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Източник: monitor.bg
Заглавие: РИОСВ проверява изхвърляне на пестициди в Плиска
Линк: http://www.monitor.bg/a/view/13903-%D0%A0%D0%98%D0%9E%D0%A1%D0%92-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B8-%D0%B2%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0

Текст: Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите в Шумен извършва проверка по

горещ сигнал за изхвърлени пестициди в района на град Плиска, съобщиха от инспекцията. На мястото,
където се предполага, че има заровени отрови са пожарникари, химици и заместник-областният
управител на Шумен Петко Шаренков.
Според информацията, която е постъпила в пожарната в Шумен в землището на Плиска бил разрушен
склад за съхранение на препарати за растителна защита, а осем бидона с отрови били "погребани"
наблизо. Авторът на сигнала съобщил на пожарникарите, че може да им посочи точното място, където са
заровени пестицидите.
От РИОСВ обясниха, че предстои да бъдат взети проби от почвата от Регионалната лаборатория на
Изпълнителна агенция по околна среда за да се установи дали има замърсяване. В регистъра на
складовете и ББ-кубовете, в които се съхраняват препарати за растителна защита подобен склад в Плиска
не фигурира. Най-близкото "гробище" за отрови е в шуменското село Градище.

Източник: mediapool.bg
Заглавие: Мобилен пункт за опасни отпадъци ще има в столичния район "Красно село"
Линк: http://www.mediapool.bg/mobilen-punkt-za-opasni-otpadatsi-shte-ima-v-stolichniya-raion-krasnoselo-news246640.html

Текст: Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще бъде разположен в събота в
район "Красно село", съобщиха от компанията, която заедно със Столична община организира
разделното им събиране на територията на София.
Пунктът ще бъде разположен в кв. "Хиподрума", на бул. "Цар Борис Трети" 41, на паркинга пред
Общински културен институт "Красно село". Опасни отпадъци там ще могат да се предават от 8.30 до
14.30 часа.

WWW.BAR-BG.ORG | 2

Безплатно в мобилния пункт се приемат живак и живакосъдържащи уреди, каквито са термометрите,
лакове и бояджийски материали; домакински препарати и химикали; мастила и замърсени опаковки;
фармацевтични продукти и лекарства с изтекъл срок на годност.
Опасни отпадъци от домакинствата могат да се приемат за обезвреждане от компанията по всяко време,
след предварителна заявка на телефон 0700 11 75.

Източник: botevgrad.com
Заглавие: Вече се чисти и около контейнерите за отпадъци
Линк: http://www.botevgrad.com/news/64824/Veche-se-chisti-i-okolo-konteynerite-za-otpadaci/

Текст: За разлика от частната фирма, която събираше и извозваше боклука от Ботевград, общинското

предприятие БКС чисти и около контейнерите, показа наша проверка. На много места – и в центъра, и в
крайните квартали на града, площите около контейнерите бяха заприличали на сметища за всякакви
отпадъци- счупени стъкла, мебели, части от автомобили, дрехи и други. Сега те са старателно почистени,
видя наш репортер.
В рамките на месец предстои подмяна на амортизираните контейнери с нови. Също така се предвижда
поставянето на нови кошове за отпадъци на повече обществени места в града.
Работниците на БКС се заеха и с привеждането на замърсените обществени пространства в чист и
приветлив вид. Днес ги засякохме да почистват площта около градската тоалетна зад читалището.
Междувременно от фейсбук тръгна екологична инициатива „Моите десет минути за Ботевград”. Идеята е
всеки гражданин, излизайки от вкъщи и тръгвайки към центъра на града, да вдигне поне една хартийка
или пластмасов отпадък от тротоара или тревна площ, и да ги изхвърли в предназначените за тази цел
места, обясняват инициативните наши съграждани. Те призовават за повече отговорност по отношение на
опазване на околната среда, за да покажем, че милеем за родния град и уважаваме труда на хората,
които се грижат за чистота му.
При по-мащабни екологични инициативи от страна на граждани, ръководство на общинско предприятие
БКС изрази готовност, че щe съдейства с всичко необходимо за осъществяването им.

