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Източник: actualno.com  
 
Заглавие: Община Несебър кани жителите си да се включат в екоинициатива 
 

Линк: http://society.actualno.com/Obshtina-Nesebyr-kani-jitelite-si-da-se-vkluchat-v-ekoiniciativa-
news_54781.html     
   

  

Текст: Община Несебър организира кампания за разделно събиране на излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) на 
17 октомври (петък) 2014 г. 
Всеки жител, който има непотребни готварски и микровълнови печки, ютии, бойлери, перални, 
телевизори, сешоари, хладилници, фризери, компютри, принтери, клавиатури, тонколони и др. подобни 
уреди може да се освободи от тях в края на работната седмица. 
Инициативата стартира от 10.00 ч. до 15.00 ч. с отворени пунктове в: 
гр. Несебър, нова част - Пощата 
к.к. "Слънчев бряг" - автогара, у-ние "БКС" 
пред кметствата в градовете Свети Влас, Обзор и Равда, с. Кошарица, с. Тънково, с.Оризаре, с. Гюлювица 
и с. Баня 
Събирането на ИУЕЕО и НУБА ще се извърши с подкрепата на организациите по оползотворяване 
„ТРАНСИНС БАТЕРИ“ ООД и „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД гр. Варна. Излязлото от 
употреба електрическо и електронно оборудване и негодните за употреба батерии и акумулатори, след 
рециклиране значително понижават количеството на депонираните отпадъци! 
 
 

 

Източник: bta.bg 
 
Заглавие: В община Сливен започва есенна кампания за събиране на опасни и разделно събрани 
отпадъци от домакинствата 
 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/931412                  

             

  

Текст: В община Сливен започва есенна кампания за събиране на опасни и разделно събрани отпадъци 
от домакинствата, съобщиха от  пресцентъра на общинската администрация. 
Ще бъдат открити мобилни събирателни пунктове за безвъзмездно приемане на опасни отпадъци и 
последващото им третиране. Община Сливен и "Вторични суровини-Сливен" ООД организират постоянна  
площадка в Промишлената зона на Сливен за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци.  
Пунктовете ще работят на 20 октомври от 9.30 до 15.30 часа в ж.к. "Сини камъни", бул. "Стефан 
Стамболов", на 21 октомври от 9.30 до 15.30 часа ж. к. "Дружба" - паркинг до пазара, и на 22  
октомври от 9.30 до 15.30 часа в ж. к. "Стоян Заимов". 

http://society.actualno.com/Obshtina-Nesebyr-kani-jitelite-si-da-se-vkluchat-v-ekoiniciativa-news_54781.html
http://society.actualno.com/Obshtina-Nesebyr-kani-jitelite-si-da-se-vkluchat-v-ekoiniciativa-news_54781.html
http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/931412
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Източник: scrap-bg.com 

Заглавие: Scrap-bg.com се продава!!!  

Линк: http://scrap-bg.com/10799/ 
 

  

Текст: Сайтовете WWW.SCRAP-BG.COM , WWW.STEELMETAL-BG.COM  и  WWW.PLASTIC-BG.COM  се 
продават заедно.  При интерес, моля пишете на емайл : info@scrap-bg.com  за да ви изпратим детайлна 
справка за посещенията,рейтинги, договори и осигурената реклама. 
 
 
 
 

Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Близо 30 изоставени автомобила отиват за скрап 

 
Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1340840       
   

  

Текст: Около 30 стари автомобила в район „Централен“ може скоро да идат за скрап. Това заяви за Дарик 
радио кметът на района Георги Титюков. 
„Собствениците на изоставените автомобили са получили предупредителни писма да ги преместят и ако 
това не се случи, от другия месец започваме да ги премахваме“, обясни той. 
Според Закона автомобилите първо се местят на наказателен паркинг за 14 дни и ако собствениците не ги 
потърсят, отиват за скрап. 
 За всеки ден престой на наказателния паркинг собствениците на изоставените возила трябва да плащат 
по 10 лева, като към тях се прибавят и 40 лева за самото репатриране. 

