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Източник: scrap-bg.com  

Заглавие: Скрап,Шредиран скрап,Неръждаема стомана 

 
Линк: http://scrap-bg.com/8853/   

 
 
Текст: Вносът на скрап за Индонезия от САЩ рязко се е повишил с 169.1% спрямо същия период на 2012 г. 
, до 407 000 тона през периода януари-юли тази година, според последните официални данни . Според 
цифрите, САЩ е най-големият износител на скрап в Индонезия, последван от Австралия и Сингапур. 
Износа на скрап за Индонезия от Австралия също е нарастнал с 49.1% за същия период на миналата 
година до 265 000 т през първите седем месеца на тази година, докато вносът от Сингапур с 62.6% спрямо 
същия период на година до 171 000 тона. Общия внос на скрап за Индонезия е нараснал с 57.5% спрямо 
същия период на година до 1,548 милиона тона за времето от януари до юли тази година. 
Американските цени на ШРЕДИРАНИЯ СКРАП продължиха и тази седмица на 389 щатски долара. Според 
TSI, САЩ – индекса за шредиран скрап остава непроменен през тази седмица, което се дължи на факта, че 
повечето заводи в момента поддържат добри складови нива на скрап. Тези високи нива на запасите имат 
условие за натиск надолу върху цените на скрап в САЩ, въпреки че много от участниците на пазара 
очакват цените да се движат най-вече нагоре през декември. 
Финландската компания Outokumpu обяви повишаване на допълнителни такси за неръждаема стомана 
за декември. Outokumpu заявиха, че допълнителните такси за доставка през декември на неръждаема 
стомана клас 304 ще бъдат на ниво € 1031 за тон, което е по-високо от нивото през ноември с € 29 на тон. 
Надбавките за неръждаема стомана клас 316 ще бъдат на ниво € 1523 за тон, което е с € 55 на тон по-
високо, а за клас 430 – € 425 на тон, което представлява увеличение от € 12 на тон. 
Най-голямата стоманодобивна компания в света ArcelorMittal SA и Nippon Steel & Sumitomo Metal си 
партнират в закупуването на американските активи на немската компания ThyssenKrupp AG в щата 
Alabama. Цената на активите се определя на 200 милиарда йена, или 1970,0 милиона щатски долара. 
Двете компании отбелязаха, че цената на придобиване е за приблизително същата сума. Това е най-
голямата сделка за Nippon Steel извън Япония. Очаква се, че формалното приключване на сделката ще 
бъде обявено в началото на декември 2013. 
 

Източник: ruseinfo.net  
 
Заглавие:  Освободиха от такса "Битови отпадъци" религиозните храмове, манастира и учебните 
заведения в Община Две могили днес  

 
Линк: http://www.ruseinfo.net/news_120819.html 
 

 

http://scrap-bg.com/8853/
http://bnt.bg/bg/productions/about/194/zelena_svetlina
http://bnt.bg/bg/productions/about/194/zelena_svetlina
http://www.ruseinfo.net/news_120819.html
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Текст: Общински съвет - Две могили прие тази сутрин Наредба за изменение на Наредба № 5 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и 
юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе. По темата докладва Стефка 
Райкова – член на Комисията по „Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 
§ 1. Член 18, алинея 8 се изменя така: 
„(8) (Нова – Решение № 317 по Протокол № 20/25.01.2013 г., доп. – Решение № 461 по Протокол № 
30/27.09.2013 г. на Общински съвет – Две могили) Освобождават се от заплащане на такса „битови 
отпадъци”: 
1. Манастирът „Св. Марина” – село Каран Върбовка и всички регистрирани религиозни храмове, които се 
намират на територията на Община Две могили. 
2. Действащите училища и детски градини, които се намират на територията на Община Две могили, а 
именно: 
– СОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, град Две могили; 
– ПГСС „К.А.Тимирязев”, град Две могили; 
– ОУ „Христо Ботев”, село Баниска; 
– ЦДГ „Св.Св.Кирил и Методий”, град Две могили с филиал „Олга Жекова”, село Кацелово; 
– ЦДГ „Първи Юни”, село Баниска с филиал „Снежанка”, село Батишница и филиал „Детелина”, село 
Бъзовец. Разпоредбата на § 1 влиза в сила от 01.01.2014 г. 

