее до депото. Сега по същия начин имаме вкарано за обжалване решение на
РИОСВ, делото е насрочено за март месец 2017 г. на първа инстанция, което само по себе си предполага,
че ще се оформи сага. Г-н Димитров, който се бори в името на екологията, направи всичко възможно да
спре възможно най-екологичния проект не само на нашата община, но и на останалите 4, които са част от
сдружението. По тази причина няма как да не включа всичко онова, което трябва да направя, но към
момента е нереалистично да се включи това в тази програма. В актуализацията за следващата година –
да, така както е записано и във втората точка. Компостиращата я включихме, защото в момента сме в
процес на преговори с частен собственик на имот, от който дано успеем да откупим терен, който вече е
минал ОВОС, за предназначението на терена и да успеем да изградим поне компостиращата инсталация,
която в разписаната хронология и възможност за кандидатстване към монета е по напред по
оперативните програми, отколкото сепариращата и затова и тя присъства вътре. Всичко това Ви го казвам,
за да сте запознати как стоят нещата, но на мен лично ми е изключително неприятно даже само да
споменавам името на г-н Димитров и неговото измислено сдружение „ДЕН“, но той продължава да
рекетира, според мен града, по начин, който е недопустим и не само града, но и останалите общини,
които са част от това сдружение
Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от предложенията на г-жа
Сивкова.
Гласували за – 11
против – 20
въздържали се – 2 Не се приема.
Подлагам на гласуване т.2 от предложенията на г-жа Сивкова.
Гласували за – 13
против – 17
въздържали се – 3 Не се приема.
Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.
Гласували за – 24
против – 1
въздържали се – 10 Приема се.
Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.
Гласували за – 25
против – няма
въздържали се – 9 Приема се.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ: На основание чл. 21, ал. 1, т.12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 52, ал. 8 и ал.9 от Закона за управление на отпадъците Общински съвет Ямбол:
1. Приема общинската програма за управление на отпадъците на територията на Община Ямбол;
2. Възлага на Кмета на Община Ямбол ежегодно да внася пред Общинския съвет отчет за изпълнение на
програмата.
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ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на общинска програма за управление на
отпадъците на територията на община Ямбол 2015-2020г.
ВНОСИТЕЛ: Г. Славов
Вносителят няма допълнения по приложения материал.
Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)
Сивкова - За мен програмата за управление на отпадъците е най-важна в частта в плана за действие,
защото там става ясно какви са вижданията за реално финансиране на дейностите по програмата. Найзначимата дейност през 2016 г. , а и за целия период до 2020 г., се явява като най-отнемащ финансов
ресурс е изграждането на компостираща инсталация за зелени отпадъци. Не виждам в програмата да е
заложено за сепарираща инсталация. Поставям този проблем и предлагам решение по този проблем
поради две причини, първата, изграждането на сепарираща инсталация беше в досегашните планове на
общината за изграждане, също така тя беше и предмет на реализирания проект за изграждане на
Регионално депо и по него има разработена тръжна документация за инженеринг, за изграждане на тази
инсталация, те вървят заедно двете инсталации, компостираща и сепарираща. В същото време има и
подготвена тръжна документация за обществена поръчка доставка, оборудване и механизация за тази
инсталация. Второ, миналата седмица се запознах с програмата за управление на кмета за мандата 20152019 г. и в нея на страница 3 пише: „Изграждане на компостираща и сепарираща инсталация със срок
