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Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Успешен трети етап на „Отпадък с късмет не отива за смет“  

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1198836   

 

Текст: Макар и с много празници и дълга ваканция децата на Габрово не забравиха своя ангажимент към 
природата и успешно приключиха третия етап от кампанията „Отпадък с късмет не отива за смет“. В 
последния месец на отминалата година възпитаниците на детските и учебните заведения в Габрово 
събираха метални отпадъци. Финалната равносметка показва, че са събрани над 190кг метални отпадъци, 
които ще отидат за рециклиране. 
По време на кампанията не липсваха и изненади. Със стихове и песни децата поздравиха екипа, 
реализиращ кампания и отпарвиха пожелания новата година да е по-добра, по-успешна и изпълнена с 
емоции. 
Третият етап на кампанията отново беше съпътстван с открити уроци, в които екипът, реализиращ 
проекта за изграждане на новата регионална система за управление на отпадъците, разказа на младите 
габровци как правилно да се разделят отпадъците, какво се случва с тях след като бъдат изхвърлени и как 
биха могли отново да бъдат употребени. За учениците от Априловска гимназия е предвидена и специална 
прожекция на филм, посветен на опасностите от замърсяването на околната среда. 
Поредното доказателство, че габровци са отговорни и загрижени хора дойде с новите партньори на 
кампанията. Фирмите „Балканско ехо“ ЕООД и „Металик БИСИПИ“ АД оказаха подкрепа на инициативата 
като осигуриха вкусни изненади за участинцитие. Най-активните и мотивирани ученици похапнаха баница 
с късмети, а децата в градините баха зарадвани с пъстри торти. 
Екипът, осъществяващ кампанията „Отпадък с късмет не отива за смет“, благодари на всички участници и 
се гордее с постиженията във всички проведени етапи. През януари кампанията продължава с 
благотворителната инициатива „Не изхвърлям с ръце – дарявам от сърце“, където наградата ще бъде 
децата да доставят радост на свои връстници, като им подарят свои стари но запазени книги, играчки или 
спортни пособия. 
Най-добре представилите се в третия етап – събиране на метални отпадъци са: 
ОУ „Неофит Рилски“ – 108 кг 
ОДЗ „Дъга“ – 28 кг 
ЦДГ „Радост“ – 20,5 кг 
ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – 16 кг 
СОУ „Райчо Каролев“ – 10,5 кг 
Национална Априловска гимназия – 9 кг 
 

 

Източник: burgasnews.com 

Заглавие: Клетка 1 на новото депо ще побира 40 000 тона отпадъци 

Линк: http://www.burgasnews.com/novini-burgas/67824-kletka-1-na-novoto-depo-shte-pobira-400-000-

tona-otpadatzi        

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1198836
http://www.burgasnews.com/novini-burgas/67824-kletka-1-na-novoto-depo-shte-pobira-400-000-tona-otpadatzi
http://www.burgasnews.com/novini-burgas/67824-kletka-1-na-novoto-depo-shte-pobira-400-000-tona-otpadatzi
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Текст: Кметът Димитър Николов инспектира строителството на новото Регионално депо за битови 
отпадъци „Братово – запад“. Проектът се нарича „Изграждане на регионална система за управление на 
отпадъците в регион Бургас“. Той се финансира от Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", по 
силата на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №DIR-5102118-C001/25.08.2011 г. 
Общата  стойност на проекта е 43 231 121 лв., а срокът за изпълнение 44 месеца – от 25 август 2011 г. до 
25 април 2015 г.  
 Към днешна дата приключва строителството на Клетка 1, която побира 400 000 тона отпадъци и е с обем 
450 000 куб. м. Изградена е дренажната система под дъното, както и обходните скатови канавки. 
Извършват се изкопно-насипни работи по оформяне леглото на клетката и за достигане на проектните 
нива и вътрешните експлоатационни  пътища. Изградена е 70 % от опорната дига.  
Сградата за  съхранение на опасни отпадъци на площадката, отредена за Екопарк, е завършена в груб 
строеж. Продължават дейностите по изграждане на канализация и изгребна яма, маслоуловител 
и  резервоар. Стартирано е и външното ел. захранване до обекта.  
 В края на миналата година започнаха също подготвителни мероприятия за строителство на двете 
претоварни станции за отпадъци в общините Несебър и Карнобат.     
“Ще проверявам често и се надявам до края работата да върви качествено и в срок. Това е изключително 
важен за целия Бургаски регион проект, той като решава проблемите ни с депониране на отпадъците за 
50 години напред. За да очертая мащаба, припомням, че депото ще се ползва от 210 населени места с 
близо половин милион жители”, каза кметът Димитър 
Николов.                                                                                             
С реализиране на проекта ще се постигне драстично намаляване на количествата отпадъци, насочени за 
депониране, респективно редукция в размера на дължимите отчисления по чл. 64 на ЗУО. 
Обхватът на проекта включва проектиране и изграждане на първа клетка от Регионално депо "Братово - 
Запад", монтиране на съоръжения за сепариране, открито компостиране и рециклиране на строителни 
отпадъци, изграждане на склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци от бита, 
изграждане на две претоварни станции в Несебър и Карнобат и довеждаща инфраструктура до тях, 
доставка на машини и съоръжения за експлоатация на регионалното депо и двете претоварни станции. 

