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Източник: kmeta.bg 
 
Заглавие: Режат трамваи за скрап в София 
На фона на нарязани на скрап 30 трамвая, са закупени едва 20 полски 
 

Линк: http://www.kmeta.bg/rezhat-tramvai-za-skrap-v-sofiq-35689.html                          

  

Текст: Гражданска инициатива за обществен и релсов транспорт изпрати жалба до главния прокурор г-н 
Сотир Цацаров за проверка за възможността за рециклиране на български трамваи, произведени през 80-
те години на ХХв., научи Kmeta.bg. 
Докато тече проверката обаче е получена информация, че в последните седмици около 30 български 
трамваи са нарязани на скрап. 
Казусът е интересен, тъй като на фона на нарязаните на скрап 30 трамвая, са закупени едва 20 полски. 
Любопитно е, че български трамваи от същите модели бяха рециклирани успешно през 2008г. от чешката 
фирма „Инекон”, а сумата е 720 000 ЕВРО за трамвай, при положение, че новодоставените трамваи 
струват 1 700 000 ЕВРО. 
Гражданска инициатива за обществен и релсов транспорт е изпратила писма до СОС и кмета на Столична 
Община с искане рязането на подвижен състав на столичния градски транспорт да бъде преустановено и 
да бъде направен анализ за възможностите за рециклиране и ремонт на всички налични годни превозни 
средства с цел увеличаване броя им и по-доброто обслужване на гражданите. 
Според организацията неоправданото премахване на старите, но все още годни мотриси, е абсолютно 
неприемливо. Това се вижда от простия факт, че в момента при население 1 291 000 жители според 
последното преброяване, наличният подвижен състав на трамвайния транспорт в София е 280 мотриси, 
което е със 159 по-малко, отколкото наличните през 1993 година 439 мотриси, когато населението е било 
1 113 674 души. 
"Ние настояваме да получим отговор – кой е наредил нарязването на трамваите? Каква е обосновката за 
това? И съответно срещу неговите действия да бъде стартирано административно производство", 
заявяват пред kmeta.bg от Гражданска инициатива за обществен и релсов транспорт. 
 
 

 

Източник: kozloduy-bg.info 

Заглавие: Ужас! Разглобявали противотанкови мини в пункт за метали в Козлодуй  
 
Линк: http://kozloduy-bg.info/?p=news&aid=13157 
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Текст: Големи количества части от противотанкови мини се намират в халетата и двора на бившия ДАП в 
Козлодуй, ползван доскоро за пункт за изкупуване на метали. След трагедията във видинското село Горни 
Лом се заговори активно за обезопасяване на военно оборудване. Оказва се, че на няколко километра от 
АЕЦ „Козлодуй”, в сгради, ползвани до скоро като пункт за изкупуване на отпадъци, е пълно с части от 
инженерни боеприпаси. Върху дървените военни сандъци, складирани в помещенията, има надписи 
МВЧ-62, а вътре в тях се намира и снаряжение със същия надпис. Справка с военната терминология 
показва, че тази абревиатура МВЧ-62 е на взривател на противотанкова мина ТМ-62М. В изоставените 
сега халета са разхвърляни и чували с черно прахообразно, абразивно вещество. Без да сме специалисти 
по темата можем да обобщим няколко факта: дори абсолютен лаик може да види, че в сега изоставените 
помещения е пълно с взриватели МВЧ-62, че те са разглобявани, че е вадени нещо от тях, че долната част 
от това снаряжение е махана и е горена на големи количества и че е събирано от тях някакво черно 
абразивно вещество. Остават въпросите как сандъци с бойни припаси са попаднали в халетата на бивше 
автомобилно предприятие, извършвана ли е незаконна дейност в бившия ДАП по времето, когато то е 
било пункт за изкупуване на всякакви отпадъци, какво точно е извършвано с тези бойни припаси, кога се 
е случвало това, с чие знание и под чий контрол?  
Темата за утилизация през последните дни доста нашумя. Всъщност процесът представлява необратимо 
преобразуване на боеприпаси чрез разснарядяване на отделните части, с цел след това да се използват 
барутът, взривните вещества, празната опаковка, черни и цветни метали. Като цяло процесът се оказва и 
доста доходоносен, а явно пък страната ни  е известна и на съседките ни като място, където съвсем 
спокойно може да се изпратят ненужните и опасни боеприпаси и да бъдат утилизирани на драстично 
ниска цена в сравнение с тази на самите им производители. 
Тук възниква и въпросът с какво точно се е занимавал Драгомир Дамянов, който доскоро беше наемател 
на бившата сграда на някога съществуващото автотранспортно предприятие в Козлодуй и прилежащите 
към нея халета, след като там  все още има взривоопасни вещества и части от боеприпаси. Очевидно и 
някой се е опитвал да прикрие следите от разглобяване на снаряжение заради цената на отделните му 
елементи, изгаряйки огромни количества полиетиленови опаковки от противотанкови мини. Какво се е 
случило с металите и други вещества и по какъв канал те са станали „легална“ стока за търговия, тепърва 
следва да бъде установено.  
Не е за пренебрегване и фактът, че в последните дни на месец август Драгомир Дамянов направи опит за 
нахлуване в имота в почивен, неделен ден, като имотът се стопанисва от синдик и е отдаден под наем на 
частна фирма. Тогава той и двамата му приближени нападнаха охраната на обекта, а „настоятелното” им 
желание да влязат в чуждия имот беше обяснено с това, че имало да си изнасят разни неща от там. Сега 
агресията им има реално обяснение – очевидно е имало какво още да се скрие там и то в спешен порядък 
и по възможно най-таен начин, без никой да види.  
Компетентните органи трябва да потърсят отговорност от бившия наемател на сградата и да бъде 
изяснено при какви обстоятелства той е приемал в пункт за цветни метали боеприпаси и какво точно се е 
случвало с тях буквално на километър от АЕЦ „Козлодуй“ и на няколко метра от бензиностанцията на 
града.  
По данни на Министерство на отбраната от края на 2012 година в страната има 7 283 тона боеприпаси за 
утилизация, а за тях са нужни милиони левове. В България местата, отговарящи на законовите 
изисквания, където се извършва утилизация, не са много. Всяко друго място със следи от подобна 
дейност навява единствено и само на незаконни действия без никакво спазване на изискванията относно 
сградите, съхранението на боеприпаси, с цел безопасност и предотвратяване на инциденти, на каквито 
вече сме свидетели през последните дни. Според законодателството на страната утилизацията на 
боеприпаси се възлага съгласно Закона за обществени поръчки и се извършва само и единствено в 
обекти, които отговарят на изискванията за безопасност и охрана, като се спазват и разпоредбите на 
Закона за опазване на околната среда. Самият процес по разснарядяване на боеприпасите пък се 
извършва само от лица, притежаващи разрешение, а за самото съхранение има още редица изисквания, 
касаещи броя и количеството на взривните вещества и боеприпасите. 
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 Източник: zovnews.com 
 

