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Източник: МОСВ 

Заглавие: Пакет от мерки, състоящ се от законодателно предложение за изменение на шест директиви 

от областта на управление на отпадъците 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=110                                                                                                 

  

Текст: Европейската комисия е разработила пакет от мерки, състоящ се от законодателно предложение 

за изменение на директиви от областта на управление на отпадъците:  

   Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците; 
   Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки; 
   Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци; 
   Директива 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства; 
   Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори; 
   Директива 2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване. 

Проектът на законодателно предложение е придружен с обобщена оценка на въздействието и 
съобщения на Комисията, приети на 02.07.2014 г. и представени на заседание на Работната група по 
околна среда към Съвета на 10.07.2014 г. 

Пакетът цели създаването на рамка за превръщането на кръговата икономика в реалност, с 
взаимосвързани политики, регулирани и активно подкрепени от научни изследвания и иновации. Според 
Европейската комисия предложението ще доведе до освобождаване на инвестиции и привличане на 
финансиране, като в същото време се стимулира участието на бизнеса и потребителите. По време на 
Италианското председателство ще стартират обсъждания на законодателното предложение в Работната 
група по околна среда към Съвета, както и в работните органи на Европейския парламент. С цел 
активното участие на България в преговорния процес е необходимо да се изготви рамкова позиция. 

Вашите становища и коментари, насочени към законодателното предложение и към постижимостта на 
заложените цели и срокове,може да изпращате до 22 август 2014 г. на следните електронни адреси: 
svetla@moew.government.bg и k.georgieva@moew.government.bg. 

Документите от пакета, включително и законодателното предложение, може да видите  тук. 

 

Източник: МОСВ 

Заглавие: Проверки на превози на отпадъци са извършени на ГКПП Кулата  

Не са констатирани случаи на незаконни превози на отпадъци за Република България 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2608                                                                                                

http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=110
http://svetla@moew.government.bg/
http://k.georgieva@moew.government.bg/
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2014/EK_zakonodatelen_paket.7z
http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2608
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Текст:  Служители на Граничен полицейски участък – Петрич, експерти от МОСВ и РИОСВ-Благоевград 
извършиха съвместни проверки на ГКПП Кулата на 604 товарни автомобила за спазване на изискванията 
на Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци. В рамките на съвместната инициатива не 
са констатирани случаи на незаконни превози на отпадъци за Република България. 

Съгласно изискванията на Регламент (ЕО) №  1013/2006 относно превози на отпадъци, трансграничният 
превоз за Република България на всички видове отпадъци, в т. ч. отпадъци от хартия, пластмаса, метали, 
стъкло, подлежи на изискванията за наличие на предварителна писмена нотификация и съгласие, 
издадена от страна на всички заинтересовани компетентни органи в страните по изпращане и 
местоназначение, при необходимост и по транзит. 

От общия брой проверени автомобили са констатирани шест случая на превоз на отпадъци от Гърция за 
Република България, в т. ч. отпадъци от стъкло,  от пластмасови опаковки и метал. За инспектираните 
превози е установено наличието на предварителна писмена нотификация със съгласията на МОСВ и на 
Гръцкото  Министерство на околната среда, енергетиката и промените в климата като компетентни 
органи по прилагане на Регламент (ЕО) № 1013/2006. Превозите са придружавани от необходимите 
документи в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и издадените от компетентните 
органи съгласия. 

Проверен е и транзитен превоз на отпадъци от Гърция за Румъния през България на скрап от алуминий, 
който не е отпадък в съответствие с Регламент (ЕС) № 333/2011 на Съвета от 31 март 2011 година за 
установяване на критерии за това, кога определени типове скрап не се считат за отпадъци. 

Допълнителна информация по законодателната рамка във връзка с превозите на отпадъци може да бъде 
намерена на http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=380. 

