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Източник: dnesbg.com 
 

Заглавие: Първа копка на претоварна станция за твърди битови отпадъци в Павликени 
 

Линк: http://www.dnesbg.com/goreshti-novini/parva-kopka-na-pretovarna-stantsiya-za-tvardi-bitovi-
otpadatsi-v-pavlikeni.html                       

             

  

Текст: Обектът е на стойност 620 000 лева и е част от Депото за твърди битови отпадъци в 
Санадиново за пет общини 
Първа копка на Претоварна станция за твърди битови отпадъци беше направена в района на 
съществуващото градско сметище край Павликени. Обектът е част от големия екологичен проект в 
отговор на европейските изисквания за прибиране и преработка на отпадъците Депо за твърди битови 
отпадъци, което се строи край никополското село Санадиново върху площ от близо 174 декара и ще се 
ползва от общините Никопол, Свищов, Левски, Павликени и Белене. Стойността на проектd „Изграждане 
на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)“ е малко над 43 млн. лв., 
финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие (близо 35 млн. лв.), малко над 6 млн. лв. 
от държавния бюджет и 5 на сто от общата стойност ще поемат бюджетите на петте общини. За община 
Павликени това са около 518 хил. лв. 
Като най-отдалечена от бъдещото депо община – на 60 км – община Павликени трябва да построи своя 
претоварна площадка за твърдите битови отпадъци, за да се намали обема на транспортираните 
субстанции, за които ще е нужно и специализирано транспортно средство с увеличен капацитет. Цялата 
система трябва да е готова до април следващата година, за когато по график са предвидени 
технологичните проби. 6 800 т са средно годишните отпадъци на Павликени, които сега ще трябва да се 
обработват по новата схема – заяви кметът инж. Емануил Манолов. Претоварната станция ще бъде 
оформена върху площ от около 10 дка. Основната площадка за сепариране и рециклиране на твърдите 
битови отпадъци по проект ще се намира в Депото край Санадиново, уточни инж. Манолов. Технически 
събирането на битовите отпадъци за гражданите няма да се промени след влизането в експлоатация на 
претоварната площадка и ще се запази графикът за едноседмично събиране на отпадъците. Неминуемо 
транспортът ще оскъпи тази услуга, но павликенският кмет обеща промилът да остане същия и през 
следващата година, а нужните корекции да се направят след като заработи определено време новата 
схема. Старото градско сметище край Павликени, което все още работи, след влизане в експлоатация на 
Депото в Санадиново, ще бъде рекултивирано. 
 
 

Източник: scrap-bg.com  

 

Заглавие: Гилзи и военна техника за скрап 
 

Линк: http://scrap-bg.com/tag/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-
%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/            
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Текст: Министерството на отбраната изненадващо прекрати търг за продажбата на 100 000 “гилзи 
месингови обновени”. Официалната версия е, че е изтекъл концесионният договор между МО и фирма 
“Снабдяване и търговия – МО” ЕООД, която е 100% собственост на военните. 
Продажбата на 100-милиметровите мисингови гилзи бе обявена на 9 септември. Само за две седмици 
интерес към търга са проявили над десет фирми. Единичната цена за една гилза е била 49 лв. без ДДС, 
което прави над 4,9 млн. лв. за цялата сделка. При евентуален търг с тайно наддаване цената би скочила 
още, което щеше да доведе до намаляване на печалбата, поясняват оръжейници. Една гилза тежи около 
9 кг. Те могат да бъдат продавани за скрап, но могат да бъдат използвани и за пълно възстановяване на 
огневите им качества и да бъдат изнесени за продажба в Африка. Там има сериозен пазар за стари 
съветски боеприпаси. 
Очаква се гилзите да бъдат пуснати отново на търг, но заедно с други боеприпаси, които не са толкова 
печеливши, за да бъде намалена конкуренцията на пазара. 
Ръководството на военното министерство преди три години сключи вътрешен договор със собственото си 
дружество “Снабдяване и търговия – МО” ЕООД, който регламентира, че при всяка сделка ще бъдат 
отчислявани по 3% за ЕООД-то. Идеята бе, че когато има официална комисиона, няма да се търсят 
корупционни схеми за вземане на пари. 
В момента дружеството е обявило, че продава бронирана техника. 
 

 
Източник: scrap-bg.com 
 

Заглавие: Скрап-Маркет 22.10.2014 
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Текст: Турските HMS вносни цени  на скрап 80:20  (CFR Искендерун Port, Турция) продължават да 
намаляват със $ 7 на тон от седмица по-рано до  $ 337 на тон . 
Според TSI, дневните референтни цени за  турския внос на HMS # 1 & 2 80:20 паднаха с $ 8 а т от миналия 
петък, за да завършат седмицата на 334 щатски долара на тон CFR Искендерун порт. 
Последния показател от това ниво  беше през юни 2013 г.,  Преди това, същите стойности бяха през юни 
2010 г. 
Цените биха могли и вече дори има опити да паднат под 330 долара тон . 
Цената на българския скрап за Турция се оценява на около 310 долара/тон. 
Балтийски търговци  продадох на производител  36 000 м с HMS I / II 80:20 на $ 332 / т, шредиран скрап на 
$ 337 / т и бонус-грейд от $ 342 / т. 
 

