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Източник: greentech.bg  

Заглавие: София: следваме европейското законодателство в сферата на екологията 
 

Линк: http://www.greentech.bg/archives/56356             
   

   

Текст: Екологията е приоритет в работата на Столичната община, подчерта кметът на София Йорданка 
Фандъкова при откриването на шестата международна среща на партньорите по проект „Региони за 
рециклиране”. Привеждането на всички дейности на града към практиките и европейското 
законодателство в сферата на околната среда са сред основните ни цели, допълни още столичният кмет. 
Фандъкова припомни, че Столична община изпълнява проект за интегрирана система от съоръжения за 
третиране на битовите отпадъци, който е най-големият проект в областта на отпадъците, изпълняван на 
територията на България до момента. От началото на годината работи първата фаза- компостиращите 
инсталации за зелени и биоотпадъци. Преработени са над 8430 тона зелени отпадъци. От тези отпадъци 
се прави компост, който се използва в зелената система на града, както и електричество, каза кметът. 
“От 2013 г започнахме реализацията на пилотен проект за разделно събиране на отпадъци в районите 
„Овча Купел” и „Кремиковци”. Открихме и 10 площадки на територията на Столичната община за 
безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци. Количествата на събраните и предадени за 
оползотворяване отпадъци от дейности са над 12 тона за първото шестмесечие на тази година.” 
 
 

 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Такса смет в София вероятно няма да се промени следващата година  

Линк: http://bnr.bg/post/100476441/taksa-smet-v-sofia-veroatno-nama-da-se-promeni-sledvashtata-

godina 

 

  

Текст: Рециклирането на отпадъци в София е достигнало 30 на сто през последните години. През 
следващата година вероятно няма да се промени начинът на изчисляване на такса смет и ще се запази 
сегашната база - данъчната оценка на имота. Въвеждането на нова система зависи от решения на 
Министерския съвет, обясни Петър Трайков - директор на дирекция "Управление на отпадъците" в 
Столичната община. 
Няма необходимото време да се преорганизира една съществуваща система по изцяло нов начин. 
Но, според мен, трябва да се предвиди малко повечко време за прилагането на такова нещо, 
защото има някои условности, които ги чакаме да дойдат от национално ниво, които за момента 

http://www.greentech.bg/archives/56356
http://www.greentech.bg/archives/56356
http://bnr.bg/post/100476441/taksa-smet-v-sofia-veroatno-nama-da-se-promeni-sledvashtata-godina
http://bnr.bg/post/100476441/taksa-smet-v-sofia-veroatno-nama-da-se-promeni-sledvashtata-godina
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ги няма. Липсват такива указания, да ги наречем, или най-малкото обхватна методика, по която 
да бъде разработена такса смет на такъв принцип, обясни Петър Трайков. 
 
 
 

Източник: gustonews.bg 
 

Заглавие: В Тракия и Източен се освобождават от опасни отпадъци 

Линк: http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=38793                        

             

  

Текст: Днес общинската администрация отваря мобилни пунктове за опасни отпадъци в район „Тракия” 
на ул. „Съединение”, до „ДКЦ V – Пловдив”, който ще е работи от 10:00 до 12:45 часа. 
За времето от 13:45 до 16:30 часа пунктът ще бъде позициониран на ул. „Лев Толстой” №2 в „Източен”. 
Есенната кампания, организирана от Община Пловдив, за безвъзмездно приемане на опасни отпадъци от 
домакинствата се провежда до 25 октомври 2014 г. 
Кои са основните групи опасни отпадъци, къде и кога ще бъдат разположени местата за събирането им 
вижте тук: 
http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=38675&FCID=FC61a86ef9b22f1e63750be804fd24eac6 . 

