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Източник: standartnews 
 
 
Заглавие: Студенти превръщат тон хартия от стари чертежи в дървета на метали в Сливен ба на 

метали в Сливен 
 
 
Линк: http://m.standartnews.com/balgariya-
obshtestvo/studenti_prevrashtat_ton_hartiya_ot_stari_chertezhi_v_darveta-196944.html  
 
 

Текст: София. Инициативата на младежката организация Active Bulgarian Society вече е събрала близо тон 
хартия от стари курсови работи и проекти от няколко блока в Студентски град. 
 
"Превърни бетона в дърво!" е инициатива за рециклиране на ненужни хартиени отпадъци от чертежи и 
курсови работи на студентите. Тя е инициирана от членовете на младежката неправителствена 
организация ABS ( Active Bulgarian Society ) и тяхното чувството за принадлежност към околната среда. На 
всеки 100 кг рециклирана хартия организацията засажда по 1 дърво в градинката пред блока, от който е 
събрана. 
 
В рамките само на няколко седмици младежите събраха близо тон хартия в импровизираните кошове 
поставени в няколко блока в Студентски град. 
 
В Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ) има около 5000 студента. Около 75% от 
тях живеят на общежитие в Студентски град. Университетът разполага с 6 входа и ABS поставя 
импровизирани кошове за хартия във формата на дървета във всеки един от тях. 
 
В процеса на работа в УАСГ, студентите ежедневно използват голямо количество хартия. Една от най-
трудоемките и славни специалности в УАСГ е Стоманобетон. Реализирането на проекта по дисциплината, 
зададен на всеки студент, изисква както голямо количество нерви, така и още по-голямо количество 
хартиен ресурс. 
 
Инициативата "Превърни бетона в дърво" провокира предаването на стари курсови работи и проекти за 
рециклиране и студентите доказаха своето чувство за принадлежност към околната среда и грижа за 
опазването й. 

 

  
 
 
Източник:  manager.bg 

Заглавие: Нови кофи за боклук – за хранителни отпадъци 

 

http://m.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/studenti_prevrashtat_ton_hartiya_ot_stari_chertezhi_v_darveta-196944.html
http://m.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/studenti_prevrashtat_ton_hartiya_ot_stari_chertezhi_v_darveta-196944.html
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Линк:  http://www.manager.bg/news/novi-kofi-za-bokluk-%E2%80%93-za-hranitelni-otpadatsi    
 

Текст:  В най-скоро време общините ще трябва да направят система за разделно събиране на 

хранителни и зелени боклуци от бита и бизнеса. Биоотпадъците ще трябва да се събират в 

кафяви кофи за боклук, които да се разположат на места, определени от кмета.  

Ако този вид органична смет може да се рециклира и оползотвори в съоръжения на територията 

на страната, се забранява да бъде изгаряна или изхвърляна на обикновени сметища. Това е 

записано в наредба на Министерството на околната среда, обявена за обществено обсъждане. 

Наредбата регламентира задълженията към общините за прилагане на системи за разделно 

събиране и рециклиране на биоотпадъците (хранителните и зелените отпадъци, като част от 

потока битови отпадъци), които да осигурят постигането на следните цели: 

До 31.12.2016 г. по този начин трябва да се събират не по-малко от 25% от количеството на 

битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.; 

До 31.12.2020 г. по този начин трябва да се събират не по-малко от 50% от количеството на 

битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.; 

До 31.12.2025 г. по този начин трябва да се събират не по-малко от 70% от количеството на 

битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г. 

Най-голямата инсталация за преработка на биоотпадъци в страната ще започне работа от 

началото на следващата година. Тя е собственост на Столичната община и е част от проекта за 

преработка на сметта, в който влиза и заводът за боклука. Инсталацията е с капацитет 20 000 

тона на година. 

 

 

  
 
 
Източник: mediapool.bg 
 

Заглавие: Три години София ще търси справедлив модел за такса смет 

http://www.manager.bg/news/novi-kofi-za-bokluk-%E2%80%93-za-hranitelni-otpadatsi
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2013/juli/Proekt_Naredba_razdelnosairane_biootpadazi.doc
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Със строителството на завода за боклука ще расте и таксата за домакинствата, докато за бизнеса 

ще намалява 

 
 
Линк:  http://www.mediapool.bg/tri-godini-sofiya-shte-tarsi-spravedliv-model-za-taksa-smet-
news209033.html   
 
Текст:  Три години София ще търси нов, по-справедлив модел за определяне на такса смет. Не е 

ясно колко ще струва на Столичната община проучването, нито дали изводите му ще бъдат 

приложени на практика. Това стана ясно при дискусията за даване на зелена светлина на 

пилотния проект в Столичния общински съвет. 

