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Източник: investor.bg 
 
Заглавие: Разделено събраните отпадъци ще бъдат предавани на десет площадки в столицата 
Засега само юридически лица могат да изхвърлят отпадъци там, но от 1 декември площадките са 
разположение и на гражданите 

 
Линк: http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/razdeleno-sybranite-otpadyci-shte-bydat-
predavani-na-deset-ploshtadki-v-stolicata-181441/      
   

  

Текст: Разделено събраните отпадъци от опаковки, отпадъчни материали от хартия, пластмаса, метал, 
стъкло, негодни за употреба батерии, текстилни отпадъци, електроуреди, зелени отпадъци ще могат да 
бъдат предавани на десет специално обособени площадки в столицата. Това съобщи днес пред 
журналисти кметът на София Йорданка Фандъкова, която провери строителството на завода за отпадъци, 
предаде БТА. 
Съгласно Закона за управление на отпадъците Столичната община трябва да има площадки за разделено 
събиране на едрогабаритни и биологични отпадъци, припомни кметът. Тя каза, че общината вече е 
сключила пет договора за десет площадки в различни райони на София. 
Засега само юридически лица могат да изхвърлят отпадъци там, но от 1 декември площадките ще бъдат 
на разположение и на гражданите. Това ще помогне да се увеличат количествата на разделено събран 
отпадък, отбеляза Фандъкова. 
Кметът на София информира, че зелени отпадъци ще могат да бъдат предавани и в кв. "Бояна" на ул. 
"Стар Беловодски път". 
Всички събрани зелени отпадъци ще отиват в инсталацията за биологично третиране "Хан Богров". Там от 
началото на годината са преработени над 8200 тона зелени отпадъци. 
Произведени са над 800 тона компост. Произведената от инсталацията  електроенергия е продадена за 
86 хил.лв., подчерта кметът. 
 
 
 

Източник: novini.bg 
 
Заглавие: Софиянци изхвърлят печки и перални до гарите 
Старите печки, перални и други непотребни електроуреди ще се изхвърлят на специални места в 
София 
 

Линк: http://www.novini.bg/news/242934-
%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B8-
%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F%D1%82-
%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-
%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5.html                           
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Текст: Старите печки, перални и други непотребни електроуреди ще се изхвърлят на специални места в 
София. Първите площадки за едрогабаритни отпадъци ще се намират на гарите „Север”, „Илиянци” и 
„Искър”. А останалите 7 ще са във „Филиповци”, Челопечене и Банкя. 
Там от 1 декември столичани ще могат да се отърват и от дивани, секции и други големи вехтории. 
Обемистите отпадъци е забранено да се изхвърлят в кофите като останалия боклук, а трябва да бъде 
извикана фирма, която да ги извози. Масово обаче столичани си спестяват плащането на такава услуга и 
струпват старите си мебели до контейнерите. 
На новите площадки ще се предават и метали срещу заплащане като в пунктовете за скрап, както и друг 
разделно събран боклук. Целта е да се увеличи рециклирането. 
8244 тона зелени отпадъци са преработени в Хан Богров от началото на годината. От тях е направен 
компост, използван за наторяване на паркове и градини. Преработени са и 3000 тона хранителни 
отпадъци, с които е произведен ток за 86 000 лв., съобщи кметът на София Йорданка Фандъкова. Тя 
провери вчера напредъка в изграждането на завода за боклук, който трябва да бъде готов през август 
догодина. В момента част от дейностите вървят с 10 дни закъснение, което ще бъде наваксано, уверяват 
строителите. 
 
 

 

Източник: kozloduy-bg.info 

Заглавие: Наемателят на терена с мините пред „Конкурент“: Тук са изкупували метали 

Линк: http://konkurent.bg/article/29686/naemateliat-na-terena-s-minite-pred-konkurent-tuk-sa-
izkupuvali-metali       

 

  

Текст: Базата на бившия ДАП в Козлодуй остава запечатана заради намерените в нея части от мини. Това 
съобщи пред репортер на „Конкурент“ бизнесменът Иво Симеонов, чиято фирма от два месеца е 
наемател на обекта. 
„Охранител на имота е намерил тези части при обход на терена. Нашата фирма се интересува от 
административната сграда в базата“, поясни Симеонов.  
„Преди това обекта е използван за изкупуване на метали от лицето Драгомир Дамянов“, каза още 
бизнесменът.  
По неофициална информация в бившия ДАП са били предавани метали близо 10 години.  
Днес от областната дирекция на МВР във Враца излязоха и с официално съобщение по случая. Както вече 
Ви информирахме, в понеделник в районното управление на полицията в Козлодуй е получено 
съобщение за намерените части от мини. При обход на терена са открити два сандъка с елементи от 
противотанкови и противопехотни мини, а в две от стаите на халето са открити два найлонови чувала с 
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черно гранулирано вещество. В стая на втория етаж в халето, гардът е намерил  множество противогази и 
средства за индивидуална защита.  
Незабавно на място е направен оглед в присъствието на експерти от областната дирекция на МВР. 
Установено е, че частите от мините не са взривоопасни и намереното черно гранулирано вещество най- 
вероятно е активен въглен от дихатели на противогази. Ще бъде направено лабораторно изследване на 
иззетите вещества и елементи, помещенията са запечатани. Образувано е досъдебно производство. 
 
