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Източник:  scrap-bg.com 
 
Заглавие: Помпена станция на яз. “Пясъчник” унищожена за скрап 

 
Линк:  http://scrap-bg.com/8114/ 
 

Текст: Във връзка с констатирано нерегламентирано изгаряне на излезли от употреба гуми и 
невъзможност да се идентифицират нарушителите, РИОСВ напомня, че металните оплетки, получени в 
резултат на нерегламентирано изгаряне на излезли от употреба гуми, не могат да се определят като 
„Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер” и поради тази причина не могат да бъдат 
предавани от физически лица в пунктове за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали и да 
бъдат вписвани в декларациите за произход като собствени отпадъци от черни и цветни метали с битов 
характер. 

РИОСВ е изпратила писма до всички пунктове за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали с 
предписание да не се приемат металните отпадъци от горенето на гумите. 

От инспекцията съобщиха, че при констатиране на нарушения ще се налагат санкции в размер от 5 000 до 
20 000 лв. 

 

 

 

 
 
Източник:  blitz.bg 
 
Заглавие: Дядо открадна кораб и го наряза за скрап 

 
Линк:  http://www.blitz.bg/news/article/215585  
 
Текст: Хората от Кранево твърдят, че морският съд си е на 76-годишния Кольо 
 

Полицаи обвиниха 76-годишен дядо от Кранево, че е откраднал кораб тип „Амфибия” и го е продал за 
скрап. Всички в Кранево обаче знаят, че Амфибията е негова собственост. Дядо Кольо притежавал 
няколко такива кораба, твърдят местните в Кранево. Според данните, с които разполагат полицаите 
обаче, корабчето е собственост на частна фирма.Местните разказват, че дядо Кольо купил три гемии 
преди 5-6 години от военно поделение в Свищов. Докарал ги до Кранево и тежките машини се 
превърнали в морска атракция за туристите. Един от корабите бил позициониран на Северния плаж, 

http://agroplovdiv.bg/8689/%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%8f%d0%b7-%d0%bf%d1%8f%d1%81%d1%8a%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%83%d0%bd%d0%b8%d1%89%d0%be/
http://scrap-bg.com/8114/
http://www.blitz.bg/news/article/215585
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между Кранево и Албена. Плавателните съдове са дълги около 7-8 метра, с вериги. Това е все едно танк, 
но отвътре кух, обясняват спецове. На борда могат да се съберат от 10 до 12 десантчици. Чудовището 
тежи 15–20 тона. 
 
До преди 3 години Амфибиите били голямата атракция на Кранево. Туристите се избивали да се снимат с 
тях и да си правят пикници. Качват се по 7-8 човека на кораба, вземат си сурово месо и влизат в морето на 
около 200–300 метра. Чудото боботи като танк, туристите се кефят, пекат си кюфтета, кебапчета, ловят 
риба, скачат в морето да се къпят, припомнят си местните в Кранево. Преди 2 години двигателите на една 
от Амфибиите на дядо Кольо се развалили и той я продал за скрап. 

 

 
 
 

 
 
 
 
Източник:  dariknews.bg 
 
Заглавие: Драстично се вдига такса "битови отпадъци" в страната, търси се начин за намаляване на 

тежестта за населението 

 

 

Линк:  http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1126748   
 

Текст: Първо заседание на работната група, която трябва да подобри съществуващата методология за 
събиране на такса битови отпадъци в Габрово се провежда утре следобед.  

Общинският съвет избра временна комисия от местни парламентаристи и специалисти от 
администрацията, която да работи върху тази методология. На нейно заседание е взето решение да се 
направи работна група, която да включи още представители на бизнеса в лицето на Търговско-
промишлената палата, обединението на неправителствени организации РОКС и журналисти. 
„Идеята ни е да има един по-широк формат при обсъждането на този въпрос, за да се стигне до всички 
заинтересовани страни”, заяви Николай Сираков, председател на ОбС. По думите му трябва да се намери 
най-справедливия начин за събиране на такса битови отпадъци. 
Въпросът пряко касае пряко размера на таксата.  
„Не бива да забравяме, че от следващата година България ще плаща драстични отчисления към 
Европейската комисия за неизградените депа. Това означа, че такса смет в цялата страна ще бъде 
вдигната драстично. Искам да подчертая, че Община Габрово предприема някои мерки, с които 
основната тежест да не падне върху гражданите и бизнеса, а да бъде поета от бюджета на Общината, 
чрез преструктуриране на общинското дружество БКС”, каза Николай Сираков. 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1126748
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Финансови възможности на населението и съществуващото законодателство, трябва да бъдат съчетани в 
новата методология. Според Николай Сираков, ако се плаща на количество, това ще е по-скъпо за 
гражданите.  
„В момента основната тежест пада върху бизнеса, който не генерира битови отпадъци, но плаща. 
Бизнесът плаща още промишлени отпадъци”, разясни Сираков. 
Той очерта няколко възможности. Първата от тях е да се подобри методологията, която сега се използва и 
тя да стане по-справедлива. Има шансове за откриване на друга методология, която да може да се 
приложи към настоящото законодателство. Третият вариант е да се направи методология, която да 
изисква промяна на законодателството. 
На 30 септември работната група трябва да е готова с конкретни предложения за методологията, която да 
се прилага от 2014 година.  
Всяка една българска община ще трябва да плаща нови отчисления от 2014 година. Данъкът върху 
жилището и такса смет са свързани, но това не означава, че и този данък ще се вдигне. 
„Ние ще търсим съвсем нови възможности. Например да се събира на количество или да се събира на 
брой членове на живеещи в дадено жилище”, заяви Николай Сираков. 