 
 
 
Източник: vecherni-novini.bg 
 

Заглавие: Строителството на завода за отпадъци напредва 
 

Линк: http://www.vecherni-
novini.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8
%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0/510-
%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1
%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-
%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0                          

             

  

Текст: Част от интегрираната система за преработка на отпадъци вече се строи, съобщи кметът на София 
Йорданка Фандъкова, която посети обектите, част от проекта "Изграждане на завод за механично-
биологично третиране на отпадъците с производство на горивни продукти на площадка "Садината" в Яна. 
Тя припомни, че първият етап на проекта е завършен с построяването на модерното депо за отпадъци 
преди две години. От 

http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=38793
http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=38675&FCID=FC61a86ef9b22f1e63750be804fd24eac6
http://www.vecherni-novini.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0/510-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0
http://www.vecherni-novini.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0/510-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0
http://www.vecherni-novini.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0/510-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0
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http://www.vecherni-novini.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0/510-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0
http://www.vecherni-novini.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0/510-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0
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началото на тази година в експлоатация са и двете инсталации за преработка на биологични отпадъци 
"Хан Богров". Съществената част е построяването на инсталацията за механично-биологично третиране, 
която съдържа пет сгради, които в момента се строят. 
При среща с представители на висшия мениджмънт на консорциума, който изпълнява този голям проект, 
Фандъкова е поискала да бъдат предприети всички действия за наваксване на забавянето, наложено 
заради лошото време през тази година. В резултат в момента се работи по актуализиран график и вече 
при три от сградите има напредък. 
Оборудването за завода се произвежда в момента в Германия и Австрия. До Коледа трябва да бъдат 
покрити изцяло три от сградите и да има съществен напредък при строителството на останалите две, 
отбеляза кметът. 
Проектирането и строителството на завода за механично-биологично третиране на отпадъци, с 
производство на горивни продукти се изпълнява от Обединение "Актор АД - ХелекторАД", по договор на 
стойност 213 462 193 лв. Заводът ще преработва годишно 410 хил. тона битови и сходни на тях отпадъци. 
 
 
 
 

Източник: borbabg.com 

Заглавие: Павликени ще вози боклука си на 60 км, народът ще плаща по-скъпа такса 

 
Линк: http://www.borbabg.com/?action=news&news=38312                         

             

  

Текст: Чиновническа недомислица преди 7 г. „родила” идеята камионите да пътуват до Санадиново 
6800 ТОНА ГОДИШЕН ОТПАДЪК НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ ЩЕ СЕ ИЗВОЗВАТ НА 60 КМ В РЕГИОНАЛНОТО 
ДЕПО КРАЙ НИКОПОЛСКОТО СЕЛО САНАДИНОВО, а от 2016 г. по тази причина народът ще плаща повече 
за такса битови отпадъци, призна вчера кметът Емануил Манолов. „Гениалната” идея камионите тип 
„гондола” да пътуват толкова, вместо да ходят на два пъти по-близкото сметище на Велико Търново, е от 
2007 година. Тогава чиновниците правят райониране на страната за усвояване на евросредства при 
изграждането на сметища, обясни градоначалникът. „Не можем да променяме мястото. Ние и Свищов ще 
депонираме в Никопол. Така са решили отгоре. Новото депо отваря през 2015 г., а от 2016 г. почти 
сигурно ще трябва да увеличим и таксата за битови отпадъци, като ще се опитаме да не е с много, чрез 
оптимизиране на нашите разходи”, успокои още Манолов. 
Край Павликени пък вчера бе направена първа копка на претоварна станция, в която ще се извозва 
отпадъкът, преди да се натовари на гондолите в посока Санадиново. Тя ще се намира на площ от 10 дка в 
близост до сегашното местно сметище. Ритуала направиха кметовете на Павликени и Никопол – инж. 
Емануил Манолов и Емил Бебенов. Никополското сметище ще обслужва пет общини – Свищов, Белене, 
Никопол, Левски и Павликени. "Ефектът ще е в оптимизиране на транспортните разходи за общината, а 
събирането на отпадъците ще продължи по същия начин и график“, увери инж. Манолов. 
Общата стойност на проекта за изграждане на депото в Санадиново е 43 170 924 лв. 600 000 лв. ще струва 
строителството на претоварната станция край Павликени. Тя ще бъде асфалтирана, обозначена с пътни 
знаци и оформен зелен пояс. Предвидена е и доставка на специализиран камион за транспорт на 
отпадъци до площадката в Санадиново. Претоварната станция и цялото депо ще бъдат готови до април 
2015 г. и реално ще заработят от следващото лято, посочи инж. Манолов. 
В МОМЕНТА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Е 5, 4 ПРОМИЛА ЗА ГРАЖДАНИ и 6 