 

 
Източник: infostock.bg 

Заглавие: Металите поскъпват, петролът поевтинява 

 

Линк: http://www.infostock.bg/infostock/control/worldmarkets/news/59302-metalite-poskapvat-petrolat-
poevtinyava        

  

Текст: Никелът се търгува близо до най-голямата си двудневна печалба от един месец насам, водейки до 
печалби сред останалите основни метали на Лондонската метална борса, пише Bloomberg. 
Никелът за доставка след три месеца поскъпна с $ 135 до $ 16 835 за на тон на Лондонската борса за 
метали. Металът повиши стойността си с близо 20 на сто през тази година.   
Медта поскъпна с 0.1% до $ 6 716 за тон на Лондонската борса за метали.  В Ню Йорк цената на метала с 
доставка през декември се повиши с 0,2 на сто до $ 3.04 за паунд.   
Петролът WTI с доставка през ноември поевтиня с 2 цента до $ 90.32 за барел в електронната търговия на 
New York Mercantile Exchange. Цената на суровината се изкачи с 60 цента до $ 90.34 вчера 6 октомври. 
Цените са намалели с 8.2% през тази година.  
Петролът Brent за доставка през ноември поевтиня с 6 цента до $ 92.73 за барел на лондонскатаборса ICE 
Futures Europe. Европейският  суров петрол се търгува с премия от $ 2.43 спрямо WTI. 
Соята за доставка през ноември изгуби 0.7% до $ 9.355 за бушел на борсата в Чикаго. Фючърсите на 
културата поскъпнаха с 3.3% вчера, 6 октомври. Цените паднаха с 27% през тази година. 
Царевицата с доставка през декември се търгуваше почти без промяна за $ 3.3225 за бушел, след 
поскъпване от 2.9% вчера, 6 октомври. 
Пшеницата с доставка през декември поскъпна с 0.1% до $ 4.92 за бушел. 

 
 
 
 
Източник: pz-info.com 

Заглавие: Четири наказателни постановления, три акта и 61 предписания от РИОСВ през септември 
 
Линк: http://pz-info.com/index.php/institutzii/item/5939-chetiri-nakazatelni-postanovleniya-tri-akta-i-61-
predpisaniya-ot-riosv-prez-septemvri       
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Текст: Пазарджик През месец се експертите и специалистите на РИОСВ - Пазарджик извършиха 71 
проверки в 59 обекта. За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 61 предписания. Издадени 
са 4 наказателни постановления на стойност 23100 лв. 
На физическо лице от с. Дорково е наложена глоба от 100 лв. по Закона за лечебните растения за това, че 
суши лечебни растения под специален режим без разрешена квота за тази дейност. Имуществена 
санкция от 3 000 лв. по Закона за опазване на околната среда е наложена на „Биовет”АД, гр. Пещера за 
неизпълнено предписание за класифициране на отпадъци от композитни опаковки. Имуществени 
санкции от 10 000 лева са наложени на „Свиком”АД, свинекомплекс, с. Априлци и на „Промишлени 
системи”ООД, гр. Пазарджик за неизпълнени условия в издадените им комплексни разрешителни. 
През септември са съставени 3 акта по Закона за водите – 2 за превишаване на индивидуалните 
емисионни ограничения – на „Пако“АД, гр. Пазарджик и на „БДЖ“ ЕООД-ППП-Пловдив, Локомотивно 
депо гр. Септември, а на „Елмет“ЕООД гр. Панагюрище - за заустване на отпадъчни води в повърхностен 
воден обект без разрешително. Съставен е акт и на физическо лице, за нарушение на Закона за 
управление на отпадъците - нерегламентирано третиране на отпадъци в землището на с. Симеоновец, 
община Септември.. 
От началото на годината са извършени 662 проверки на 597 обекта. Дадени са 518 
предписания,съставениса 22 актаииздадени 30 наказателни постановления. 

 
 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 
Заглавие: Хванаха крадец на цветни метали 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1337174     
   

  

Текст: Кюстендилски полицаи са задържали 35-годишен мъж с чувал с цветни метални детайли в района 
на кв. "Запад", тази нощ. Оказало се, че са откраднати от фирмен имот. 35-годишният мъж е задържан с 
полицейска заповед за 24 часа. Работата по случая продължава РУ Кюстендил, изяснява се съпричастност 
на задържания и към други противозаконни деяния. 
 
 
 
 

 


