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Източник: varna.utre.bg 

Заглавие: Строителни отпадъци в зелените площи чупят общинските косачки 
 

Линк: http://www.varna.utre.bg/2014/06/10/234610-

stroitelni_otpadutsi_v_zelenite_ploshti_chupyat_obshtinskite_kosachki                                                                      

  

Текст: Поради същата причина е повреден и багерът, нает за район "Младост" 

Четири от тримерите (косачките) са повредени заради действията на недобросъвестни граждани, които 
изхвърлят строителни отпадъци в тревните площи. Това съобщиха от районното кметство "Младост" във 
Варна. Повреден по същата причина е и тракторът, нает лично от кмета Христо Христов. "Имаме малка 
надежда, че този път призивът ни да не се изхвърлят отпадъци в зеленото ще бъде чут", коментираха от 
районната администрация. От там припомнят, че в "Младост" II до блок 138 има три контейнери за (не 
битови) отпадъци - един за строителни, един за едрогабаритни и един за растителни. 
От кметството отчетоха и как са разпределени групите за косене и къде ще продължат работа.  
1. "Младост" II- ул."Вяра", около централна Автобаза, блок 160, блок 161, след това отиват към блокове 
156,157,158,159 
2. Възраждане III- зелените площи около блок 41 
3. "Трошево" - от Пфое мол към ул."Тихомир", блокове 21,22,23, след това продължават към блокове 
24,25,26 
(След като приключат косенето в "Младост" II, групата ще се прехвърли във "Възраждане" IV, но датата 
ще бъде съобщена допълнително. След "Трошево" ще се коси ж.к."Св. Иван Рилски") 
"Търсят се допълнително косачи и работници, които да събират тревата. Информация за това можете да 
получите в ОП "Управление на проекти и озеленяване", на адрес ж.к "Трошево" блок 48 или на телефон 
052/820 811", съобщиха още от район "Младост".  
 

 
 

 

Източник: focus-news.net 

Заглавие: В Шумен са отворени мобилни пунктове за събиране на опасни битови отпадъци 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/06/11/1930431/v-shumen-sa-otvoreni-mobilni-punktove-za-

sabirane-na-opasni-bitovi-otpadatsi.html                                                                         

  

Текст: Шумен. В Шумен са отворени мобилни пунктове за събиране на опасни битови отпадъци. Това 

съобщи инж. Кръстинка Радушева, главен експерт „Екология”, предаде репортер на Радио „Фокус”-

Шумен."Те ще представляват превозни средства, оборудвани със специализирани съдове за събиране на 

http://www.varna.utre.bg/2014/06/10/234610-stroitelni_otpadutsi_v_zelenite_ploshti_chupyat_obshtinskite_kosachki
http://www.varna.utre.bg/2014/06/10/234610-stroitelni_otpadutsi_v_zelenite_ploshti_chupyat_obshtinskite_kosachki
http://www.focus-news.net/news/2014/06/11/1930431/v-shumen-sa-otvoreni-mobilni-punktove-za-sabirane-na-opasni-bitovi-otpadatsi.html
http://www.focus-news.net/news/2014/06/11/1930431/v-shumen-sa-otvoreni-mobilni-punktove-za-sabirane-na-opasni-bitovi-otpadatsi.html
http://www.capital.bg/specialni_izdaniia/regionalen_biznes/2014/06/08/2316797_depoto_za_otpaduci_na_stara_zagora_triabva_da_e_gotovo/
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бои, лакове, лепила и разтворители, домакински препарати за почистване и грижи за насаждения, 

дезинфекционни материали и препарати за борба с вредители, лекарства с изтекъл срок на годност и 

живакосъдържащи уреди, и др. Този вид отпадъци могат лесно да бъдат идентифицирани по знаците за 

опасност, намиращи се върху опаковките, в които се продават", каза инж. Радушева. Мобилните пунктове 

ще бъдат разположени на площадката на ул. „Дедеагач”, северно от СОУ „Васил Левски”. Приемането на 

опасните отпадъци ще става безплатно. Шумен е третият град след София и Пловдив, където ще има 

такива мобилни пунктове за разделно събиране на опасни битови отпадъци. 

 

 

Източник: blitz.bg 

Заглавие: Бизнесът поиска принцип „замърсителят плаща” 

Защо в Швейцария тази система работи, а у нас не сме били подготвени, питат от БСК 

 

Линк:       http://www.blitz.bg/news/article/272697                                                          

  

Текст: Българската стопанска камара изпрати на общините швейцарски наръчник за изхвърляне на 
битовите отпадъци като отговор на твърденията, че у нас няма готовност да се въведе принципът 
"замърсителят плаща" при изчисляването на такса смет. Това съобщи пресцентърът на 
работодателската организация. 

Наръчникът, предназначен за жителите на Цюрих, представя лесно разбираема и добре онагледена 
информация относно всички видове отпадъци, подлежащи на депониране от гражданите на Цюрих, 
местата, където могат да направят това, както и таксите, които дължат за всеки вид отпадък. 
 
Също така, посочени са начините за плащане, както и контактна информация за връзка с компетентни 
представители на общинската администрация. 
 
За повечето видове отпадъци в Швейцария начисляването на таксата за битови отпадъци е на база "такса 
торбичка", т.е. размерът на таксата зависи от големината на торбата за отпадъци.  
 
Изключение правят едрогабаритни отпадъци, биоотпадъци (напр., клони от дървета), лекарства и др. 
Стриктното спазване на разпоредбите за изхвърляне и събиране на битови отпадъци се следи от 
специализирана полиция, а нарушенията са сведени до минимум. 
 
Разпространението на швейцарския наръчник е в отговор на твърденията на голяма част от 
представителите на местната власт у нас, че общините не са подготвени за въвеждане на принципа 
"замърсителят плаща" при определянето на ТБО, така че да бъде премахнат наложилият се принцип 
"притежателят на имоти/активи плаща", посочват от БСК.  

 

 

http://www.blitz.bg/news/article/272697
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Източник: targovishte.topnovini.bg 

Заглавие: Деца крадат метали в Търговищко 

Линк:   http://targovishte.topnovini.bg/node/518616                                                            

  

Текст: 15-годишно момче и 11-годишният му брат са били задържани от полицията в Търговище, след 
като откраднали метални предмети от маза в града, съобщи пресцентърът на Областна дирекция на МВР 
– Търговище. 

За двете деца било установено, че между 3 май и 4 юни нахълтали в незаключено избено помещение, 
собственост на 72-годишен мъж и откраднали медни пръскачка, тава и котел. По случая се извършва 
проверка, материалите от която ще бъдат докладвани в Районна прокуратура – Търговище, уточняват от 
полицията. 

Оттам информират за още една разкрита кражба, извършена от млад апаш. Преди няколко дни изчезнал 
елемент от метална ограда с размери 2,5 на 1,2 м и метален варел – собственост на 84-годишен мъж от с. 
Дралфа. Ченгетата установили, че отговорен за деянието е 18-годишният Д.М. от същото село. Въпреки 
възрастта си, младежът отдавна бил вписан в полицейските регистри с редица кражби. 

Неизвестен апаш отмъкнал моторен трион, гума с джанта за лек автомобил и около 30 м удължител за 
трифазен ток от цех в същото село Дралфа, предават още от полицията в Търговище. Крадецът се вмъкнал 
в производственото помещение през нощта на неделя срещу понеделник през недобре укрепената 
входна врата. Щетите, които 50-годишният собственик е претърпял, са в процес на изясняване. По случая 
е образувано досъдебно производство. 

 

http://targovishte.topnovini.bg/node/518616

