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Източник: vagabont.sliven.net
Заглавие: Пореден случай на търговия с черни и цветни метали в село Чинтулово
Линк:

Текст:
Служители на сектор "Противодействие на икономическата престъпност" при успешно реализирана акция
в с.Чинтулово са установили работилница, в която се извършва нерегламентирано съхраняване и
разкомплектоване на автомобили. В хода на проверката полицейските служители са установили, че се е
извършвала подготовка на автомобилите за последваща продажба в лицензираните фирми за изкупуване
на отпадъци от черни и цветни метали. По случая е започнато досъдебно производство срещу С.С. мъж на
33 години от с.Чинтулово за извършване на търговия с отпадъци от черни и цветни метали без
разрешение, което се изисква по нормативен акт- Закон за управление на отпадъците.
Източник: tv7.bg
Заглавие: Кампания за рециклиране на капачки набира популярност
Линк:

Текст:
Целта е да се съберат средства за хора в нужда чрез рециклиране
Изпий една вода и запази капачката - това е мотото на благотворителна кампания "България кап
проджект", която стартира през лятото и набира скорост. Целта е да се съберат средства за хора в нужда
чрез рециклиране на пластмасови капачки. Първите средства вече са налице.
Организаторите на инициативата получават съдействие от много хора, фирми и организации. Осем са
отворените пунктове за предаване на капачки в София, а разрастването на кампанията изисква скоро да
отворят врати и други в страната. След като се намери и българска фирма за рециклирането на събраните
капачки, първите постъпления са вече факт.
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Успоредно с развитието на кампанията се заражда и особен вид благотворителност. Хора, които
разполагат с инвалидни колички и различни консумативи, които не използват, се свързват с организатора
на кампанията Георги Монов с желание да ги дарят.
Източник: dariknews.bg
Заглавие: Такса битови отпадъци вероятно няма да зависи от изхвърленото количество боклук
Линк:

Текст:
Такса битови отпадъци вероятно няма да зависи от изхвърленото количество боклук. Очаква се
мнозинството съветници в местния парламент да подкрепи предложението на администрацията
размерът на таксата да се определя пропорционално на данъчната оценка на имота.
Днес предстои в пленарна зала да влезе за разглеждане изменението и допълнението на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси, цени и услуги.
Предложението на администрацията е обосновано с невъзможността да се събира таксата на базата на
изхвърлено от даден потребител на услугата количество отпадъци.
"На територията на Габрово са разположени съдове за битови отпадъци, които не могат да отчетат
количеството отпадък от един ползвател", четем в текста на предложението за решение, което ще
гласуват днес съветниците.
Местните парламентаристи ще разгледат и предложение от групата на "Атака". Хората но Волен Сидеров
настояват всички села, в това число и тези от територията на Община Габрово, да могат да кандидатстват
за европейско финансиране по тъй наречената "Селска програма".
Източник: dariknews.bg
Заглавие: Поставят нови съдове за отпадъци в Благоевград

Линк:
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Текст:
1330 нови съдове за битови отпадъци ще бъдат разположени в Благоевград до дни. Кметът на община
Благоевград Атанас Камбитов подписа договор с фирмата, която бе избрана за изпълнител на поръчка с
предмет ‘Доставка на съдове за битови отпадъци и градски кошове за нуждите на община Благоевград” ,
след проведена публична процедура по реда на ЗОП.
1000 кофи за битови отпадъци тип „Кука”, 200 броя контейнери за отпадъци тип „Бобър”, 30 контейнера
за битови отпадъци и 100 броя градски / улични/ кошчета ще бъдат доставени от врачанска фирма.
Новите съдове ще заменят тези, които са амортизирани или са били повредени при вандалски прояви.
Друга част от съдовете ще бъдат разположени пред новопостроените жилищни сгради, които разполагат
с акт 16.
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