 

Източник: scrap-bg.com 

Заглавие: ГЕРБ за пореден път “спъна” Закона за управление на отпадъците 
 

Линк: http://scrap-

bg.com/tag/%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-

%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-

%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/                                                                                                 

  

Текст: Неявяването на ГЕРБ за пореден път в пленарна зала оставя нерешен въпроса с удължаването на 
гратисния период по Закона за управление на отпадъците, за да могат фирми и общини да изпълнят 

http://scrap-bg.com/10406/
http://scrap-bg.com/tag/%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
http://scrap-bg.com/tag/%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
http://scrap-bg.com/tag/%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
http://scrap-bg.com/tag/%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
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изискванията му. Това съобщи днес депутатът от Коалиция за България Добрин Данев, който е 
председател на парламентарната комисия по околна среда и води. Блокирането на работата на 
Народното събрание ще доведе до това, че общините, които по сега действащия закон са били длъжни да 
изградят площадки за безвъзмездно предаване на отпадъци от черни и цветни метали, ще търпят 
финансови санкции за това. Парите, които общините ще плащат като глоби, ще са от техните бюджети, а 
за да се осигурят тези средства е вероятно да се прибегне до вдигане на такса смет. Така гражданите ще 
бъдат ощетени от недалновидната политика и от оставянето в сила на един закон със сгрешена 
философия, коментира Данев. 
Група народни представители от Коалиция за България внесе предложение за изменение на Закона за 
управление на отпадъците. С него се целеше удължаване на гратисния период с една година за започване 
на предаването на отпадъци от черни и цветни метали от физически лица без заплащане. Освен това 
законът в сегашния му вид предвижда общините да осигурят площадки за безвъзмездно предаване на 
такива вторични суровини, а няма нито една изградена такава в страната, което поставя бранша и 
гражданите пред парадокс. В този си вид законът е приет през 2012 г. 
Ако сега един гражданин отиде да занесе отпадък от черни и цветни метали, няма кой да го приеме, 
защото законът не позволява това да става възмездно. От друга страна гражданите и безвъзмездно няма 
къде да предадат отпадъците, защото не са налични специалните площадки. Около 50 на сто от 
предаваните вторични суровини са от частни лица – тоест около 600 хил. тона годишно. „Трябва въпросът 
с кражбите на черни и цветни метали и предаването им за вторични суровини да бъде решен по друг 
начин, а не с мерки, провалящи работещ бранш в българската икономика”, каза председателят на 
комисията по околната среда и водите в Народното събрание. Според Добрин Данев законът е 
мъртвороден, затова е по-добре неговите създатели да признаят грешката си и да се намери начин да 
бъдат съчетани интересите на сектора и на хората. 
„Интересите на държавата трябва да стоят над партийните, в публичното пространство всички декларират 
това, но на практика се получава обратното”, коментира Данев. „Чувствам се отговорен към 
представителите на бранша, тъй като очаквах, че ще мине на първо четене промяната в закона миналата 
седмица и в периода между първо и второ четене текстове, за които колегите от ГЕРБ имат възражения, 
бяхме готови да ги коригираме в приемлива форма, но не срещнахме подкрепа”, каза още депутатът. 
Според него през тази седмица можеше да се приемат промените в закона и на второ четене. „При поет 
ангажимент пред представители на този сектор, който генерира около 1,2 млн. тона годишно скрап, 
влизащи в българската икономика, и където работят около 15 хиляди човека, застрашени от съкращения, 
популизъм не трябва да има, а отговорно мислене”, заяви Добрин Данев. 
 
 

Източник: printguide.info 

Заглавие: Пазарът за опаковки от рециклирана хартия ще нарасне до 139 милиарда долара през 2018  

 

Линк: http://printguide.info/news/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%82-