 
Източник: dariknews.bg 
 
Заглавие: Кражба на гориво и метали в село Вранино 

 
Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1198804  
 

 
Текст: Меден проводник, метали и около 70 литра дизелово гориво са откраднати от частен имот в село 
Вранино, община Каварна, съобщават от полицията.  Кражбата е извършена за времето от 4 до 7 януари. 
Крадците са проникнали в складовото помещение на имота, като разбили входната му врата. 
Собственикът е подал сигнал за кражбата вчера. По случая е образувано досъдебно производство. 
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1198804
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Източник: monitor.bg 

Заглавие: Разследват търновка, дала възбранено МПС на вторични  
500 лева, ако я дадем за скрап 
Фирмата идва да вземе автомобила от дома ни 

 

Линк: http://www.monitor.bg/article?id=413971         

 
 

Текст: Между 300 и 500 лева е печалбата, която можем да получим, ако върнем запорирана кола на 
вторични суровини. Толкова предлагат фирмите, които изкупуват както ударени нови автомобили, така и 
по-стари, които са още в движение. След като предадем колата си на такава компания, която в повечето 
случаи идва до дома ни, за да я вземе, те ни дават удостоверение, с което можем да я свалим от отчет в 
КАТ . 
В него са вписани моделът на колата, номерът на рамата й, както и името на фирмата, която я взема за 
разкомплектоване. Никъде няма графа, в която да се декларира, че автомобилът не е запориран. Така 
служителите, които го купуват, за да го нарежат за скрап, няма как да знаят, че колата е под възбрана. Те 
издават необходимите документи за отписването й от Пътна полиция, както и от данъчното, след което си 
тръгват.  
От КАТ обаче обясниха пред "Монитор", че ако собственикът на подобно блокирано возило се появи с 
регистрационните му табели, те няма как да го отпишат от регистрите. В този случай собственикът може 
да се разбере с институцията, която е възбранила автомобила му, и след като си плати задължението към 
нея, тя да вдигне запора.  
Само преди дни от прокуратурата във Велико Търново съобщиха, че вече разследват жена, която по 
подобен начин се отървала от запорираната си кола. 37-годишната жителка на стражишкото село Асеново 
продала преди три години автомобила си, който бил обект на изпълнително дело. Чак сега обаче от НАП 
се усетили и подали сигнала за престъплението в горнооряховската полиция. През 2010 г. срещу 
собственичката на колата било водено съдебно дело за незаконно преминаване на границата с 
въпросното возило. Затова и съдът го запорирал и го оставил на отговорно пазене в дома й. Малко по-
късно същата година 37-годишната жена предала колата в пункт за изкупуване на цветни и черни метали 
в Стражица въпреки наложения запор.  
От КАТ са категорични, че схемата няма как да остане неразкрита, тъй като дори да предадем колата за 
скрап, тя продължава да се води на отчет в полицията. Дори да имаме документ от фирмата, че сме я 
върнали на вторични суровини, ние отново няма да можем да я дерегистрираме, тъй като в системата на 
Пътна полиция тя остава запорирана.  