  

От години столичани плащат такса смет на база данъчната оценка на имота. За бизнеса таксата е 

10 промила, докато за гражданите е 1.6 промила. 

  

Общественият натиск за промяна на методиката за изчисляване на такса смет е още от времето 

на кмета Стефан Софиянски. От тогава досега са лансирани различни идеи. Най-справедливата е 

таксата да се измерва на базата на изхвърляното количество отпадък годишно от едно 

домакинство. Според българските управници обаче не е измислен модел как точно да стане 

това. Затова бе лансирана идеята да се определи средно количество на човек. Друга идея беше 

таксата да се изчислява на базата на разходите за ток или вода, които навърта едно домакинство 

и т.н. 

  

Настоящите общинските съветници решиха да тръгнат към проучване на проблема и смяна на 

методиката, след като граждани и фирми успяха да осъдят общината макар и на първа 

инстанция. Първо гражданската инициатива "Справедливост“ спечели делото в Апелативния съд 

на София, но след това Върховният административен съд се произнесе в полза на общината. По 

жалба на фирмата "Делев и Делев“ отново Административният съд на София обяви за незаконна 

методиката, по която се изчислява такса смет и за фирмите, които не ползват услугите на 

общинския концесионер, а извозват отпадъците си за своя сметка. Няма публична информация 

дали и как е завършило делото на по-горната инстанция. 

  

http://www.mediapool.bg/tri-godini-sofiya-shte-tarsi-spravedliv-model-za-taksa-smet-news209033.html
http://www.mediapool.bg/tri-godini-sofiya-shte-tarsi-spravedliv-model-za-taksa-smet-news209033.html
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Така след граждански и съдебен натиск през миналата година в Столичната община беше 

сформирана група, която да търси изход от положението преди методът да бъде отречен и от 

съда. В нея влязоха заместник-кметовете по екология и финанси Мария Бояджийска и Дончо 

Барбалов, председателят на постоянната комисия по опазване на околната среда Лорита Радева 

от ГЕРБ и Любомир Дацов, общински съветник от НДСВ. 

 

Дали ще се стигне до промяна на несправедливата методика за такса смет ще стане ясно след 

три години, когато проектът трябва да приключи. Почти толкова е и времето, за което трябва да 

бъде построен столичният завод за отпадъци. 

  

Експериментален тест 

  

Идеята на експерименталния проект е да се установи колко и какъв боклук изхвърлят хората в 

трите типа зони – индивидуални къщи, комплекс с жилищни и офис сгради и в централната 

градска част, обясни зам.-кметът по екология Мария Бояджийска. 

За целта по време на проучването общината ще задължи столичаните в подбрания район с къщи 

да вкарат кофите за боклук в дворовете, за да може да се отчете точното количество на 

изхвърления боклук. 

Кои точно три зони ще бъдат избрани в София за експеримента ще стане ясно до края на 

годината, каза Лорита Радева. След това през 2014 и 2015 г. ще се мери количеството на 

изхвърляния боклук в тези три зони. През 2016 г. пък получените данни ще се анализират и ще се 

търси модела за отчитане на количеството генериран отпадък. 

Едновременно с експеримента Столичната община започва изпълнението и на още един проект, 

който е част от интегрираната система за отпадъците, реализирана с европейски средства по 

оперативна програма "Околна среда“. Този проект предвижда разделно събиране на боклука в 

районите "Овча Купел" и "Кремиковци". За целта ще бъдат купени пластмасови контейнери, 

чували и техника за извозване на събраните отпадъци в двата района за 2.6 млн. лв. 

  

Една от целите на този проект е да се намали обема на твърдите битови отпадъци за депониране 

- от 350 000 тона на година до около 115 000 тона след изграждането на завода за отпадъци. 

Другата цел е да се достигне до около 50% рециклиране на отпадъците. Планирани са и 
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образователни програми сред гражданите, като се залага на учениците, които още от малки да 

започнат да разделят боклука и дори да учат родителите си на това. 

  

Със завода за боклука идва и поскъпване на таксата 

  

Така, докато се строи заводът за боклука, общинарите се надяват да измислят и по-справедливия 

модел за определяне на такса смет. Вече е ясно, че заради скъпото съоръжение таксата ще 

расте, като оценките варират от 40 до 100% с пускането на съоръжението. Столичният кмет 

Фандъкова обаче обещава такса смет да остане "социално поносима“. 

  

Интегрираната система за отпадъци на София струва 344 млн. лв., от които 290 млн. лв. са 

безвъзмездната помощ от ЕС. Към момента по него е построено депото в местността "Садината“ 

край гара Яна, което вече приема софийския боклук, а до края на годината ще бъде пусната и 

компостиращата инсталация. Така остава само да се построи заводът, който е сред рисковите 

проекти заради обжалването на тръжната процедура. 