 

Източник: novini.stara-zagora.org 

Заглавие: Стара Загора отново ще събира отпадъците разделно 

Линк: http://novini.stara-zagora.org/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-

%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-

%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-n47118.html  

 
 
Текст: От понеделник, 02.12.2013г., от централната градска част започва разполагането на 600 контейнера 
за разделно събиране на отпадъците в Стара Загора. Общо 900 контейнера (600 жълти и 300 зелени) ще 
разположи на два етапа фирма „Екоколект“ АД.  
Първият етап ще обхване целия град и ще завърши до 31.12.2013г. През втория етап, с 200 жълти 
контейнера и 100 зелени, до 28.02.2014г. ще бъдат оборудвани и пет села в общината - с. Хрищени, с. 
Богомилово, с. Дълбоки, с. Хан Аспарухово и с. Старозагорски бани. За търговските обекти може да се 
предоставят само жълти, а за заведенията - само зелени. 
Във всяка точка ще бъдат поставени по 1 жълт контейнер (за хартиени, картонени, пластмасови и метални 
опаковки) и един зелен контейнер (за стъкло). Тази система осигурява ефективно разделяне на 
отпадъците още от първоизточника - домакинство, офис или магазин. 
За свой партньор в изграждането на двуконтейнерна система за събиране на опаковки Община Стара 

http://novini.stara-zagora.org/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-n47118.html
http://novini.stara-zagora.org/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-n47118.html
http://novini.stara-zagora.org/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-n47118.html
http://novini.stara-zagora.org/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-n47118.html
http://novini.stara-zagora.org/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-n47118.html
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Загора избра “Екоколект”АД – третата по големина лицензирана организация за оползотворяване и 
рециклиране на масово разпространени отпадъци от опаковки в България. 
Тя е регистрирана по търговския закон като акционерно дружество без право да разпределя печалба. 
Набраните приходи от вноски за оползотворяване се инвестират в изграждане на системи за разделно 
събиране в общините, сортиращи инсталации, техника за събиране и транспортиране на отпадъци от 
опаковки, а събраните отпадъци се предават за рециклиране и оползотворяване. 
Фирмата има сключени договори с български и чуждестранни заводи за рециклиране на суровини по 
региони, което позволява ефективно да се преработват отпадъците и да се осъществява контрол върху 
пътя на рециклиране. 
“Екоколект” разработва различни, достъпни за гражданите, образователни кампании на тема ползите от 
разделното събиране и рециклиране. През първата година на съвместна работа усилията в тази насока 
ще бъдат стратегически насочени към децата в детските градини и учениците от началните класове. 
От Община Стара Загора насърчават гражданите да използват новоизградената система за 
двуконтейнерно сортиране със съзнанието, че правят нещо наистина полезно за околната среда и 
бъдещите поколения. 
Адресите, на които ще бъдат разположени контейнерите са определени и ще бъдат качени на сайта на 
общината в началото на 2014 г. 
Фирма „Сити Бетон“ ще извърши разполагането на контейнерите и ще се грижи за зелените контейнери 
през 2014 г 
 
 

Източник: ruseinfo.net 
 
Заглавие: Няма да има ръст на такса "Битови отпадъци" в Община Русе за 2014 година 

Линк: http://www.ruseinfo.net/news_120799.html  
 

 
 