2019 г.“, няма как да се случи това, ако не се включи сепариращата инсталация в общинската програма за
управление на отпадъците. Считам, че трябва да сме последователни в политиката си, а тя досега е била
поддържане на изграждането на компостираща и на сепарираща инсталация аз правя следното
предложение: В плана за действие, на стр.47 от програмата, дейност 3.1 да стане „Подготовка и
изпълнение на проект за компостираща и сепарираща инсталации.“. В колонката на Очаквани резултати:
осигурени инсталации за компостиране и сепариране.
Второ т.2 от Решението да стане: „Възлага на кмета на Община Ямбол ежегодно, до 31 март, да внася
пред ОбС отчет за изпълнението на програмата и да ги публикува на интернет страницата на
общината.“ Правя това предложение, защото в самата програма експертите, които са я разработвали
препоръчват тя да се отчита до 31.03 и препоръчват тя да се публикува на интернет сайта на общината. Аз
приемам тази препоръка и предлагам тя да стане решение на нашия ОбС.
Славов - За да няма притеснения и съмнения защо нещо не се намира в тази програма ще разясня някой
неща, въпреки, че никой не ми е задал въпрос по програмата. Преди време бяхме изпаднали в ситуация,
в която заради съдебни обжалвания проекта за депото щеше да се провали и бяхме на ръба повече от 2
години и половина, за да разберем, че сме прави в подхода. Жалбата беше от небезизвестната
екологичната организация „ДЕН“, което няма нищо общо с екология, а защитава частните интересите на гн Димитров, които живее до депото. Сега по същия начин имаме вкарано за обжалване решение на
РИОСВ, делото е насрочено за март месец 2017 г. на първа инстанция, което само по себе си предполага,
че ще се оформи сага. Г-н Димитров, който се бори в името на екологията, направи всичко възможно да
спре възможно най-екологичния проект не само на нашата община, но и на останалите 4, които са част от
сдружението. По тази причина няма как да не включа всичко онова, което трябва да направя, но към
момента е нереалистично да се включи това в тази програма. В актуализацията за следващата година –
да, така както е записано и във втората точка. Компостиращата я включихме, защото в момента сме в
процес на преговори с частен собственик на имот, от който дано успеем да откупим терен, който вече е
минал ОВОС, за предназначението на терена и да успеем да изградим поне компостиращата инсталация,
която в разписаната хронология и възможност за кандидатстване към монета е по напред по
оперативните програми, отколкото сепариращата и затова и тя присъства вътре. Всичко това Ви го казвам,
за да сте запознати как стоят нещата, но на мен лично ми е изключително неприятно даже само да
споменавам името на г-н Димитров и неговото измислено сдружение „ДЕН“, но той продължава да
рекетира, според мен града, по начин, който е недопустим и не само града, но и останалите общини,
които са част от това сдружение
Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от предложенията на г-жа
Сивкова.
Гласували за – 11
против – 20
въздържали се – 2 Не се приема.
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Подлагам на гласуване т.2 от предложенията на г-жа Сивкова.
Гласували за – 13
против – 17
въздържали се – 3 Не се приема.
Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.
Гласували за – 24
против – 1
въздържали се – 10 Приема се.
Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.
Гласували за – 25
против – няма
въздържали се – 9 Приема се.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ: На основание чл. 21, ал. 1, т.12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 52, ал. 8 и ал.9 от Закона за управление на отпадъците Общински съвет Ямбол:
1. Приема общинската програма за управление на отпадъците на територията на Община Ямбол;
2. Възлага на Кмета на Община Ямбол ежегодно да внася пред Общинския съвет отчет за изпълнение на
програмата.