 
 
 
Източник: pressadaily.bg  
 
Заглавие: Хартиени отпадъци вдигнаха на крак полицията 
Част от улица "Патриарх Евтимий" бе отцепена заради съмнения, че в изоставена чанта може да 
има бомба 

 
Линк: http://pressadaily.bg/publication/57325-
%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B8-

http://scrap-bg.com/10799/
http://scrap-bg.com/
http://steelmetal-bg.com/
http://plastic-bg.com/
mailto:info@scrap-bg.com
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1340840
http://pressadaily.bg/publication/57325-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/
http://pressadaily.bg/publication/57325-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/
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%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-
%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BA-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/          
   

  

Текст: Инцидент, свързан със съмнение за бомба в Бургас, завърши трагикомично. 
По-рано днес бдителен гражданин на морския град забелязва подозрителна чанта на паркинг до 5-
етажна кооперация на ул. „Патриарх Евтимий” 65, предава "Флагман". Той подава сигнал на тел.112 и 
изразява тревога, че в оставения без надзор предмет може да има бомба. 
В последствие мястото е отцепено от служители на Първо районно управление „Полиция”, веднага са 
изпратени екипи на Пожарна безопасност, както и Спешна помощ. 
Извикани са служители от Групата за противодействие на бомбения тероризъм, които с контролиран 
взрив констатирали, че в чантата има хартиени отпадъци. Вероятно бургазлия е осъществил есенно 
почистване на багажника на автомобила си и е оставил боклука си там, заключават от местната онлайн 
медия. 

 
 
 
 
Източник: bnt.bg  
 
Заглавие: Какъв е механизмът на съхранение и унищожение на биологичните отпадъци 
 

Линк: http://bnt.bg/part-of-show/kaka-v-e-mehanizma-t-na-sa-hranenie-i-unishtozhenie-na-biologichnite-
otpada-tsi         
   

  

Текст: Има изградена система за начина, по който се събират, съхраняват и извозват опасните отпадъци, 
генерирани от лечебната дейност, каза в сутрешния блок на БНТ началник на отдел “Противоепидемичен 
контрол” към Столична регионална здравна инспекция д-р Мариана Иванова. 
Столична РЗИ и нейните служители упражняват текущ контрол върху качеството на дейността на 
лечебните заведения и спазване на противоепидемичния режим на работа в тях, заяви Иванова. По 
думите й във всяко лечебно заведение опасните биологични отпадъци се събират разделно. 
Тя обясни, че за тази година в лечебните заведения са извършени над 22 хил. проверки. Лабораториите 
са от порядъка на 200. Този контрол се извършва регулярно от 15 години, добави д-р Иванова. Тя 
подчерта, че времето, за което се извозват отпадъците, е два-три месеца. 

 

 

http://bnt.bg/part-of-show/kaka-v-e-mehanizma-t-na-sa-hranenie-i-unishtozhenie-na-biologichnite-otpada-tsi
http://bnt.bg/part-of-show/kaka-v-e-mehanizma-t-na-sa-hranenie-i-unishtozhenie-na-biologichnite-otpada-tsi
http://bnt.bg/part-of-show/kaka-v-e-mehanizma-t-na-sa-hranenie-i-unishtozhenie-na-biologichnite-otpada-tsi
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Източник: bnr.bg  

Заглавие: Започва изграждането на Регионално депо за битови отпадъци край Търново 

Линк: http://bnr.bg/post/100472652/zapochva-izgrajdaneto-na-regionalno-depo-za-bitovi-otpadaci-krai-
tarnovo          
   

  

Текст: Край Велико Търново започва изграждането на Регионално депо за битови отпадъци. Проектът е 
финансиран с повече от 33 милиона лева по Оперативната програма "Околна среда". 
След 20-годишно отлагане, главно заради спорове къде да бъде разположено, строителството на 
регионалното депо започва в землището на великотърновското село Шереметя– съобщи ръководителят 
на проекта Зорница Кънчева: 
Депото е за всички отпадъци с битов характер. Има инсталации за сепариране, инсталации за 
компостиране и клетка, в която ще се депонират останалите количества, които не подлежат на 
предварително третиране. 
Строителството трябва да завърши до края на следващата година и новото депо да реши проблема с 
отпадъците на 170-хилядното население в 6 от общините на Великотърновска област.  