 
Източник: focus-news.net  
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Заглавие: Отлага се изграждането на площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани 
отпадъци от домакинствата в Добрич 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/10/22/1980292/otlaga-se-izgrazhdaneto-na-ploshtadka-za-
bezvazmezdno-predavane-na-razdelno-sabrani-otpadatsi-ot-domakinstvata-v-dobrich.html    
            

  

Текст: Добрич. Отлага се през тази календарна година изграждането на площадка за безвъзмездно 
предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата в Добрич. Това е посочено в докладна 
записка от заместник-кмета на Добрич по „Устройство на територията” арх. Пламен Ганчев, предаде 
кореспондент на Радио „Фокус” – Варна. Отлагането е свързано с актуализацията на техническия проект 
на площадката. Поради това и други изменения на предстоящото си редовно заседание Общинският 
съвет на Добрич ще разгледа и гласува актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община 
град Добрич. В раздел „Собствени бюджетни средства” се завишават годишните задачи на няколко 
обекта: строително-монтажни работи по автоспирки; закупуване на машини, съоръжения – ОП 
„Устойчиви дейности и проекти”; изработване на проектна документация за възстановяване на пътна 
връзка между бул. „Добруджа” и бул. „Русия” (по продължение на ул. „Христо Ботев”) и актуализация на 
проектна документация за обект „Битова канализация в кв. „Рилци”, поради неявяване на кандидати при 
провеждане на процедурите за избор на изпълнител. Освен това се включва нов обект – изграждане и 
основен ремонт на детски площадки. В раздел „Целева субсидия” се добавя нов обект – изграждане на 
дъждовна канализация в ЖК „Дунав”. Включено е частично финансиране на Програма за благоустрояване 
на обекти, общинска собственост с участие на местното население, и на строително- монтажни работи – 
южен тротоар по улица пред входа на СОУ „Климент Охридски” (от бул. „Русия” до ул. „Н. Петков”) 
Отпада като годишна задача изграждането на въздушна кабелна мрежа във връзка с реализация на 
проект „Енергийно ефективно оптимизиране на уличното осветление на Община град Добрич”, тъй като 
финансирането ще се осъществи по проекта финансиран от Международен фонд „Козлодуй”. В раздел 
„Средства по проекти” е включено закупуването на компютърна техника от ОУ „Стефан Караджа” и ЕГ 
„Гео Милев” 
 
 

Източник: investor.bg 
 
Заглавие: Сериозни санкции за снегопочистващи фирми при несвършена работа готви Фандъкова 
Ако фирмата допусне над 5% от територията, която й е възложена, да остане непочистена, няма 
да получи заплащане 

 
Линк: http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/seriozni-sankcii-za-snegopochistvashti-firmi-pri-
nesvyrshena-rabota-gotvi-fandykova-182347/                       
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Текст: Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова заяви, че ще има сериозни санкции на 
снегопочистващите фирми, които ще обработват София през тази зима, при неизпълнение на 
задълженията им качествено. 
Ако фирмата допусне над 5% от територията, която й е възложена, да остане непочистена, няма да 
получи заплащане, независимо, че другите 95 процента са почистени. Това каза Фандъкова, цитирана от 
БТА. 
По думите на столичния кмет въпросът е до контрол, който ще бъде сериозен. 
„Фирмите знаят това правило и се надявам да положат всички усилия да си свършат качествено работата. 
За разлика от държавата ние сме си направили сметката, така че средства в бюджета на общината за 
зимно почистване има“, отбеляза кметът на София. 
Тя припомни, че от няколко години функционира джипиес система, която в реално време следи работата 
на фирмите. Те са длъжни при прогноза за снеговалеж предварително да излязат на над 60 точки в 
София, за да се 
подготвят и да започнат обработката на пътищата навреме. 
Фандъкова каза, че първо се почистват големите булеварди, по които се движи масовият градски 
транспорт, едва след това при необходимост се влиза в по-малките улици. 
Приключила е проверката на фирмите за снегопочистване, които работят на територията на Столичната 
община, каза още кметът. Установена е пълната им готовност като налична техника и материали за 
обработка на улиците. 
Вчера от  Агенция "Пътна инфраструктура" заявиха, че са осигурени средства за зимната поддръжка на 
републиканската пътна мрежа, но за подготовката й за зимния период са нужни 15 млн. лв. Средствата са 
необходими за частични ремонти на асфалтовото покритие, за изграждане на мантинели и хоризонтална 
маркировка. 
 

 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Разкриха голяма кражба в с.Долна Кремена 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1345024                         

             

  

Текст: Служители на полицията в Мездра разкриха голяма кражба от стопанска постройка в с.Долна 
Кремена, извършена във времето от 01.09.14г до 24.09.14г. Извършителите си тръгнали с алуминиеви 
прозорци и врати, 4 охранителни камери, вакуум помпа с оборудване, доителна инсталация и различни 
по вид и размер кабели. В следствие на извършените издирвателни мероприятия е планувана и 
проведена специализирана операция, при която са проверени жилища в Мездра и село Долна Кремена. 
При извършената проверка в гр.Мездра в дома на А. М. са намерени 2 бр. алуминиеви прозорци и 1 бр. 
алуминиева врата, предмет на кражбата. Същите са предадени с протокол за доброволно предаване. При 
извършени последващи процесуално-следствени действия като извършители на кражбата са установени 
А. М. , М. П. от гр. Мездра, Г. Ц. от гр. Мездра и П. Г. от с.Д.Кремена. Част от вещите, предмет на кражба, 
включително и 4-те бр. охранителни камери са намерени и иззети. Останалите вещи са предадени в 
пункт за изкупуване на черни и цветни метали.  
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