 

Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Григоров каза стоп на такса "битови отпадъци" в Габрово 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1198868      

http://www.monitor.bg/article?id=413971
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1198868
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Текст: Областният управител връща за ново обсъждане две решения в общински съвет – Габрово, 
касаещи приемането на актуализирана Инвестиционна програма на община Габрово за 2013 г и 
одобрената план-сметка за годишния размер на разходите за 2014 г., както и определения годишен 
размер на такса „битови отпадъци” за 2014 г. 
Това става ден, след като бе обявено, че Григоров е върнал две решения на ОбС в Севлиево. 
Към мотивите за връщането на решението с което Общински съвет – Габрово е приел актуализирана 
Инвестиционна програма на община Габрово за 2013 г. и е възложил на кмета да отрази промените в 
бюджета на община Габрово и бюджетите на съответните разпоредители в съответствие с Единната 
бюджетна класификация за 2013 г., областният управител посочва, че промените в бюджета следва да се 
извършват по реда, по който същият се приема. Съгласно действащото законодателство това право е от 
изключителната компетентност на общинския съвет и не кореспондира  с възложеното по т. 2 от 
Решението действие на кмета за отразяване на промените. „Без яснота остава и произходът на 
променените бюджетни суми”- се посочва още в мотивите, с които решението е върнато като 
незаконосъобразно. 
Като незаконосъобразно, тъй като е взето в нарушение на материалния и процесуалния закон е 
определено и Решението на Общински съвет – Габрово, с което е одобрил план-сметка за годишния 
размер на разходите за 2014 г. /съгласно Приложение/ и е определил годишен размер на такса „битови 
отпадъци” за 2014 г. „От цялостния преглед на Приложението се установява липсата на остойностяване на 
изброените услуги по видове необходими разходи, за да е видно какво включва предложената обща 
цена на услугата. По този начин е нарушена разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, който императивно 
изисква план-сметката за всяка дейност да включва посочените по т. 1 – 4 необходими разходи за 
предоставянето й.” 
В мотивите към предложението за приемане на решението подробно са упоменати разходи, които на 
практика не са включени в План-сметката, приета с решение № 279/19.12.2013 г. Върнатото решение в 
т.ч. не съдържа и отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, които като конкретни суми за определени 
периоди се посочват в мотивите  и предложените за разглеждане от колективния орган материали, но 
неясно защо не са проектирани в решението на общински съвет – Габрово. 

 

Източник: sofia.bg 

Заглавие: Заработи инсталацията за отпадъци в Богров 

Линк: http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=9&sub_open=75396&nxt=0       

 

Текст: Първият етап на системата за преработка на отпадъци на столицата вече е факт – това са 
съоръженията за преработка на биологични отпадъци на площадката в Хан Богров. Това съобщава кметът 
на София Йорданка Фандъкова. От началото на годината там се тества системата за „зелени“ отпадъци, а 
следващата седмица започват пробите на системата за хранителни отпадъци. Преди Нова година ДНСК 
издаде разрешение за тяхното ползване. В действие е пречиствателна станция с капацитет от над 600 куб. 
м вода на денонощие, преработва течността, отделяна от отпадъците в технически чиста вода. По думите 
на Фандъкова е създадена организация за транспортиране на биологичните отпадъци от ресторанти, 