http://www.borbabg.com/?action=news&news=38312
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промила върху данъчната оценка на имота – за фирми. Размерите са сравнително ниски заради ниските 
данъчни оценки, но от 2016 г. ще подлежат на корекция именно заради разходите по прекарването на 
боклука.  
 
 
 

Източник: pernikdnes.com  
 
Заглавие: Радомир Метал Индъстри е фирмата дала подкупа на арестувания шеф на РИОСВ в Перник 
 

Линк: http://www.pernikdnes.com/news/10487     
            

  

Текст: Хванатият с подкуп шеф на пернишкото РИОСВ Отнян Борисов е още в полицията - задържан за 72 
часа, но скоро може да бъде пуснат, пише zaPernik.com. Другият - инспектор Шопски е пуснат и май ще 
бъде в ролята на свидетел. 
Фирмата, която е белязала парите за подкупа е Радомир Метал Индъстри. Сумата, с която е бил хванат 
Борисов е част от подкупа - 2000 лева. Иначе са искани много повече пари, говори се за 10 000 лева. 
Както вече писахме Огнян Борисов бе заловен от ченгетата с белязани пари да взема подкуп. Борисов е 
едно от скандалните назначения на ДПС в Пернишко. Партията на Лютви Местан още мълчи по темата и 
не дава изявление по случая.  
 

 
 
 
Източник: standartnews.com 
 

Заглавие: Откраднат кабел предизвика авария и унищожи електроуреди 
 

Линк: http://www.standartnews.com/balgariya-
obshtestvo/otkradnat_kabel_predizvika_avariya_i_unishtozhi_elektrouredi-259211.html                         

             

  

Текст: Вандали откраднаха меден проводник от трафопост в столичния квартал "Гео Милев", което 
предизвика авария и доведе до масово изгаряне на електроуреди и електромери на домакинства, 
предаде БГНЕС. 
Без ток останаха клиенти на ЧЕЗ на ул. "Калина Малина" и "Проф. Георги Павлов" в столицата, както и 
живеещите в блокове № 23 и № 21 на ул. "Шипченски проход", съобщиха от ЧЕЗ. 
Кражбата е станала около 7 часа тази сутрин. В момента се извършва възстановяване на 
електрозахранването и обход на засегнатите потребители за описване на нанесените щети. 

http://www.pernikdnes.com/news/10487
http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/otkradnat_kabel_predizvika_avariya_i_unishtozhi_elektrouredi-259211.html
http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/otkradnat_kabel_predizvika_avariya_i_unishtozhi_elektrouredi-259211.html
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"Очакваме компетентните власти да вземат адекватни мерки за защита на интересите на населението и 
съоръженията ни от непрекъснатите посегателства. Настояваме да се затегне режима на изкупуване на 
скрап и да не се допуска изкупуване на кабели и други инфраструктурни елементи", каза Стефан 
Апостолов, изпълнителен директор на "ЧЕЗ Разпределение България" АД. 
Кражбите и вандализмът над енергийни съоръжения ощетяват крайните потребители, като причиняват 
прекъсвания на електрозахранването и повреждане на електроуреди, а в някои ситуации могат дори да 
застрашат живота и здравето на хората. ЧЕЗ покани всички засегнати от проблема компании, бизнес и 
потребителски организации да обединят усилията си като насочат общественото внимание към този все 
по-сериозен проблем, се казва в съобщението. 
Компанията счита, че е необходимо мобилизиране на обществена нетърпимост, по-ефективни 
законодателни мерки и наказания за извършителите. 
 
 
 