Текст: Готова е План-сметка за необходимите разходи за дейностите, които ще се финансират от 
приходите от таксата за битови отпадъци (ТБО) през 2014 г. Основните дейности, които ще се финансират 
от приходите от ТБО за 2014 г. при не променен размер на такса битови отпадъци в сравнение с този за 
2013 г. 
1. Постъпления от ТБО за 2014 г. 10 100 000 лв. Отчисления: - по чл. 60 ЗУО – 231 000 лв.  
- по чл. 64 ЗУО – 2 310 000 лв. 
Приходи от ТБО за 2014 г. 7 559 000 лв. 
2. Разходи за 2014 г. 7 559 000 лв. Основните разходи за 2014 г. са както следва: 
За осигуряване на съдове за битови отпадъци – не се предвижда осигуряване на съдове, за сметка на 
Община Русе. Дружествата, извършващи дейността сметосъбиране и сметоизвозване в гр. Русе и 
населените места, имат задължение да закупуват нови съдове за отпадъци – при амортизиране на 
старите такива и при необходимост, за новопостроени обекти.  
За събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа: 
- за гр. Русе (без кв. „Средна кула”, „Долапите”, с.о. „ДЗС”, „Образцов чифлик”, наместничество Долно 
Абланово и част от кв. „Дружба-2”) – 1 753 360 лв. По разчети за дейността са необходими 2 086 837 лв., 
както следва: 1 789 440 лв. за събиране и извозване на 38 400 тона битови отпадъци; 37 917 лв. за 

http://www.ruseinfo.net/news_120799.html
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дезинфекция на съдове; 259 480 лв. за събиране на кошчета за битови отпадъци. Разчетите са направени 
на база договора за тази дейност с „Титан – АС” ЕООД и количеството на събраните и транспортирани до 
Регионално депо – Русе битови отпадъци от гр. Русе през 2013 г. За извършване на дейността ще се 
добавят още 333 477 лв. от преходния остатък от 2013 г. 
- за част от кв. „Дружба-2” (т.нар. кв. „Селеметя”) – 46 422 лв. – средствата са в същия размер, определен 
в план-сметката за 2013 г., и са определени на база събраните и транспортирани битови отпадъци до 
Регионално депо – Русе през 2013 г. и договора за тази дейност.  
- за кметства, квартали и селищни образувания – разчетите са направени на база договора с “Астон 
сервиз” ООД и количеството събрани и транспортирани отпадъци до Регионално депо – Русе. За всяко 
едно населено място е предвидено през 2014 г. веднъж да се дезинфекцират съдовете за съхраняване на 
битови отпадъци тип „бобър”.  
За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата 
за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за 
управление на отпадъците: 
- експлоатационни разходи за Регионално депо – Русе – 793 320 лв. – средствата са завишени в сравнение 
с предходната 2013 г., като са отчетени следните факти:  
- количествата на битови отпадъци постъпили на Регионално депо – Русе от град Русе и населените места 
на територията на общината през 2013 г. за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване и 
обществена хигиена, количество на отпадъците, образувани от почистването на междублоковите 
пространства, неоползотворими фракции от разделно събиране на отпадъци от опаковки. 
За 2014 г. са заложени експлоатационни разходи за 66 000 тона битови отпадъци при планирани 61 500 
тона за 2013 г. (до м. Октомври 2013 г. вкл. на Регионално депо – Русе са постъпили 55 078 т. битови 
отпадъци) 
- отчисления по чл. 60 от ЗУО, за закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото – 231 
000 лв., размерът на отчисленията по чл. 60 от ЗУО за клетка 2 за неопасни отпадъци на територията на 
Регионално депо-Русе е в размер на 3,50 лв./тон отпадък, депониран в клетката. Отчисленията по чл. 60 
(бивш чл. 71а) се изчисляват по реда на Наредба №14 от 15 ноември 2010 г. за реда и начина на 
изчисляване на размера на отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по закриване 
и следексплоатационни грижи на площадките на депата на депата за отпадъци (обн. ДВ, бр. 93 от 2010 г.).  
- отчисления по чл. 64 от ЗУО, отчисленията са с цел да се намали количеството на депонираните 
отпадъци и да се насърчи тяхното рециклиране и оползотворяване - 2 310 000 лв. Отчисленията са 
нормативно определени с ПМС № 207/16.09.2010 г. - размерът на отчисленията по чл. 64 (бивш чл. 71е) 
от ЗУО за всеки тон депониран отпадък на Регионално депо – Русе за 2014 г. е 35 лв./тон (за клетки за 
неопасни отпадъци) и 35 лв./тон (за клетки за инертни отпадъци).  
За почистване на уличните платна, площадите, алеите и други територии предназначени за обществено 
ползване:  
- град Русе, в това число т.н. кв. „Селеметя” – 3 427 000 лв. – средствата са в същия размер, определен в 
план-сметката за 2013 г. 
- за снегопочистване на входно-изходните магистрали в чертите на града – 220 000 лв. – дейността се 
извършва от “Пътно поддържане – Русе” ЕООД. Разчетите показват, че за 2014 г. ще са необходими още 
300 000 лв. (общо за годината 520 000 лв.), които ще се добавят от преходния остатък от таксата за 2013 г.  
- за населените места – кметовете на кметства в Община Русе са представили предложения за бюджет 
“Чистота” с необходимите разходи за издръжка и трудови възнаграждения на трактористите. От 
преходния остатък, също както през 2013 г. ще се финансират: поддържане проводимостта на уличните 
отоци, издръжка на „Изпълнител-общ работник” за населените места, издръжка на звено „Контрол”, 
доставка на пясък за зимното поддържане за населените места на територията на Община Русе, 
почистване на междублоковите пространства, закриване и мониторинг на клетка 1 за неопасни отпадъци 
на Регионално депо – Русе (в това число разходи за строително-монтажни дейности, строителен надзор и 
инвеститорски контрол и авторски надзор), разходи за строителен надзор, инвеститорски контрол и 
авторски надзор за закриване и рекултивация на съществуващото старо депо за битови отпадъци и др. 
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Предстои през декември Общински съвет – Русе да одобри план – сметката за необходимите разходи 
през 2014 г. в размер на 7 599 000 лв 