 

 

Източник: bgonair.bg  

Заглавие: Н. Ангелкова: В БДЖ трябва да има реформи, в противен случай ще има уволнения 

Линк: http://www.bgonair.bg/bulgaria/2014-10-14/n-angelkova-v-bdzh-tryabva-da-ima-reformi-v-protiven-
sluchay-shte-ima-uvolneniya         
   

 

Текст: Бариерите на прелеза на гара „Волуяк“ са били вдигнати, а ръководителят на движението не е 
подал сигнал за преминаването на влака по време на инцидента на 9 октомври, при който мъж загина, 
след като влак удари автомобила му. Това съобщи министърът на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията Николина Ангелкова 
Техническото разследване по случая продължава, служителят вече отстранен от длъжност. Ангелкова 
обясни, че нарушенията в БДЖ Пътнически и БДЖ Транспортни превози са системни и трябва да бъдат 
взети сериозни мерки. Проверките до този момент показват проблеми основно с условията на труд на 
машинистите, поддръжката на локомотивите и на инфраструктурата заради множеството кражби.            
До петък министърът очаква конкретни мерки за подобряване на условията в железопътния транспорт, а 
утре ще има и среща със синдикатите 
"Ако до петък не се направят достатъчно добри констатации и не се предложат мерки, ще има промяна 
на ръководствата на БДЖ Пътнически и БДЖ Товарни превози. А междувременно, съответните 
директори, които отговарят за локомотивите, както и административните директори в двете дружества 
ще бъдат освободени от днес." - заяви Ангелкова 

http://bnr.bg/post/100472652/zapochva-izgrajdaneto-na-regionalno-depo-za-bitovi-otpadaci-krai-tarnovo
http://bnr.bg/post/100472652/zapochva-izgrajdaneto-na-regionalno-depo-za-bitovi-otpadaci-krai-tarnovo
http://www.bgonair.bg/bulgaria/2014-10-14/n-angelkova-v-bdzh-tryabva-da-ima-reformi-v-protiven-sluchay-shte-ima-uvolneniya
http://www.bgonair.bg/bulgaria/2014-10-14/n-angelkova-v-bdzh-tryabva-da-ima-reformi-v-protiven-sluchay-shte-ima-uvolneniya
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Източник: burgasdunews.info  

Заглавие: Полицията спипа обирджии 

Линк: http://burgasdunews.info/index.php?option=com_content&view=article&id=24173:2014-10-14-16-
35-25&catid=72:2011-07-23-05-47-40&Itemid=58          
   

  

Текст: В резултат на полицейските действия на служители от Районно управление „Полиция” - Камено по 
отношение взломната кражба на четири медни казана, ъглошлайф, електрожен, дрелка, заготовки от 
неръждаема стомана и голямо количество медни ел. проводници, осъществена от село Свобода, Община 
Камено, е установен извършителят на деянието  
Това е криминално проявеният Х.А., 21- годишен от село Свобода. Част от вещите - предмет на 
посегателството са открити и предадени с протокол за доброволно предаване. Констатирано е, че ел. 
кабелите, медните казани, медните части от електрожена и заготовките от неръждаема стомана са 
продадени в пункт за изкупуване на черни и цветни метали в бургаския квартал „Горно Езерово” 
Констатирано е също така, че Х.А. в съучастие с криминално проявения Й.Щ., 23 - годишен от Камено, 
взломили две кафе-машини и откраднали общата сума от 150 лв. Двамата в съучастие със съгражданите 
си С.С., 35 - годишен и А.А., 26 - годишен, и двамата криминално проявени и осъждани, извършили 
кражба на портативен LCD телевизор, две гидории, ловджийски нож, вълнено одеало, шест флаш памети, 
мобилен телефон и сумата от около 15 лева в различни монети от купето на незаключен товарен 
автомобил „Скания”, с бургаска регистрация, паркиран в двора на ремонтна база на ЗКПУ „Обединение” в 
Камено, осъществена на 05/06 октомври тази година. Част от откраднатите вещи са намерени и иззети. 
Работата по цялостното документиране на случаите продължава от служители на Районно управление 
„Полиция” - Камено 

http://burgasdunews.info/index.php?option=com_content&view=article&id=24173:2014-10-14-16-35-25&catid=72:2011-07-23-05-47-40&Itemid=58
http://burgasdunews.info/index.php?option=com_content&view=article&id=24173:2014-10-14-16-35-25&catid=72:2011-07-23-05-47-40&Itemid=58