Източник: ecology-bulgaria.com
Заглавие: Община Гурково търси доставчик на съдове за битови отпадъци
Линк: http://ecology-bulgaria.com/article/2060-obshtina-gurkovo-tarsi-dostavchik-na-sadove-za-bitoviotpadaci
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Текст: Община Гурково откри процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на

специализирани съдове за битови отпадъци за нуждите на общината.
Обществената поръчка обхваща доставката на 80 бр. поцинковани кофи тип "Мева" 100 литра, 45 бр.
поцинковани контейнери тип "Бобър" 1100 литра, 10 бр. кошчета градински тип 1; 10 бр. кошчета
градински тип 2; 10 бр. компостери за домашно компостиране - 330 литра.
Прогнозната стойност на поръчката е 25 090 лв.
Срокът на валидност на публичната покана е 21 март т. г.
Допълнителна информация за техническите изисквания и условията за участие в процедурата може да
откриете в сайта на общината.

Източник: ecology-bulgaria.com
Заглавие: Изложители и лектори от 12 различни държави ще вземат участие в Save the Planet
Линк: http://ecology-bulgaria.com/article/2062-izlojiteli-i-lektori-ot-12-razlichni-darjavi-shte-vzematuchastie-v-save-the-planet

Текст: Тазгодишното издание на международното изложение Save the Planet, което ще се проведе от 5
до 7 април т.г., ще представи редица нови решения и добри практики за управление и рециклиране на
отпадъци, съобщиха организаторите от Виа Експо. В събитието ще се включат директни изложители и
лектори от 12 държави, които ще покажат как с помощта на модерни технологии от отпадъците може да
се произведе биогаз, компост и вторични материали (пластмаса, стъкло, инертни материали за
строителство и други).
Някои от въпросите, на които ще отговорят лекторите по време на своите презентации, са: 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; И как
да превърнем отпадъците в ресурс в хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство и
дървообработването.
Акцент на изложението ще са различни решения на компании от Австрия, България, Дания, Италия и
Швейцария в областта на оборудване за третиране на хранителни отпадъци, съдове за компостиране и
разделно сметосъбиране, редица иновативни решения за рециклиране на пластмасови отпадъци,
шредери с висока производителност и ниска консумация на енергия, както и инсталация за производство
на енергия от отпадъци с възвръщаемост на инвестицията от 3 до 5 години.
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Източник: nbox.bg
Заглавие: София пита Виена как да се топлим с боклуци

Около 90 млн. лева дава на година Столична община за извозване на отпадъците

Линк: http://nbox.bg/bulgaria/item/23223-sofiya-pita-viena-kak-da-se-toplim-s-boklutzi.html

Текст: Йорданка Фандъкова ще черпи опит от Виена как може София да се отоплява от преработка на

отпадъци. Идеята е Столична община да изгради инсталация, чрез която крайният продукт от новия завод
за отпадъци край село Яна да се оползотворява в „Топлофикация - София“.
Според източници от общината инвестицията в новото съоръжение няма да е голямата, а идеята е то да
заработи до началото на 2017 г. Във виенската система сметта се превръща в парно, топла вода и ток,
чрез изгаряне при много високи температури. Отпадъците, които не стават за рециклирани се обработват
в специални пещи при около 1100 градуса по Целзий. Така хем се произвежда енергия, хем обемът на
боклуците намалява тройно, след което те се извозват в сметища.
Освен инвестицията от 150 млн. лева, която Столична община направи по европейски проект за
построяване на завода на преработка на отпадъци, тя дава и около 90 млн. лева за събиране на боклуци.
Бюджетът за тази дейност е сред най-големите пера в разходите на кметството, като пари за него се
отделят за 5 години напред. Сумата, заделена до 2020 г. е около 450 млн. лева, общината подписа
миналата година договори за сметоизвозването от повечето райони на столицата.
Цената за почистването на райони е по различни тарифи. Сумите са от 27 до 46 млн. лева за зона за целия
5-годишен период, като най-скъпи за поддръжка за „Люлин“ и „Младост“.
По сметки на общината в София на ден се изхвърлят около 1000 тона боклуци, но само половината от тях
се извозват в новия завод. Натоварването на мощностите става постепенно и очакванията са през
пролетта всички отпадъци да се обработват там.
Увеличава се натоварването на мощностите и на намиращата се в близост до завода компостираща
инсталация за преработка на зелени и биоотпадъци. Миналата година там са постъпвали дневно 20 тона
събрана храна от ресторантите и столовете в София и 30 тона шума, а тези количества сега са скочили
съответно на 26 и на 36 тона.