  

Годишно от такса смет сега се събират около 180 млн. лв., от които 55 – 60 млн. лв. са от 

гражданите, а останалата част от фирмите. Разходите за поддържане чистотата в града са около 

150 млн. лв. годишно. Останалите 30 млн. лв. отиват за инвестиции в системата, твърдят от 

общината. 

  

Общинските разчети сочат, че пускането на завод за боклук и прилежащите му съоръжения ще 

доведат до промени в разходното перо, защото издръжката им ще струва 10.6 млн. евро 

годишно. За целта дори беше създадено специално общинско предприятие, което означава че 

бюджетът му ще бъде доста приличен. 

  

И въпреки че целта на упражнението е генерираният от столичани боклук да намалява чрез 

разделното събиране, рециклиране и повторното му използване, таксата за това ще се 

увеличава. Според финансовите прогнози таксата за домакинствата ще расте, докато тази за 

бизнеса ще намалява. 
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Ако сегашният модел устои през следващите три години и не бъде променен, то такса смет за 

домакинствата ще се увеличи от 1.6 на 2 или дори 4 промила през 2016 г. При нежилищните 

имоти пък се прогнозира намаление от сегашните 10 промила - на 8.6 или на 5.7 промила. 

 

 
 
 
 
Източник: ruseinfo.net 
 
Заглавие: РИОСВ - Русе провери площадките за черни и цветни метали за привеждане в                 

съответствие с новия Закон за управление на отпадъците 

 
Линк: http://www.ruseinfo.net/news_115895.html  

Текст:  Експертите на РИОСВ-Русе извършиха проверки на 28 площадки, собственост на 15 фирми 

за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в областите Русе, Разград и Силистра. 

За тези площадки собствениците не са подали заявления и не би следвало да се извършват 

дейности по третиране на отпадъци.  

В 19 пункта, които не отговарят на изискванията на ЗУО* не се извършва дейност. Минимални 

количества отпадъци от черни и цветни метали са установени на 4 площадки в гр. Русе, с. 

Червена вода, с. Нов град, (област Русе) и гр. Кубрат. На собствениците им са дадени 

предписания до края на юли да почистят площадките и да предадат отпадъците на фирми с 

издадени разрешителни документи.  

С влизане в сила на новия Закон за управление на отпадъците протекоха процеси по привеждане 

в съответствие на площадките за търговия с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), 

пунктовете за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), за 

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕЕО) и за негодни за употреба 

батерии и акумулатори (НУБА).  

До края на месец май РИОСВ-Русе е издала 77 Разрешителни документа за дейности с отпадъци 

и 89 регистрационни документа.  

 

* Съгласно последното изменение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ, бр. 99, 2011 

http://www.ruseinfo.net/news_115895.html
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г.) площадките за ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕЕО и НУБА трябва да са разположени на територия, 

определена за производствени и складови дейности с Устройствен план по Закона за устройство 

на територията (ЗУТ); територия, определена за производствени и складови дейности с План за 

регулация и режим на застрояване (вид подробен устройствен план (ПУП); територия в 

производствено-складови зони, определена от Наредба № 5 за правила и норми по 

териториално и селищно устройство, респективно определени с териториалноустройствени и 

общи градоустройствени планове; пристанища за обществен транспорт с национално и 

регионално значение; и обекти на железопътната инфраструктура със стопанско значение. 

 

 

Източник: flagman.bg 
 
Заглавие: Нагли крадци на скрап, въоръжени с оксижен, отмъкнаха 90 м ж. п. релси в района на 

село Равнец 

 
Линк:    
http://www.flagman.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/50726/%D0%9D%D0%B0%D0
%B3%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-
%D0%B2%D1%8A%D0%BE%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81-
%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD-
%D0%BE%D1%82%D0%BC%D1%8A%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-90-%D0%BC-%D0%B6-
%D0%BF-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%B8-%D0%B2-
%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-
%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%86   
 

Текст: Нагли крадци на скрап, въоръжени с оксижен, отмъкнаха 90 м ж. п. релси в района на село 
Равнец.  

Сигналът за кражбата е подаден на 17 юли около 10.30 ч. в Районно управление „Полиция“ - 
Камено от ръководителя на групата по поддръжка на ж.п. път, собственост на „Промет стийл“ АД 
– София.  