%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82-

%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-

%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B5-

%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BE-139-

%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0-

%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-2018-,3753.html                                                                                                    

http://printguide.info/news/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BE-139-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-2018-,3753.html
http://printguide.info/news/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BE-139-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-2018-,3753.html
http://printguide.info/news/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BE-139-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-2018-,3753.html
http://printguide.info/news/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BE-139-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-2018-,3753.html
http://printguide.info/news/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BE-139-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-2018-,3753.html
http://printguide.info/news/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BE-139-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-2018-,3753.html
http://printguide.info/news/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BE-139-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-2018-,3753.html
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Текст: Нов доклад от Smithers Pira предвижда растеж на пазара за опаковки от рециклирана хартия с 5% 
през 2018 г., но дали търсенето ще превишава предлагането?  
В рамките на пазара за рециклирани материали, хартиените опаковки са най-големият сектор, който 
представлява около 65% от всички рециклирани опаковки. Хартията и картонът също така имат най-висок 
процент рециклиране в целия свят (с изключение на стъклото в някои страни). Търсенето на хартиени 
опаковки ще продължи да расте, което се дължи на производствените икономики на Китай и други 
развиващи се страни. В действителност, според нов пазарен доклад от Smithers Pira, озаглавен "Бъдещето 
на устойчивите опаковки до 2018", цялостният пазар за рециклирани хартиени опаковки ще има годишен 
темп на растеж от 5% до очаквани 139 милиарда щатски долара през 2018 година.  
Географски прогнози  
В САЩ и Канада възстановяването на хартия и картон се е увеличило с 81% от 1990 насам и е достигнало 
нива на рециклиране от 70% в САЩ и 80% в Канада. Европейските страни са достигнали средно 75% 
рециклиране на хартия, като някои страни като Белгия и Австрия, достигат възстановяване от почти 90%. 
Във Великобритания и много други страни в Западна Европа, нивото на рециклиране на хартия е 80%. 
Източна Европа и останалата част от света изостават по отношение на рециклирането на хартия, най-вече 
поради липсата на адекватна инфраструктура за рециклиране.  
Търсенето на целулоза се разраства бързо в развиващите се страни - Китай, Индия и останалата част от 
Азия са най-бързо развиващите се потребители на хартия на глава от населението. Увеличението в 
сектора за транзитни опаковки в Китай, в съчетание с нарастващото консуматорство, води до бързо 
нарастващо търсене на хартиени опаковки. Търсенето на хартиени опаковки там нараства с темп от 6,5% 
от 2008 г. насам, далеч по-висок, отколкото навсякъде другаде по света. Наред с това търсене на хартиени 
опаковки, търсенето на рециклирана хартия също се увеличава.  
Опаковките от картон представляват най-големия пазар за рециклирани опаковки. Около 30% от 
възстановената хартия и картон в САЩ се използва за производство на картон, който е материал за 
производството на велпапе. Голямо количество от рециклирания картон се изнася за Китай, а останалата 
част се използва за производството на други опаковки от хартия, което включва и сгъваеми кутии. През 
2011 год. износът на рециклирана хартия за Китай и други страни представлява 42% от събраната в САЩ 
хартия за рециклиране. 
Какво предстои за хартиените опаковки?  
Смята се, че търсенето на рециклирана хартия ще надвиши предлагането на рециклирана целулоза с 1,5 
милиона тона годишно до 2018 година. Производителите на хартия инвестират в предприятия за 
производство на опаковки в развиващия се свят, за да задоволят нарастващото търсене в тези региони.  
В бъдеще, хартиените опаковки са най-очевидният избор за замяната на полистирола, според Smithers 
Pira. Много ключови играчи в бранша вече са преминали към или експериментират с хартиени продукти. 
Например, Starbucks използва само хартиени чаши и се включва активно в инициативи за рециклиране на 
хартия, включително системи със затворен цикъл на определени места. Бъдещи подобрения в 
рециклирането на хартия също ще помогнат за растежа на пазара, тъй като последните постижения 
направиха възможно рециклирането на хартиени опаковки с покритие заедно с вълнообразен картон. 
Това ще доведе до значително намаляване на разходите за рециклиране и ще доведе до повишено 
търсене на рециклирана хартия.  
Хартиени опаковки в хранителната индустрия  
Един от най-бързо разрастващите се пазари за рециклирана хартия е пазарът на фирми от тази сфера. 
Въпреки, че тя представлява малък процент от общия пазар за рециклирана хартия (<1% от общия обем 
на пазара на рециклирана хартия), се очаква да нараства по-бързо от общото търсене на опаковки от 
рециклирана хартия. С подобряването на икономиката, този пазар ще има по-голям растеж, което заедно 
с увеличената информираност на потребителите за огромното количество отпадъци от изхвърлени чинии 
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и чаши ще движи търсенето на рециклирана хартия. Играчите в индустрията също стават активни на този 
пазар, тъй като натискът от страна на правителствата и различни екологични групи продължава да се 
увеличава. 