Заглавие: До 500 лева глоба за изхвърляне на строителни отпадъци в контейнерите 
 

Линк: http://zovnews.com/bg/do-500-leva-globa-za-izhvarlyane-na-stroitelni-otpadatsi-v-konteynerite/    
   

  

Текст: Глоба до 500 лева ще бъде налагана на гражданите в Берковица за изхвърляне на строителни 
отпадъци в контейнерите. Санкциите са съгласно Наредбата за управление на отпадъци на територията 
на Община Берковица и във връзка със зачестили сигнали за подобни случаи. Наредбата гласи, че на 
територията на община Берковица е забранено изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за 
целта съдове и места. Също така изхвърлянето на отпадъци с потенциално висок екологичен и здравен 
риск и такива, които биха могли да доведат до увреждане на самите съдове, сметоизвозващата и 
сметообработваща техника. Глоба ще се налага и при изхвърлянето в съдовете за битови отпадъци на 
отпадъци от промишлеността, селското стопанство и животновъдството. В наредбата четем още и че 
изхвърлянето в съдовете за битови отпадъци на неизстинала напълно жар също е забранено. При 
извършване на ремонтни дейности собствениците на жилища трябва да изхвърлят строителните си 
отпадъци в чували до контейнерите. При нарушение на общинската  Наредба за управление на 
отпадъците глобата за физически лица е от 10 до 500 лева. При повторно нарушение се налага глоба в 
двоен размер. За еднолични търговци и юридически лица се налага глоба в размер до 1000 лв. 
 
 
 
 

Източник: novini.dir.bg 

Заглавие: Стартира есенното почистване в Община Горна Оряховица 
 

Линк: http://novini.dir.bg/news.php?id=17533432       

  

Текст: Стартира есенното почистване в Община Горна Оряховица. Събраните отпадъци от населените 
места ще бъдат извозвани от почистващата фирма по предварително изготвен график. Вчера са извозени 
отпадъците от Горски долен Тръмбеш, на 7 и 8 октомври ще се извозват отпадъците от Драганово, на 9 
октомври от Писарево и на 10 октомври от Върбица. 
На 13 и 14 октомври отпадъци ще се извозват от Първомайци, на 15 октомври -от Горски горен Тръмбеш, 
на 16 и 17 октомври от Долна Оряховица, а на 20 и 21 октомври от Поликраище. Отпадъци от Правда ще 
се извозват на 22 октомври, от Янтра на 23 октомври, а от Крушето на 24 октомври. 
В Горна Оряховица отпадъците ще се извозват регулярно по ежедневния график. 
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