 

Източник: starazagorautre.bg 

Заглавие: В Казанлък няма да вдигат такса битови отпадъци за гражданите 

Линк: http://www.starazagorautre.bg/2013/11/29/195931-

v_kazanluk_nyama_da_vdigat_taksa_bitovi_otpadutsi_za_grazhdanite  

  

Текст: Приемат нова форма на подаваните декларации за местни данъци и такси 
В община Казанлък няма да се променя такса битови отпадъци за следващата година. 
Общинските съветници приеха решение за промяна в Наредба № 26 на ОбС за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък. Промяната в 
наредбата касае определянето на такса битови отпадъци за нежилищни имоти на юридическите лица на 
територията на общината – предприятия, фирми, училища и др., което вече ще става според количеството 
генериран битов отпадък. Тези изменения са в съответствие с актуалните промени в Закона за местните 
данъци и такси, а именно от 1 януари 2015 г. отпада определянето размера на такса битови отпадъци 
върху основа, определена от Общинския съвет – данъчна оценка, отчетна стойност или пазарна цена на 
недвижимите имоти. 
С промяната в Наредба № 26 и приемането на нова форма на подаваните декларации до дирекция 
„Местни данъци и такси“ се постига по-голям контрол, справедливост и прозрачност при определяне 
броя на съдовете за смет на юридическите лица и заплащането от тяхна страна на местните такси за 

нежилищните им имоти. 