 

Източник: focus-radio.net 

Заглавие: Павлин Михов: Предприети са мерки за подобряване сметосъбирането на битовите отпадъци 
и поддържане чистотата в Бургас  
 
Кака се извършва сметосъбирането и сметоизвозването в община Бургас през лятото, когато 
генерирания отпадък се увеличава Радио„Фокус” –Бургас попита Павлин Михов, директор дирекция 
дирекция Околна среда в община Бургас 

Линк: http://www.focus-radio.net/?action=opinion&id=17338                                                                                                        

  

Текст: Фокус: Г-н Михов, в разгара на туристическия сезон сме, жителите и гостите на Бургас се 
увеличават многократно, а с това и генерирания от тях отпадък. Прави ли нещо по-различно общината в 
сметосъбирането това лято? 
Павлин Михов: С увеличения брой на туристите се увеличава и генерирания отпадък средно с около 20-
25% спрямо останалите месеци на годината. Това се случва ежегодно по време на лятото, така че 
отстрана на общината прилагаме адекватни действия. През годината от страна на фирмата ангажирана 
със сметосъбирането и сметоизвозването са предприети както организационни, така и технически мерки. 
Мерки свързани с подобряване сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци и 
поддържане чистотата в града. В тази връзка фирмата осигури 2бр сметосъбиращи машини с обем на 
коша 10 кубика, предвидени за ЦГЧ, защото там улиците са тесни и има паркирани коли, налага се да се 
ползват по-малки автомобили. Наред с това фирмата осигурява и още 4 бр бордови коли, които са за 
използване на едрогабаритни и строителни отпадъци по сигнали на граждани. От март в Бургас се 
прилага нова система за извозване на строителни и едрогабаритни отпадъци. По сигнал на гражданите 
фирмата осигурява автомобил и хора, които извозват отпадъка буквално от сградата, където е ремонта до 
определеното за целта място. Това касае само отпадъци от ремонти в жилища, а не изграждане на сгради 
и събаряне на такива, само малки строителни ремонти в домове - до 3 кубика отпадък. Фирмата 
осигурява и 600 нови контейнера 1.1 кубични метъра с капак, снабдени с педал за отварянето им. 
Опитваме се да налагаме събирането на отпадъци в такъв тип съдове с идеята те да са затворени, но има 
още какво да се желае, защото някои недобросъвестни граждани оставят контейнерите отворени. Идеята 
е те да са затворени и при вятър отпадъците да не се разпиляват. Фирмата осигурява за съставните 
селища още 1000 бр кофи, които очакваме до средата на август да се доставят, за да се разпределят. Така 
ще подменим стари и негодни за употреба съдове за отпадъци. Ще бъдат подменени и около 250 бр 
улични кошчета за отпадъци най-вече в пешеходните зони. От 1 юли фирмата създаде екип от 10 човека 
за почистване на контейнерните площадки. Допълнително са пуснати два дежурни екипа сметосъбирачи 
за събота и неделя, извън графика на сметоизвозване на съдовете в Бургас, с които се обслужват местата, 
където има по-голямо количество отпадъци. Тези 2 автомобила през почивните дни събират отпадъците. 
Те обслсужват точки, които се налага контейнерите да бъдат изпразнени втори път за деня. От 1 юни 
фирмата е в лятно работно време до 15 септември т.е от 04ч започва сметосъбирането и 
сметоизвозването в града. 

http://www.focus-radio.net/?action=opinion&id=17338
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Фокус: Колко често става сметосъбирането и сметоизвозването на отпадъците? 
Павлин Михов: Честотата на сметосъбиране и сметоизвозване се определя със заповед на кмета в края 
на предходната година на база практиката. Честота на събиране и извозване на отпадъците от целия град 
се извършва ежедневно. Всички еднокубикови контейнери в град Бургас ежедневно се изпразват и 
отпадъците се извозват до депо. По различен начин е обслужването в кварталите и съставните селища 
извън градската територия, те са с друга честота. В съставните селища и квартали обикновено е веднъж 
седмично. 
Фокус: Съдовете за събиране на отпадъци стават ли честа жертва на посегателства и вандалски прояви? 
Павлин Михов: Да, за съжаление от началото на годината откакто започна поставянето на новите 
контейнери вече имаме над 80 повредени съда с изгорени и счупени капаци. Това не е особено разумно 
разходване на средства. Най-често контейнерите и капаците им се повреждат в резултат на изхвърляне на 
незагасена жар или се отварят силно с рязко натискане на педала. Това най-начесто се случва с тези 
съдове. Напоследък зачестиха и посегателствата върху контейнерите за разделно събиране на 
отпадъците. Организирани групи ограбват тези контейнери, в които гражданите прилежно са събрали 
разделно отпадъка си. Това е кражба. За съжаление фирмите, които са собственик на този отпадък, които 
са поставили контейнерите са най-потърпевши от посегателствата, защото всичко, което инвестират в 
системата за разделно събиране е свързано с количествата, които успяват да съберат. Когато тези 
количества са откраднати, възможностите за инвестиции се ограничават. От друга страна общината е 
също потърпевша, защото за всеки тон разделно събран отпадък ние намаляме очисленията, които по 
закона за управление на отпадъците се заплащат за всеки разделно събран отпадък. Т.е ние правим по-
малко разходи за обработка на отпадъка в резултат на спестени пари за очисление, но това е само когато 
ние можем да декларираме количества разделно събрани отпадък, а това става чрез събраните в 
контейнерите за разделно събиране. Когато тези отпадъци бъдат откраднати общината плаща за тях.  
Фокус:От кои контейнери за разделно събиране на отпадъци са тези посегателства? 
Павлин Михов: Най-често се краде пластмасата, тъй като тя значително повиши цената си в последните 
няколко години. Около и над 40 ст/ кг е цената й, която граничи с тази на металите. Опитваме се да се 
противопоставим на тези посегателства и се надявам, че когато се направят законодателни промени в 
закона за отпадъците, тези посегателства ще спрат, когато се спре и изкупуването на тези фракции. 

