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Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Във Велико Търново отново ще се събират излезли от употреба електрически и електронни 
устройства 
 

Линк:  http://www.focus-news.net/news/2014/11/27/1994114/vav-veliko-tarnovo-otnovo-shte-se-sabirat-
izlezli-ot-upotreba-elektricheski-i-elektronni-ustroystva.html           
 

 

Текст: Велико Търново. Във Велико Търново отново ще се събират излезли от употреба електрически и 
електронни устройства. Това съобщиха от пресцентъра на общината. На 29 ноември за пореден път 
гражданите на Велико Търново ще имат възможност да се освободят от излезли от употреба и ненужни 
електрически и електронни устройства. В два временни пункта: в квартал "Бузлудзжа" на паркинга до 
кооперативния пазар и в квартал "Картала" на паркинга срещу СВА безвъзмездно ще бъдат събирани 
излезли от употреба устройства и консумативи. Компанията, с която Община Велико Търново има 
сключен договор за събиране и преработка на излезли от употреба електрически и електронни 
устройства ще ги събере, за да предпази околната среда и за да потвърди високият екологичен стандарт 
,Система за управление на околната среда, съгласно стандарт съгласно ISO 14001, който общината 
защитава вече в продължение на няколко години. Стандартът има за цел да потвърди загрижеността на 
общината за ограничаване на въздействието върху околната среда от нейната дейност. Лицензираната 
компания вече е събрала излязлото от употреба електронно и електрическо оборудване и консумативи, 
използвани от служителите в общинска администрация. 
Администрацията на Община Велико Търново в продължение на няколко години се придържа и към 
разделно събиране на отпадъците. Излезлите от употреба хартия и батерии също се предават за 
рециклиране. 
 
 

 

Източник: standartnews.com 
 

Заглавие:  Банско рекултивира старото депо за отпадъци 

 

Линк: http://www.standartnews.com/regionalni/bansko_rekultivira_staroto_depo_za_otpadatsi-
264066.html          
 

 

Текст: Старото депо на община Банско ще бъде рекултивирано. Кметството спечели проект за 

извършването на необходимите дейности за възстановяване на съоръжението, стойността му е близо 2 

милиона лева. Добрата новина съобщи по време на сесия на общинския съвет кметът Георги Икономов 

http://www.focus-news.net/news/2014/11/27/1994114/vav-veliko-tarnovo-otnovo-shte-se-sabirat-izlezli-ot-upotreba-elektricheski-i-elektronni-ustroystva.html
http://www.focus-news.net/news/2014/11/27/1994114/vav-veliko-tarnovo-otnovo-shte-se-sabirat-izlezli-ot-upotreba-elektricheski-i-elektronni-ustroystva.html
http://www.standartnews.com/regionalni/bansko_rekultivira_staroto_depo_za_otpadatsi-264066.html
http://www.standartnews.com/regionalni/bansko_rekultivira_staroto_depo_za_otpadatsi-264066.html
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Продължава и ударното асфалтиране на улици в навечерието на откриването на новия зимен сезон в 
курорта. Мобилизирани са групи работници, които работят активно по покриването с асфалт на 
разкопаните пътища в града, където се прави рехабилитация на водоснабдителната и канализационна 
мрежа. 
Поради непрекъснатото увеличение на броя на малчуганите, посещаващи детска градина, бе взето 
решение капацитетът на групите в ОДЗ „Здравец" да бъде увеличен от 24 на 30 деца. 
Единодушно бяха гласувани средства за откриването на зимния сезон на 13 декември и за провеждането 
на Световната купа по ски алпийски дисциплини за жени на 28 февруари – 1 март 2015 г. 
 
 
 
 

Източник: pik.bg 
 

Заглавие: Ще правят площадки за отпадъци във врачанските села 
 

Линк:  http://pik.bg/%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-
%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-
%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0-news254539.html             
 

 

Текст: Селата да компостират зеления биологичен отпадък, това бе предложено като начин за решаване 
на проблема за нарасналите разходи на община Враца за събиране и извозване на отпадъците от 
населените места на територията на общината, пише Трибали. 
Предложението дойде от общинския съветник Мирон Драганов, който заяви, че общината е направила 
много на теория към правилната стъпка, а сега остава на практика да се приложи системата за 
компостиране. Прилагането на тази система значително ще намали разходите на местната управа. 
Според Драганов кметовете на селата не трябва да искат още бройки контейнери, а да съкратят на 
половина тези които имат, защото в момента от селата се извозват близо 80% отпадъци, които подлежат 
на компостиране като трева, хартия, земя и др. 
„Това е нещо, което Европа отдавна е привела в действие и ефектът е на лице. В селата има възможност 
да се направят поне по две такива площадки за компостиране, а на кметовете трябва да се поставят 
конкретни задачи“, заяви Драганов. 
От отдел екология обясниха, че в бюджета за 2015 година са предложили сума за изграждане на 
площадки във всяко едно населено място. В самата план-сметка има заложени средства за 
експлоатацията на тези площадки. Предвижда се във всяко населено място да бъде изградена такава 
площадка за компостиране и там да се събират зелените отпадъци и да се обработват. От отдела 
припомниха, че община Враца е правила преди години пилотен опит с домашно компостиране, което 
завършило с абсолютен крах. 
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Източник: sofia.dir.bg 
 

