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Източник: youtube.com  

Заглавие: РИОСВ: Глоба до 20 000 лв грози община Кърджали 
 

Линк: http://www.youtube.com/watch?v=W4aeHRuziso                                                                                                                      

  

Текст: По сигнал на телевизия СКАТ Регионалната инспекция по околната среда и водите - Хасково 
направи оглед на мястото за отдих край Кърджали,превърнало се в мини сметище. От инспекцията 
заявиха,че до няколко дни ще изпратят предписание на Община Кърджали, като се очаква тя да бъде 
глобена с до 20 000 лева,ако мястото не бъде почистено.  

 

 

Източник: dariknews.bg  

Заглавие: В Г. Оряховица вече има площадка за разделно събрани отпадъци 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1323348                                                                                                                                                

  

Текст: Горна Оряховица вече има площадка за предаване на разделно събрани отпадъци. През август 
Общината сключи договор с „Крис-Р" ЕООД за осигуряване на площадка, където безвъзмездно да се 
предават разделно събрани отпадъци от домакинствата. Там ще се събират едрогабаритни, опасни 
отпадъци и други, получени в резултат на жизнената дейност на хората в домовете. 
Площадката на която гражданите могат да предават отпадъците се намира в Горна Оряховица, ул. "Антон 
Страшимиров" №61. 
Веднъж годишно ще бъде организирана кампания за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, 
като за целта ще бъдат обособени няколко пункта в града в рамките на определения ден. Събраните 
отпадъци ще бъдат предавани за последващо оползотворяване или обезвреждане при спазване на 
изискванията на действащата нормативна уредба. Сключването на този договор има за цел да 
предотврати изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, както и за създаването на 
нерегламентирани сметища. 
С договора се постига изпълнение на задълженията на Кмета, произтичащи Закона за управление на 
отпадъците. 
 

  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=W4aeHRuziso
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1323348
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Източник: knnews.bg 

Заглавие: Обявиха обществена поръчка за доставка на съдове за битови отпадъци 

Линк: 
http://knnews.bg/%D0%BA%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/item/7061
1-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-
%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8                                                                                                                                     

  

Текст: С решение № 94/10.09.2014 г. на кмета на община Кюстендил е обявена открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет:"Доставка на специализирани съдове за събиране на битови 
и строителни отпадъци за нуждите на ОП "Чистота" гр.Кюстендил, по обособени позиции" .Обществената 
поръчка е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер  00426-2014-0026. 
Срокът за подаване на оферти е 17:00 часа на 06.10.2014 г.  Цялата документация по обществената 
поръчка е неограничено достъпна и може да бъде изтеглена от официалният сайт на Община Кюстендил, 
раздел „Профил на купувача". 
 

 
 

Източник: telekabeltv.bg 

Заглавие: Ново локално сметище се образува в село Огняново 

Линк:  http://www.telekabeltv.bg/bg/news/14395.html?cid=1                                                                                                                                     

  

Текст: Купища боклуци и нетърпима миризма тормози от няколко години жители на пазарджишкото 
село Огняново. Снимки на образувалото се бунище ни изпрати наша зрителка. От 4-5 години пред две 
български къщи се появи малко сметище. Това беше канал, в който нямаше вода и постепено в него 
започна изхвърлянето на всякакви отпадъци - като се започне от кофички и всякакви пластмаси и се 
стигне до матраци, дюшеци, дори умрели животни. Миризмата е УЖАСНА и нетърпима, ни е написала 
нашата зрителка. Тази година освен боклуците, в канала има и огромни треви. Молили сме кмета да 
почисти или да повика машина, която поне да избута боклука, но до сега това не е направено. Надяваме 

http://knnews.bg/%D0%BA%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/item/70611-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://knnews.bg/%D0%BA%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/item/70611-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://knnews.bg/%D0%BA%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/item/70611-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://knnews.bg/%D0%BA%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/item/70611-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://knnews.bg/%D0%BA%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/item/70611-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://knnews.bg/%D0%BA%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/item/70611-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://knnews.bg/%D0%BA%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/item/70611-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://knnews.bg/%D0%BA%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB/item/70611-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333136313836
http://www.telekabeltv.bg/bg/news/14395.html?cid=1


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 4  

  

се кметът на град Пазарджик също да види проблема и най-сетне сметището на улица "Пеньо Пенев" в 
Огняново да бъде премахнато, завършва писмото си нашата зрителка.     

 

 

 
Източник: konkurent.bg 

Заглавие: Спипаха крадени метали 

Линк: http://konkurent.bg/article/27500/spipaha-kradeni-metali                                                                                                                         

  

Текст: След получен сигнал за откраднати метали полицията спипа извършители на деянието, съобщиха 
от МВР във Враца. На 1 септември в полицята в Мездра е постъпил сигнал от жителка на железничарския 
град, че неизвестно лице е извършило кражба на около 100 кг старо желязо на стойност 40 лв. от 
селскостопанска постройка. 
След издирване е установено, че извършител на горепосоченото деяние е Д.С. от Руска Бела. Металните 
вещи са установени в пункт за черни и цветни метали. 
 
 

 

 
 

http://konkurent.bg/article/27500/spipaha-kradeni-metali