Източник: novinar.bg
Заглавие: 12 тона боклук изхвърлили празнуващи патриоти
Линк: http://novinar.bg/news/12-tona-bokluk-izhvarlili-praznuvashti-patrioti_NTMwNjsyNA==.html

Текст: Над 12 тона отпадъци са събрани след празненствата около Шипка, съобщи пред Фокус

директорът на общинското предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата” в
Казанлък Николай Чалъков.
В района, който съхранява българското самосъзнание, са разположени 5 контейнера, като за
Националния празник били поставени още толкова.
Въпреки обособените места за събиране на отпадъци, патриоти оставяли боклуци и около контейнерите,
а служители събирали бутилки и хартиени остатъци и от поляните и стълбите, водещи към знаменития
връх.
20 работници са се погрижили за чистотата на местността. Те са събрали огромно количество пластмасови
изделия като бутилки от минерална вода и чаши.

Източник: segabg.com
Заглавие: ЧЕЗ: Крадци отмъкнаха 53 км. кабели
Линк: http://www.segabg.com/article.php?id=790248
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Текст: 53 000 метра кабели и проводници са откраднати през годината. Това съобщиха от пресцентъра на

ЧЕЗ България ЕАД.
Щетите от кражби на съоръжения на ЧЕЗ през 2015 година възлизат на 3,2 млн. лева. Източени са 30
хиляди литра трансформаторно масло, в резултат на което са повредени 54 трансформатора. Откраднати
са 53 000 метра кабели и проводници.
“Кражбите на съоръжения причиниха стотици прекъсвания на електрозахранването за клиентите на ЧЕЗ и
през последната година. Въпреки огромните загуби за дружеството, най-потърпевши остават хората,
които търпят неудобства. Освен, че остават без ток, косвено те са ощетени и по друг начин, защото при
други обстоятелства средствата, вложени за отстраняване на последиците от кражби, биха могли да
бъдат вложени в рехабилитация, обновяване и развитие на остаряла електроенергийна инфраструктура и
подобряване на качеството на електрозахранването“, каза Виктор Станчев, директор „Експлоатация и
поддържане“ в ЧЕЗ Разпределение България.
Кражбите и вандализмът на инфраструктурни съоръжения са сериозен проблем от национален мащаб,
който нанася огромни щети на икономиката на България и пряко ощетява българските граждани.
Необходимо е посегателствата над елементи от инфраструктурата да бъдат третирани като престъпления
срещу националната сигурност, тъй като подобен вандализъм нарушава сигурността на доставките на
хиляди клиенти, на ключови държавни институции, болници, училища и пряко застрашава нормалното
функциониране на държавата.

Източник: radio999bg.com
Заглавие: Три кражби са разкрили ямболски полицаи
Линк: http://www.radio999bg.com/?id=22716

Текст: В хода проведени издирвателни действия, служителите на реда установили 20-годишен младеж от

Ямбол, извършил кражба на инструменти, меден казан, кабели и други вещи от таванско помещение на
ул.”Търговска”. Собственикът констатирал посегателството на 20 февруари. Нанесената щета е в размер
на около 500 лева.
Преди няколко дни от търговски обект, находящ се в централна градска част на Ямбол била извършена
кражба на преносим компютър, собственост на клиент. В резултат на проведените оперативноиздирвателни мероприятия е установено, че посегателството е дело на 22-годишен ямболлия.
След проведени оперативно-издирвателни мероприятия е установена и 24-годишна жителка на Ямбол,
извършила кражба на златен синджир с тегло около 6 гр от заложна къща в областния град.
В РУ Ямбол продължава работата по пълното документиране на случаите.
Стралджански полицаи за разкрили две кражби от частни имоти, извършени чрез проникване през
незаключени врати. По този начин от къщата в село Иречеково на 23 февруари е откраднат мобилен
телефон. В хода на разследването е установено, че деянието е извършено от 27-годишен жител на същото
село. През незаключена врата на къща в село Воденичане е проникнал и извършил кражба и 45-годишен
жител на същото село. Предмет на посегателството му били буркани със зимнина, ел. разклонители и
различни видове инструменти. Част от инкриминираните вещи са върнати на собственичката. Работата
послучаите продължава.
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В РУ Тунджа е образувано бързо производство срещу 27-годишен жител на сливенското село Чинтулово.
На 1 март, на път II-53, в хода на проверка той представил пред служители от РУ Тунджа неистински
документ – свидетелство за управление на МПС. Направената справка показала, че 27-годишният мъж
всъщност е неправоспособен и не притежава свидетелство за управление на МПС - престъпление по чл.
316 от НК. Работата по случая продължава.

Източник: dobrudjabg.com
Заглавие: Кражби на ток и кабели засякоха в Балчик
Линк: http://dobrudjabg.com/novina/krajbi-na-tok-i-kabeli-zasqkoha-v-balchik/19313

Текст: 50-годишен служител във фирма „Енерго про мрежи” АД за констатирано незаконно

присъединяване към електропреносната мрежа в гр.Балчик. При посещение на местопроизшествието е
установено, че в частен дом С.Д., на 52 г. от с.гр. е осъществил неправомерно присъединяване към
електропреносната мрежа. По случая е образувано досъдебно производство.
В РУ Балчик е получено съобщение от оператор на СОД Албена, че в 21:18 часа на същата дата е получен
сигнал за нарушение от трафопост към помпена станция „Македонка” в землищато на с.Гурково,
собственост на Напоителни системи гр.Каварна. М.Д. (50 г.), като екипа е констатирал на място срязани
кабели. При посещение на местопроизшествието е установено, че неизвестни лица се направили опит за
кражба на три броя кабели тип ШПКТ, които са издърпани изпод земята. По случая е образувано
досъдебно производство.
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