Заглавие: Събират опасни отпадъци на бул. ”Мадрид” 
 

Линк:  http://sofia.dir.bg/news.php?id=17906089     
        

 

Текст:  Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще бъде разположен на 1 
декември на столичния бул. "Мадрид" 1, от 8.30 до 14.30 часа. 
Това съобщиха от организацията, която заедно със Столична община организира разделното събиране на 
опасните отпадъци на територията на София, предаде БТА. 
Безплатно ще се приемат живак и живакосъдържащи уреди, каквито са термометрите, лакове и 
бояджийски материали; домакински препарати и химикали; мастила и замърсени опаковки; 
фармацевтични продукти и лекарства с изтекъл срок на годност. 
Опасни отпадъци от домакинствата могат да се приемат за обезвреждане от компанията по всяко време 
след предварителна заявка на телефон 0700 11 750. 
 
 
 
 
 

Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Предлагат Сливен да плаща 7,6 млн.лв за чистота 
 

Линк:  http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1363722  

          

  

Текст: Общинските съветници приеха план-сметказа дейност "Чистота" в община Сливен. Разходите за 
поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, събиране, извозване и обезвреждане 
на битовите и др. отпадъци за 2015 година са на стойност 7 645 825 лв. 
По пера в бюджета за поддръжката на чистотата влизат: сметоизвозване 2 634 507 лв., почистване общест 
вени места, в Сливен 1 771 330лв., 144656 лв за зимно почистване, почистване на нерегламентирани 
сметища около населените места 360 000 лв. , депониране на отпадъци на депо за неопасни отпадъци 
720 180, охрана и поддръжка ДНОО с.Сотиря 44042 лв. 
Разчетите свързани с разходите за дейностите „Чистота” и „Управление на дейностите по отпадъците“, са 
разработени на основата на параметрите за организираното събиране и извозване на битовите отпадъци 
по населени места, промишлени зони, квартални, курортни и селищни образувания, честотата на 
извозване на битовите отпадъци, видовете съдове за битови отпадъци, и са определени със заповед  на 
кмета. 
 

http://sofia.dir.bg/news.php?id=17906089
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1363722
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Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Папа Франциск призова за създаването на зелени работни места в ЕС 
 

Линк:   http://www.greentech.bg/archives/57244            
 

 
 
Текст: Папа Франциск посочи нововъзникващите екологични технологии като средство за създаване на 
работни места за милиони млади хора, попаднали в капана на безработицата в Европа. Това стана по 
време на реч, в която папата разкритикува Европейския съюз, че е загубил своята “плодовитост и 
жизненост”. 
Говорейки в Страсбург пред Европейския парламент, Папата отбеляза, че Европа „винаги е била в 
авангарда на усилията за насърчаване на екологията“, но намекна, че по-екологичната икономика може 
да помогне да се спре нарастващата безработица сред младите хора в Европа. 
„Младите хора днес искат по-подходящо и пълноценно образование, което може да им даде възможност 
да гледат към бъдещето с надежда, а не с разочарование“, каза той. „Има толкова много творчески 
потенциал в Европа в различните области на научните изследвания, някои от които все още не са напълно 
проучени. Нужно е само да помислим, например, за алтернативни източници на енергия, развитието на 
които ще помогне за защитата на околната среда“. 
Папа Франциск, който е родом от Аржентина, каза, че много части на света гледат на Европа като на 
уморена и стара, като „баба“, която вече е безплодна и безжизнена“, където “великите идеи” са 
заменени от „бюрократични технически въпроси в институциите“. 
Папата призова и за реформа в сектора на селското стопанство, където „политиките в момента 
позволяват милиони тонове храна да бъдат похабявани, докато в някои страни много хора все още 
продължават да гладуват“. 
„Опазването на околната среда означава не само да не я унищожаваме, а и да я използваме за добри 
цели“, каза той. 
 
 
 

Източник: tribali.info 
 

Заглавие: Погнаха търговци на метали 
 

Линк:   http://www.tribali.info/bg/pognaha-targovtsi-na-metali/#.VHgwqE1O7Dc  
 

 
 
Текст: На 27 ноември на територията на районното полицейско управление в Козлодуй е преведена 
специализирана полицейска проверка за противодействие и пресичане на икономически и криминални 
престъпления в сферата на търговия с метали. Нарушения не са констатирани, казаха от пресслужбата на 
полицията.  

http://www.greentech.bg/archives/57244
http://www.greentech.bg/archives/57244
http://www.tribali.info/bg/pognaha-targovtsi-na-metali/#.VHgwqE1O7Dc