http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=9&sub_open=75396&nxt=0
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магазини и търговски вериги. Те са задължени да изхвърлят отпадъците си разделно в контейнери, 
предоставени от общината. В същото време техни представители поставят въпроса дали това ще се 
отрази на високите им такси смет, предаде бТВ. На площадката всички хранителни остатъци и „зелените“ 
отпадъци от паркове и градинки ще се преработват в тор и хумус. Там ще се произвежда и 
електроенергия от биогаз, която ще надвишва двойно потреблението на съоръженията. Предвижда се 
инсталациите да преработват близо 44 хил. тона биоразградими боклуци годишно – 20 хил. т 
„биологичен“ и 24 хил. т „зелен“ отпадък. Площадката в Хан Богров и новото депо в Яна са построени с 
европейски средства.  
На практика е отпушен и вторият етап на системата за преработка на столичния боклук – изграждането на 
дългоочаквания завод за механично биологично третиране на отпадъци с производство на РДФ гориво. 
Той е на стойност около 200 млн. лв., а преди Коледа от Еврокомисията дадоха зелена светлина за 
проекта и столичният кмет подписа договора за строителство с обединението „Актор – Хелектор“. Срокът 
за изпълнението му е 19 месеца. „Очаквам и изпълнителите ме увериха, че проектът е в напреднала фаза, 
така че е възможно строителството да започне още през пролетта“, коментира Фандъкова. Надзорът по 
проекта е поверен на германска компания, която е следяла за спазването на правилата и през първата 
фаза на проекта.  
 Кметът припомни, че като трети етап в големия проект е изграждането на инсталация в столичната 
„Топлофикация“, която да работи с горивото, получавано при преработката на отпадъците. Проектът е 
заложен за следващия програмен период от Министерството на околната среда и водите. Разчетите на 
общината сочат, че по този начин ще се намали с 10% потреблението на природен газ, или с около 60 
млн. лв. годишно,  което би позволило цената на парното да не се вдига или дори да бъде намалена. Това 
може да се случи към 2017 – 2018 година. 

 

Източник: haskovo.info 

Заглавие: Закопчаха трима за кражба на кабели 

Линк: http://haskovo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=26196&Itemid=99999999  

 
 
Текст: При полицейска проверка на 7 януари в землището на ивайловградското с. Белополци са 
задържани три лица, които копаели за кабели, съобщават от полицията.  
Мъжете изровили съобщителен кабел с дължина 120 м., собственост на БТК. Лицата са на 35, 38 и 51 г., 
всички от крумовградското с. Пелин, познати на органите на реда. Образувано е досъдебно 
производство. 
В РУП-Хасково е разкрит извършителят на опит за кражба на черни и цветни метали от вилен имот в парк 
"Кенана" в Хасково на 6 януари. Това е 44-годишен хасковлия, познат на органите на реда. Същият е 
задържан на място. 
В РУП-Хасково е разкрит и извършителят на кражба от лек автомобил "Фолксваген" на МР3, СD-карта, 
флаш-памет и документи за туристическо ремарке, извършена за времето от 2 до 4 януари. в ж.к. 
"Орфей" в Хасково. Това е 32-годишен жител на Смолян, познат на органите на реда, който е проникнал 
в автомобила чрез отключване. 

 

 

http://haskovo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=26196&Itemid=99999999
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Източник: skimagazine.bg 

Заглавие: Металната мафия удари Сочи 

Линк: http://skimagazine.bg/2014/01/08/5771/    

 
 
Текст: Бум на кражбите разтресе Сочи по-малко от месец преди олимпиадата. В последно време в 
бъдещата столица на зимните игри има са зачестили кражбите на капаци и решетки на 
водопроводни шахти. 
По данни на местната администрация на ден изчезват между 30 и 50 метални капака. 
Вандалските актове обаче крият рискове за коли и пешеходци. Градските власти се опитват да се справят 
с проблема и този въпрос бе разгледан на заседание, на което бяха поканени и собствениците на 
пунктове за изкупуване на черни и цветни метали. Понастоящем в Сочи с тази дейност се занимават 21 
фирми. Представител на кметството отбеляза, че в момента в Сочи се крадат цветни метали отвсякъде  
режат се кабели от трафопостове, премахват се капаци на отводнителни шахти, огради и решетки. 
“В града има десетки пунктове за метални отпадъци, откъде в Сочи има толкова много метал? Ще ви кажа 
 това вече просто се превърна в бизнес, който страшно много вреди на града. През последните няколко 
дни бяха откраднати около 800 капака. Не смогваме да ги заменим с нови, това са бюджетни пари. В 
крайна сметка, ако никой не ги изкупува, никой няма и да ги краде”, заяви по време на срещата кметът на 
Сочи Анатолий Пахомов. Напоследък в черноморския град са били възбудени три наказателни 
производства за разследване на кражби на капаци на отводнителни шахти. Един от престъпниците вече 
излежава присъдата си от една година затвор. 
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