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Източник: Сега 

 
Заглавие: МОСВ предлага без търгове при изгаряне на отпадъци 

 

Линк: https://segabg.com/category-bulgaria/mosv-predlaga-bez-turgove-pri-izgaryane-

na-otpaduci 

 

 
 

Текст: Възлагането на дейности по унищожаване на опасни и болнични отпадъци да 

става без обществена поръчка – за това настоя министърът на околната среда Емил 

Димитров пред депутати във вторник. 

 

Искането си той обоснова с това, че от декември 2019 г. у нас са се натрупали 

пестициди, които били събрани от населените места, опаковани и подготвени за 

изнасяне и изгаряне в чужбина. Затварянето на границите заради пандемията обаче 

правело това невъзможно. Отпадъците нямало как да бъдат върнати по местата, 

откъдето са били събрани, нито да бъдат оставени тук. Изходът бил да бъдат изгорени 

в България. Същото решение Димитров предвижда и за трупащите се медицински и 

биологични отпадъци в болниците заради пандемията. 

 

За целта екоминистърът настоява, че трябвало да се направи промяна в Закона за 

обществените поръчки, така че държавата да използва експедитивно услугите на 

съществуващите инсинератори. „Това е единствено свързано с онези отпадъци, които 

вече са по границата и не можем да ги изнесем от България, и отпадъците, които са 

свързани с коронавируса”, увери Димитров. 

 

Засега не е ясно дали депутатите ще откликнат на инициативата му. От 

парламентарната здравна комисия поискаха правната комисия да се произнесе 

дали мярката да не се включи по-скоро в закона за извънредното положение. Колегите 

им обаче замълчаха. 

 

Източник: БТА 

 
Заглавие: В Каварна се отлага кампанията за събиране на опасни отпадъци от 

домакинствата 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2168807 
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Текст: В Каварна се отлага кампанията за събиране на опасни отпадъци от 

домакинствата поради усложняващата се епидемична обстановка в страната, 

свързана с разпространението на Covid-19, съобщават от общината. Мобилният 

пункт, в който се предвиждаше на 19 март да бъдат предавани живачни термометри, 

лекарства с изтекъл срок на годност, бояджийски материали, реактиви и други, няма 

да бъде отворен. 

С цел да бъде ограничено разпространението на заразата и за да бъде защитено 

здравето на служителите, в общината се отлага и изпълнението на графика за 

годишните технически прегледи на земеделска и горска техника, информират от 

кметската управа. 

 

Източник: Флагман 

 
Заглавие: Красимир отмъкна от частна сграда в Каменско 35 кг цветни метали, но 

съжали жестоко 

 

Линк: https://www.flagman.bg/article/209899 
 

 
 

Текст: Мъжът бе спипан преди дни, Районният съд го остави за постоянно в ареста 

  

Крадец на интернет оборудване, метална резачка, инструменти, авточасти, чувал с 

20 кг мед за скрап и друг 15-килограмов, пълен с алуминий, влиза за постоянно в 

ареста, след като преди броени дни бе заловен от полиция. Красимир К. извършил 

престъплението между 6 и 9 март в каменското село Свобода, като вещите са 

откраднати от помещение на приземния етаж на фирмена административна 

сграда. 

 

Искането за постоянния арест идва от Бургаската районна прокуратура, като мярката 

за неотклонение на Красимир е разгледана по-рано днес от състав на РС-Бургас. 

Според държавното обвинение има сериозна опасност, ако бъде пуснат на свобода, 

обвиняемият да се укрие или да извърши ново престъпление. Не става ясно обаче 

дали мъжът има криминално минало. 

 

Съдът прие мотивите на прокуратурата и задържа под стража обвиняемия, съобщават 

от Районна прокуратура-Бургас. Определението не е окончателно и подлежи на 

обжалване пред Бургаския окръжен съд. 

 

Източник: 24 Часа 

 
Заглавие: Хлапета задигали метали за скрап от къщи в свищовско село 

 

Линк: https://www.24chasa.bg/novini/article/8310956 
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Текст: Служители на полицейското управление в Свищов установиха две 

непълнолетни момчета, извършили кражби от два имота в с. Червена, информира 

ОДМВР - Велико Търново. На 19 февруари в полицейското управление е получен 

сигнал за кражба на метални вещи от жилище в селото. По случая е заведена 

преписка. 

 

От проведените действия по разследването е установено, че извършители на деянието 

са две момчета от същото село, известни на полицията. От допълнително проведените 

действия по разследването е установено, че двамата са автори и на друга идентична 

кражба от имот в селото. Инкриминираните вещи са били предадени в пункт за 

изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали за скрап. 

  

Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата, с мнение за налагане 

на възпитателни мерки. 

 