 

 
 
 
 
 
 

Източник:  infrastructure.bg 
 
Заглавие: Областната управа на Видин ускорява изграждането на регионалното депо за отпадъци 

 

 

Линк:  http://infrastructure.bg/show.php?storyid=2118041   
 
Текст: Членовете на Областния експертен съвет по закона за устройство на територията във Видин 

приеха решения, чрез които ще се осигури и ускори работата по изпълнението на обект "Регионална 

система за управление на отпадъци в регион Видин". 

 

Участниците в заседанието взеха решение да се изработи подробен устройствен план – парцеларен план 

(ПУП-ПП), за изграждането на довеждащ водопровод към депото за битови отпадъци в землището на 

село Жеглица, местността "Козя гърбина". 

 

Одобрено е и заданието за изработване на ПУП-ПП за 20-киловолтова кабелна линия на обекта. 

Трасето ще преминава през общински пътища, извън територии на частни имоти, с което ще се избегнат 

бавещите строителството отчуждителни процедури. 

 

http://infrastructure.bg/show.php?storyid=2118041
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Съветът одобри геотехнически доклад за обект "Съвременен свлачищен участък в площта на Регионално 

депо за твърди битови отпадъци - Видин". Това е необходимо за издаването на предварително 

разрешение за строителство от Министерството на регионалното развитие, уточняват от областната 

управа на Видин. 

Положителното становище бе дадено при условие, че се предприемат действия за изготвяне на проект за 

укрепване на склона в района на депото. "Свлачището там не е опасно, но е необходимо склонът да бъде 

укрепен, за да се спазят изискванията за строителство по наредбата за проектиране на геозащитни 

строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони", коментираха геофизици и инженери. По този 

въпрос да бъде потърсено и мнението на "Басейнова дирекция", е записано в решенията на областния 

съвет. 

 

Заседанието бе ръководено от областния управител на Видин инж. Кръстьо Спасов. 

В него взеха участие главни архитекти на общини от региона, представители на изпълнителя на обекта, 

"Басейнова дирекция" - Плевен, "Геозащита Плевен" ЕООД, РИОСВ - Монтана, "Пожарна безопасност" и 

РЗИ - Видин, електроразпределителни дружества, телекомуникационни оператори и други компетентни 

институции. 

 

Проектът "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Видин" се реализира с 

подкрепата на оперативна програма "Околна среда 2007-2013". 

Финансирането, осигурено от европейския, националния и общинския бюджет е на обща стойност 20.5 

млн. лв. 

Проектът се изпълнява от община Видин в партньорство с останалите 10 общини в региона - Белоградчик, 

Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Източник:  novini10.com 
 
Заглавие: Перничани заринати в боклуци 

 

Линк:  http://novini10.com/novina/pernichani-zarinati-v-bokluci/7837    
 

http://novini10.com/novina/pernichani-zarinati-v-bokluci/7837
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Текст: Жителите на Перник са изправени пред епидемия заради препълнените кофи и боклука по 

улиците на града. Гражданите непрекъснато се оплакват в общината, че кофите в кварталите им са пълни 

и боклукът се трупа около тях. Някои райони не са чистени от месеци и се превръщат в сметища за битови 

отпадъци. 

Най-зле е положението в кварталите "Кристал", „Клепало", „Църква“ и на ул. „Витоша". Тротоарите са 

заринати в боклуци и бурени. На някои места дори няма кофи за отпадъци. Местните влачат боклука си в 

чували до улиците, на които има контейнери. Хората се чудят защо общината не праща почистващи 

фирми и къде отиват парите от данъците им.  
 