Източник: vestnikataka.bg
Заглавие: В „Столипиново” искат да санират блоковете си
Линк: http://www.vestnikataka.bg/2016/03/%D0%B2-

%E2%80%9E%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%BE/
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Текст: Шест блока в район „Източен” са подали документи по програмата за безплатно саниране. Хората

в квартала са се запознали с програмата, достигнали са до единодушие и са подали документи, съобщава
TNS.bg.
Кметът на „Източен” обяви, че в района започва и разчистване на незаконните постройки. Разчистване ще
има и за сметищата. Като под сметища се разбира междублоковите пространства, тротоарите, улиците и
дори самите входове. Кварталът е потънал в боклуци, а циганите недоволстват, че никой не чисти.
„Всички квартали се чистят, а само в нашия никой не идва.”, жалва се ром от „Столипиново”. Мъжът дори
прикани пловдивчани от останалите квартали да дойдат да почистят. Не било честно те да живеят на
чисто, а Столипиново да тъне в мръсотия. Не стана ясно само откъде идва боклукът, според неговата
логика той не е направен от циганите.

Източник: m.dnes.bg
Заглавие: Закопчаха автоджамбаз с мачете, палки, дрога...
Линк: http://m.dnes.bg/crime/2016/03/11/zakopchaha-avtodjambaz-s-machete-palki-droga.295794

Текст: Известният автокрадец Иван Тодоров-Главата е бил арестуван с 2 мачетета, 2 сгъваеми палки и

няколко вида наркотици при акцията на полицията в София за крадени коли, мутренски кортежи, дрога и
др.
Задържани са общо 19 души, проверени са 850 коли, сред които и 4 кортежа. Проверява се и рамата на
"Крайслер" заради съмнения, че е краден, пише "24 часа".
Главата и 2-ма негови авери - Санчо и Боян Г., криминално проявени за автокражби и издирвани от МВР,
са спрени в кв. "Лозенец". Полицията търсела сподвижниците на Главата като свидетели по дело, на
което те не се явили няколко пъти.
Мъжете не дали обяснения за наркотиците и за намерени в колата мечове. Всички оръжия са иззети.
Главата е сред най-добрите крадци на стари бусове в София, твърдят от СДВР. 42-годишният мъж крадял
из целия град и продавал на авточасти в моргите. Посягал и на нисък клас коли.
Има над 20 висящи дела и няколко присъди. 2 от тях са издадени в чужбина. В Замбия Главата е осъден за
източване на банкови карти, а в Турция - за кражба на кола.
През 2012 г. той е арестуван след гонка в София, при която забил джипа си в дърво.
Още един от останалите арестувани при акцията в София е хванат с наркотици. Други двама не носели
разрешение за оръжие и лични карти. След проверка обаче са пуснати. Оръжие е намерено у 73-ма души.
Проверява се дали документите им са изрядни.
От началото на акцията преди 2 дни са проверени 950 души, 51 - с кримирегистрации.
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4 коли са спрени, защото били със затъмнени стъкла. "Други четири кортежа пък се движили
демонстративно в пакет", поясни Златанов.
Снощи акцията продължи в столичния кв. "Бокар". Полицаите спираха луксозни коли.
Пернишките полицаи разкриха при акция и три незаконни автоморги в Радомир, съобщи още МВР.
Площадките за разфасоване на коли били ползвани от 34-годишен мъж. Той е с регистрации за кражби,
хулиганство и търговия с отпадъци от черни и цветни метали без разрешително. Задържан е за 24 ч.
Иззети са 68 коли, излезли от употреба.
Другите две автоморги са в кв. "Бела вода" и в село Батановци. Първата въртели 2-ма мъже. Единият е на
36 г. и преди е проверяван за използване на фалшиви документи и акцизни стоки без бандерол.