За времето от 16.00 ч. на 12 юли до 10.00 ч. на 17 юли, чрез срязване с оксижен е извършена 
кражба на 45 метра от ж.п. пътя от коловоз гара Равнец /общо 90 метра ж.п. релси и 

http://www.flagman.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/50726/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%B2%D1%8A%D0%BE%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81-%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D1%8A%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-90-%D0%BC-%D0%B6-%D0%BF-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://www.flagman.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/50726/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%B2%D1%8A%D0%BE%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81-%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D1%8A%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-90-%D0%BC-%D0%B6-%D0%BF-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://www.flagman.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/50726/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%B2%D1%8A%D0%BE%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81-%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D1%8A%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-90-%D0%BC-%D0%B6-%D0%BF-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://www.flagman.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/50726/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%B2%D1%8A%D0%BE%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81-%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D1%8A%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-90-%D0%BC-%D0%B6-%D0%BF-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://www.flagman.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/50726/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%B2%D1%8A%D0%BE%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81-%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D1%8A%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-90-%D0%BC-%D0%B6-%D0%BF-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://www.flagman.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/50726/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%B2%D1%8A%D0%BE%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81-%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D1%8A%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-90-%D0%BC-%D0%B6-%D0%BF-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://www.flagman.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/50726/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%B2%D1%8A%D0%BE%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81-%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D1%8A%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-90-%D0%BC-%D0%B6-%D0%BF-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://www.flagman.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/50726/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%B2%D1%8A%D0%BE%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81-%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D1%8A%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-90-%D0%BC-%D0%B6-%D0%BF-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://www.flagman.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/50726/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%B2%D1%8A%D0%BE%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81-%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D1%8A%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-90-%D0%BC-%D0%B6-%D0%BF-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%86
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неустановено количество реброви подложки за бетонни траверси/. Точната стойност на 
извършената кражба е в процес на установяване. Работата по случая продължава. 

Кметът на селото Христо Колев съобщи за Флагман.БГ, че вчера от землището на селото е 
извършена кражба на релсите по ж. п. участъка от Долно Езерово до металургичния завод в 
Дебелт. Това е линията, по която се прави връзката за металургичния комбинат в Дебелт. Кметът 
на село Равнец припомни, че преди години беше открадната цялата електрифицирана линия, 
което стана и причината електричките да бъдат сменени с дизелови.  

 

 

 

Източник: balkanec.bg 
 
Заглавие: Шест хиляди тона отпадъци за 8 месеца. Първата проверка на РИОСВ е показала 

изрядна работа на депото  

 

Линк:    http://www.balkanec.bg/shest-hilqdi-tona-otpadyci-za-8-meseca.-pyrvata-proverka-na-riosv-e-

pokazala-izrqdna-rabota-na-depoto-15661.html  

 

Текст:  Близо 6 хиляди тона отпадъци от трите общини Ботевград, Правец и Етрополе са 

депонирани в Регионалното депо за твърди битови отпадъци, осем месеца след откриването му. 

Това съобщи за „Балканец“ директорът на общинското предприятие - Милчо Илчев. 

Среднодневно тук пристигат около 40 тона боклук. В понеделник количеството достига и до 80 

тона, независимо, че в събота служителите на депото дават дежурства и само в неделя не 

приема отпадъци. 

 

От една седмица граждани са започнали да изхвърлят активно битови отпадъци, без да 

заплащат такса. Единственото условие е да са платили такса смет към общинската 

администрация. Илчев припомни, че депото приема „само неопасни отпадъци, които да не 

съдържат химически опасни вещества и да подлежат на разлагане във времето, а такива не 

могат да бъдат строителни материали, гуми, електроника, метали“. На този етап депото 

експлоатира едната от общо две клетки, която трябва да запълни капацитета си до 20 г. Четири 

специализирани машини извършват запръстяването на отпадъците на височина 1,80м, след 

което периодично се насипват допълнително 20 см пръст. Това са 1 бр. булдозер, 1 бр. 

компактор, 1 бр. багер и 1 бр. товарен самосвал, обясни Илчев. Във всяка една от машините 

http://www.balkanec.bg/shest-hilqdi-tona-otpadyci-za-8-meseca.-pyrvata-proverka-na-riosv-e-pokazala-izrqdna-rabota-na-depoto-15661.html
http://www.balkanec.bg/shest-hilqdi-tona-otpadyci-za-8-meseca.-pyrvata-proverka-na-riosv-e-pokazala-izrqdna-rabota-na-depoto-15661.html
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работи климатик, напук на горещото време. 

 

От един месец предприятието е закупило и привело в действие метеорологична станция, която 

по думите на Илчев е задължителна в работата на съоръжението, за да могат да се попълват 

изискуемите данни в книгата за климатичните условия – сила на вятъра, влажност на въздуха, 

количество на падналите валежи и т.н. Осъществена е и първата проверка на депото от 

Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите (РИООСВ) в периода от 18 до 

20 юни. Отзивите за състоянието на депото,за неговата поддръжка, за воденето на 

документацията са много добри, съобщи още директорът. 

 

 

 


