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Източник: presstv.bg 

Заглавие: Пунктовете за метали в Казанлък отворени 
 

Линк: http://www.presstv.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D1%82%D0%B2-
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/08/20/%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D
0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-
%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%8A%D0%BA-
%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80/                                                                                                                             

  

Текст: Пунктовете за изкупуване на цветни метали в Казанлък отново са отворени и граждани могат да 
предават черни и цветни битови метални отпадъци. 

 

 
Източник: ipernik.com 

Заглавие: СОБСТВЕНИК ДАЛ ПИСМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ НА ПЕРНИЧАНИ ДА НАРЕЖАТ СТРОИТЕЛЕН 
АСАНСЬОР ЗА СКРАП 
 

Линк: http://www.ipernik.com/novini/obshchestvo/sobstvenik-dal-pismeno-razreshenie-na-pernichani-da-

narezhat-stroitelen-asansor-z                                                                                                    

  

Текст: Оказа се, че перничаните, които преди няколко месеца нарязаха строителен асансьор за скрап в 
пернишкия квартал "Хумни дол", имали разрешение. 
Разрешението е писмено и е издадено от собственика на сградата. Хората, които нарязали строителния 
асансьор дори помогнали да се избегне евентуален инцидентът. Старата конструкция ръждясвала и не се 
използвала повече от 20 години. Това я правеше потенциално опасна за пешеходците и автомобилите, 
които преминават по улица "Георги Мамарчев", където се намираше съоръжението. 
На 7 май, тази година читатели от "Хумни дол" ни сигнализираха, че техни съседи режат с електрожени, 
посред бях ден строителния асансьор на недовърешния блок в квартала. Екип на полицията беше посетил 
мястото на действието. Полицаите констатирали разрешението за премахването на съоръжението. 
 

 

 

 

http://www.presstv.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d1%82%d0%b2-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/08/20/%d0%bf%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%bb%d1%8a%d0%ba-%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80/
http://www.presstv.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D1%82%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/08/20/%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%8A%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80/
http://www.presstv.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D1%82%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/08/20/%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%8A%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80/
http://www.presstv.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D1%82%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/08/20/%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%8A%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80/
http://www.presstv.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D1%82%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/08/20/%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%8A%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80/
http://www.presstv.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D1%82%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/08/20/%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%8A%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80/
http://www.presstv.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D1%82%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/08/20/%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%8A%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80/
http://www.ipernik.com/novini/obshchestvo/sobstvenik-dal-pismeno-razreshenie-na-pernichani-da-narezhat-stroitelen-asansor-z
http://www.ipernik.com/novini/obshchestvo/sobstvenik-dal-pismeno-razreshenie-na-pernichani-da-narezhat-stroitelen-asansor-z


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 3  

  

Източник: gabrovo.com 

Заглавие: Община Трявна ще може да извозва отпадъци с нови контейнери 

Линк: http://rtv-gabrovo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=44990:2014-08-20-07-07-
47&catid=37:2009-09-14-14-28-06&Itemid=111        
                                                                                                                 

  

Текст: След проведена обществена поръчка по ЗОП и сключен договор с фирма Би-Ем-Лизинг Трейд – 
град София в община Трявна бяха доставени нови съдове за смет. Така Трявна ще може вече да разчита 
на извозването на отпадъци с много по-добри контейнери. 
Пластмасовите кофи и контейнерите са произведени от Германската фирма „SuLO“, а поцинкованите 
контейнери са българско производство. Всички съдове за смет отговарят на Българските изисквания за 
стандарт и качество. След маркировката на съдовете, същите ще бъдат разположени в гр. Трявна, гр. 
Плачковци и на други места на територията на община Трявна. 

 

 

Източник: konkurent.bg 

Заглавие: Обикалят пунктовете за метали 

Линк: http://konkurent.bg/article/25817/obikaliat-punktovete-za-metali                                                                                                                        

  

Текст: Спецпроверка на полицията е проведена на територията на община Козлодуй. Във вторник 
органите на реда са обиколили голяма част от пунктовете за изкупуване на метали, за да проверят за 
нарушения. Такива обаче не били констатирани. Запознати припомнят, че в пунктовете за изкупуване на 
метали се търгуват голяма част от крадените вещи, поради което вниманието е засилено към тях. От 
врачанската полиция съобщиха и за операции в „Сениче“, „Дъбника“, кв. Кулата и село Нефела. Там 
нарушения също не са засечени.  
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