 
Източник: chernomorie-bg.com 
 
Заглавие: ЕП променя регламента за превоз на отпадъци 

Линк: http://chernomorie-bg.com/obshtinite-v-evropa/15506-ep-promenya-reglamenta-za-prevoz-na-
otpadyci 
 

 
 
Текст:  Европейският парламент ще промени регламента за превоз на отпадъци. Евродепутатите 
обсъдиха в Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните проектодоклада за 

http://www.starazagorautre.bg/2013/11/29/195931-v_kazanluk_nyama_da_vdigat_taksa_bitovi_otpadutsi_za_grazhdanite
http://www.starazagorautre.bg/2013/11/29/195931-v_kazanluk_nyama_da_vdigat_taksa_bitovi_otpadutsi_za_grazhdanite
http://chernomorie-bg.com/obshtinite-v-evropa/15506-ep-promenya-reglamenta-za-prevoz-na-otpadyci
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изменение на Регламент  (ЕО) № 1013/2006 относно превоза на отпадъци. Според Европейската агенция 
за околната среда (ЕАОС), държавите-членки  генерират над 900 млн. тона отпадъци всяка година. 
Търговията и износът на отпадъци в страни извън ЕС е позволен, при условие, че са спазени въведените 
за това ограничения и при условие, че износът се извършва в съответствие със стандарти за опазване на 
човешкото здраве и околната среда. Съгласно оценката на въздействието на Европейската Комисията, 
страните-членки са докладвали едва 400 случая на незаконен превоз на отпадъци, но според експертни 
анализи, нерегламентираната търговия с отпадъци варира между 20 и 50 % от общия трафик. 
"Необходимо е повишаване на нивото на отговорност на страните-членки и на контролните органи, 
ангажирани с проблемите на незаконния трафик на отпадъци", када доц. Маруся Любчева, която е 
докладчик в сянка. 
"Позицията на Групата на социалистите и демократите в Европейския Парламент е категорична. Нуждаем 
се от този регламент, за да продължим с усилията си за опазване на околната среда и предотвратяване на 
загубата на ценни ресурси", подчерта още българският евродепутат и поясни, че въпросът за нелегалния 
превоз на отпадъци е двустранен: от една страна отпадъците са "вторичен" суровинен ресурс за ЕС, а от 
друга страна нерегламентираният превоз крие огромни екологични рискове, наред с чисто правната 
страна на проблема. 
Според Европейската агенция за околната среда (ЕАОС), държавите-членки генерират над 900 млн. тона 
отпадъци всяка година. Търговията и износът на отпадъци в страни извън ЕС е позволен. Докладвани са 
едва 400 случая на незаконен превоз на отпадъци, но според експертни анализи, нерегламентираната 
търговия варира между 20 и 50 % от общия трафик. 
  

 

Източник: bgnews.me 

 
Заглавие: Цената на водата скача с около 40% до края на 2020 г. 

 
Линк: http://bgnews.me/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%81-
%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-40-%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F/ 
 

 
 
Текст:  От ЕС можем да получим една трета от нужните пари 
През следващия програмен период (2014 – 2020 г.) цената на водата ще се увеличи средно за цялата 
страна до 30-40%. В някои райони може да е 20 на сто, а в други – 90 или 100% или повече. Това 
прогнозира зам.-министърът на регионалното развитие Добромир Симидчиев по време на третата 
научно-практическа конференция, организирана от Камарата на строителите в България (КСБ).„От 2014 до 
2023 г. ще трябва да инвестираме около 12,2 млрд. лв. за развитие на водния сектор в страната”, каза още 
той. „По-голямата част от средстватаще се изразходват за канализация и пречистване на отпадни води. 
Парите, които се насочват към водоснабдяването, не са малки и са в оперативни подобрения и 
рехабилитация, допълни заместник-министърът. Според него няма да можем да се справим без сериозни 
субсидии от държавния бюджет. „Ако това не се случи, има две алтернативи  или не постигаме 
евростандартите за ВиК сектора, или стойността на услугата ще стане непосилна за голяма част от нас”, 
каза Симидчиев.От еврофондовете не можем да очакваме повече от 25-30 на сто от нужните милиарди. 
Останалото трябва да си го осигурим ние като държава. По думите на зам.-министъра до края на 2023 г. 