Източник: news.bg
Заглавие: 3 незаконни автоморги откриха в Радомир
Линк: https://news.bg/crime/3-nezakonni-avtomorgi-otkriha-v-radomir.html

Текст: Три незаконно работещи автоморги откриха служителите на реда при мащабна проверка.

Трите търговски обекта са работили без всякакви разрешителни за упражняване на дейност.
В Радомир площадките за разфасоване на коли са ползвани от 34 годишен мъж от Радомир с инициали
Л.Д. Той е с криминални регистрации за кражби, хулиганска проява и извършване на търговска дейност с
отпадъци от черни и цветни метали, без разрешително.
Иззети са 68 автомобила – излезли от употреба и един, който е бил откраднат през 2015 г. от София.
Л.Д. е задържан с полицейска мярка за 24 часа. Случаят е поет от Районна прокуратура - Радомир.
Преди няколко дни служители на ОДМВР – Перник са установили в кв. „Бела вода“ незаконна автоморга,
управлявана от Л.Н., на 36 г., също криминално проявен. Той е познат на полицията с използване на
фалшиви документи и акцизни стоки без бандерол. Работил е съвместно с 24-годишния Р.И.
В с. Батановци криминалистите разкриха друга автоморга, „работила“ при драстични нарушения на
закона - използване на по-големи площи от разрешените, не са представени касова и отчетна книги и не
са издавали на фискални бонове.

Източник: knnews.bg
Заглавие: Кюстендилец в ареста заради кражба на алуминиеви капаци
Линк: http://www.knnews.bg/index.php/kyustendil/item/94451-kyustendiletz-v-aresta-zaradi-krazhba-naaluminievi-kapatzi
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Текст: Извършител на кражба на вещи и части от товарни автомобили е установен и задържан вчера от

кюстендилски полицаи. Алуминиевите капаци от товарни автомобили и джанта са били откраднати от 34годишен кюстендилец на 1 март от автокъща.
Криминалистите от РУ Кюстендил са иззели и крадените вещи. Мъжът ще остане в полицейския арест 24
часа, известен е на полицията с противозаконни деяния, осъждан е. По случая е образувано досъдебно
производство в РУ Кюстендил.

Източник: tribali.info
Заглавие: Бандити от Козлодуйско вилнеят в Монтанско
Линк: http://www.tribali.info/bg/banditi-ot-kozloduysko-vilneyat-v-montansko/

Текст: В полицията в Монтана е подаден сигнал, че в дните между 15 февруари и 8 март бандити

проникнали в частен имот в село Гаврил Геново, собственост на 49-годишния Р.Ч. От там били задигнати
две електрически водни помпи „Вида 3” с ВИК арматурата им, удължител с 20 метра кабел и удължител с
5 метра кабел, 100 метра кабел - 4 жилен меден проводник гумиран, меден котел с вместимост 20 литра.
Общата стойност на вещите е около 300 лева.
В резултат на проведеното разследване служители на полицейския участък в Георги Дамяново са
установили извършителите – 23-годишният А.П. и 25-годишният Д.А., живеещи в козлодуйското село
Бутан. Намерени са част от откраднатите вещи и са върнати на собственика.
По случая е образувано досъдебно производство.
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