 

 

Източник: bgsever.info 

Заглавие: Как да се справят с битовата престъпност обсъдиха в Беглеж 
 

Линк: http://bgsever.info/news/2014/07/23/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0-

%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D1%81-

%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BD%D0%BE/                                                                                                  

  

Текст: Вчера в кметството на Беглеж се проведе заседание на обществения съвет на селото. По покана на 
кмета Павлина Владимирова на срещата са присъствали шефът на плевенската полиция гл. инспектор 
Йордан Каменов и началникът на Второ РПУ гл. инспектор Денислав Маринов, научихме от пресцентъра 
на полицията. 
Тема на разговорите е била битовата престъпност и начините за справянето с нея. Ограничаването на 

http://bgsever.info/news/2014/07/23/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D1%81-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BD%D0%BE/
http://bgsever.info/news/2014/07/23/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D1%81-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BD%D0%BE/
http://bgsever.info/news/2014/07/23/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D1%81-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BD%D0%BE/
http://bgsever.info/news/2014/07/23/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D1%81-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BD%D0%BE/
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домовите кражби, кражбите на метали, пътните инциденти с преминаващи тежкотоварни автомобили, 
противообществени прояви на малолетни и непълнолетни са част от проблемите, които местните хора са 
представили пред присъстващите представители на органите на реда. 

 

Източник: dnesbg.com 

Заглавие: Спипаха апаш, навъртял 514 лв. разговори с крадена SIM карта 
 

Линк: http://www.dnesbg.com/krimi/spipaha-apash-navartyal-514-lv-razgovori-s-kradena-sim-karta.html                                                                                               

  

Текст: 20-годишен мъж от Лясковец е установен като извършител на домова кражба в същия град. 
Собственикът на ограбения имот подал сигнал в полицията на 10 октомври м.г., като обяснил, че крадец е 
проникнал в къщата му и е изнесъл множество медни съдове, както и SIM карта. Потърпевшият бил 
неприятно изненадан, когато се оказало, че трябва да плати внушителна телефонна сметка към един от 
мобилните оператори, откъдето получил фактура за 514 лева. 
По случая започнало разследване и в началото на седмицата полицаите успели да установят крадеца. 
Оказало се, че А. Н., който е извършил престъплението, към момента се намира в затвора в Ловеч, където 
излежава шестмесечна присъда за друга взломна кражба. В хода на разследването било изяснено, че 
мъжът използвал крадената карта със свой телефон и успял да навърти крупната сума за разговори само 
за седмица, като многократно си приказвал с роднини в чужбина. Задигнатите медни съдове предал в 
пункт за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали и получил за тях 610 лв. А. Н. е привлечен в 
качеството на обвиняем. Наложена му е мярка за неотклонение “подписка” в случай, че излезе от затвора 
преди делото му за настоящата кражба да стигне в съда. 

 

 

 

http://www.dnesbg.com/krimi/spipaha-apash-navartyal-514-lv-razgovori-s-kradena-sim-karta.html