http://bgnews.me/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b0-%d1%81-%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be-40-%d0%b4%d0%be-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%8f/
http://bgnews.me/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-40-%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F/
http://bgnews.me/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-40-%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F/
http://bgnews.me/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-40-%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F/
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няма да успеем да изпълним сроковете за изграждане на пречиствателни станции, заложени в договора 
ни за влизане в ЕС. Важното според него обаче еда демонстрираме, че работимза решаване на 
проблемите във ВиК сектора. Зам.-министърът прогнозира още, че през следващите 2 години се очаква 
да има сериозен процес по преструктурирането на ВиК операторитеСпоред Ажда Юсеин, главен 
експерт в екоминистерството, в момента във водния сектор в процес на изпълнение са 131 проекта за 
4,141 млрд. лв. „Завършени са вече 105 от тях”, уточни тя. По думите є вече са пуснати в експлоатация 7 
пречиствателни станции за отпадни води. Новоизградената или основно реконструираната водопроводна 
мрежа в страната е 232 км.Данните на МОСВ сочат още, че от началото 2013 г. е започнала реализацията 
на 40 проекта във водния сектор. Пуснати са вече ПСОВ на Вършец и Лозница. В бъдеще трябва да влязат 
в експлоатация още 50 станции за отпадни води и да се изградят и реконструират 1700 км водопроводи. 
След завършването им тези съоръжения ще обслужват селища с население от 2 млн. души. 

 

Източник: novini.bg 

 
Заглавие: В Пазарджик откраднаха бюст-паметник на Никифор Попконстантинов 

 
Линк: http://www.focus-news.net/news/2013/11/28/1853741/ 

 
 
Текст:  Пазарджик. Откраднаха бюст-паметника на Никифор Попконстантинов, който се намира в двора 
на Основно училище „Христо Смирненски” в Пазарджик. Това каза за Радио "Фокус" – Пазарджик 
директорът на училището Галина Барова. Въпреки че са предприети всички необходими мерки и са 
предупредени пунктовете за изкупуване на метали, при разговора ми с полицията не ме обнадеждиха, 
че той ще бъде отново намерен. Главата на бюст-паметника е от месинг и именно тя е привлякла 
вниманието на крадците. Вероятно преди да я предадат те ще я нарежат, за да не бъде разпозната, а това 
означава, че няма да можем да възстановим паметника. „Учители и ученици сме възмутени от случилото 
се, защото мястото, където поставяхме цветя по време на празници сега стои пусто, от паметника е 
останал само постамента, който е от камък. За това сме решили да направим дарителска кампания и да 
съберем средства, за да възстановим паметника на Никифор Попконстантинов”, каза също Барова. 
Основно училище „Христо Смирненски” в Пазарджик е приемник на създаденото от Никифор 
Попконстантинов първо класно училище в града. За патрон на училището е избран най-заслужилия 
възрожденски учител в Пазарджик. Начално училище „Никифор Попконстантинов” и Народно основно 
училище „Д-р Никола Ламбрев” се обединяват през 1971 година под името ОУ „Христо Смирненски”. 

 
 
Източник: novini.bg 

 
Заглавие: 800 кг бакър откри френски полицаи в катун 

 
Линк: http://www.novini.bg/news/168396-800-%D0%BA%D0%B3-
%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%8A%D1%80-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8-
%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B8-%D0%B2-
%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD.html 
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Текст:  800 килограма медни жици откри френската полиция в ромски лагер, предаде АФП. 
 
Служителите на реда претърсили катун около в западния град Нант след като четирима крадци на жици 
от цветния метал бяха арестувани в понеделник, докато се опитвали да вземат бакъра. След като се 
отправили към ромския лагер полицаите открили ценното находище. 
 
 


