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Източник: borbabg.com 

Заглавие: 60 тона тролейни жици на търг, приходите – за нови улици 
 

Линк:  http://www.borbabg.com/?action=news&news=39462      
 

 

Текст: 40 ТОНА ЖИЦИ, КОНТАКТОРИ И СВЪРЗВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ, ЧАСТ ОТ ВЕЛИКОТЪРНОВСКАТА 
ТРОЛЕЙНА МРЕЖА, пуска Община Велико Търново на търг. Предложението е на кмета Даниел Панов и 
вече получи зелена светлина от местния парламент. Според експертен анализ началната цена за 
металите ще е 723 хил. лв. без ДДС, но според запознати тя ще бъде надмината поне 5 пъти, тъй като сред 
отпадъците преобладават големи количества медни жици и елементи, които са и най-скъпи. Според 
анализа само основните проводници тежат повече от 30 тона. Още 18 тона са свързващите елементи, 
сочат документи, с които „Борба” разполага. Засега за отпадъци няма да отиват всички стълбове, а само 
някои, които се намират в лошо състояние. Идеята на местната администрация е с приходите да се 
преасфалтират доста от улиците на града. 
Тролеите в старата столица бяха премахнати през 2009 г. заради строителството на пътен възел "Качица". 
Заради орязаното финансиране на обекта липсващата мрежа не беше възстановена. Междувременно 
вандали разграбиха за скрап жиците от електрическата мрежа. Мотрисите отдавна са нарязани като старо 
желязо. 
ВМЕСТО ЗА ТРОЛЕИ БОЛЯРСКИЯТ ГРАД ПОЛУЧАВА ОКОЛО 3 МЛН. ЕВРО ЗА ЕЛЕКТРОБУСИ. Автобусите с 
акумулаторни батерии ще се експлоатират от ново общинско дружество за градска мобилност по линия 
на публично-частното партньорство с местните транспортни фирми, обясни градоначалникът. 
Транспортните средства ще се движат на батерии, които ще се подменят на всеки 50 километра в 
специални станции. 
„Електробуси с по-малко места ще се движат и в посока центъра – „Картала”, „Акация” и „Варуша” в 
местата, където досега нямаше градски транспорт. Тук улиците са тесни, но новите електробуси няма да 
имат проблем”, обясни Даниел Панов специално за „Борба”. „Тролейбусният транспорт е морално 
остарял и изисква скъпа поддръжка. Бил е екологично чист за времето си, но вече има по-модерни 
машини. Само преценете колко пари ще са необходими, за да се боядисат ръждясалите стълбове, които 
загрозяват”, коментира Панов. Контактната мрежа на великотърновските тролеи е поставяна преди 
четвърт век и е с дължина от над 44 км. През 1997 г. бившият градоначалник Драгни Драгнев я предава на 
транспортната фирма „Пътнически превози”, която я стопанисва до 2008 г., след което се отказва и 
предава машините за рециклиране. Оттогава местната хазна плаща на екипи, за да я поддържат, но 
въпреки това апаши непрекъснато отмъкват жици и контактори, а бездомници се настаняват в 
съоръженията към станциите. Контактната мрежа ще бъде демонтирана, а вместо старите електрически 
возила ще се движат нови, но на батерии. 
Местната администрация е разработила примерни маршрути за електробуси, които представляват 
модерен екологично чист транспорт. Возилата могат да изминат до 50 км без зареждане, а по трасето си 
ще имат специални станции с батерии, които ще се подменят за секунди. 
„Пускането на електробусите е заложено в плана за градско развитие в периода 2014 - 2021 г. Има 
решение на Министерството на околната среда и водите за финансиране на този транспорт в шест големи 
града и вече са пуснати нови тролеи в София, Пловдив, Варна, Русе, Бургас, и Стара Загора. За нас ще има 
пари чак догодина и ние ще се възползваме от това финансиране заедно с други общини”, обобщи 
Даниел Панов. 
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Източник: dariknews.bg 
 
Заглавие: 269 000 тона пластмасови отпадъци плават в океаните по света 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1371290  
       

 

Текст:  Близо 269 000 тона пластмасови отпадъци плават по повърхността на океаните по света, показва 
изследване на международни експерти, публикувано в американското издание Плос Уан и цитирано от 
Франс прес и от Ройтерс. 
Експертите от пет страни са събирали данни по време на 24 експедиции, извършени за 6 години от 2007 г. 
до 2013 г. по целия свят. 
Според тях пластмасовите боклуци в океаните са много повече, отколкото се е смятало досега. В моретата 
плават полиетиленови торбички, бутилки, играчки, капачки от бутилки, четки за зъби, ботуши, седалки за 
тоалетни чинии и много други неща. Тези отпадъци превръщат океаните в истински магазин за 
пластмасови изделия. 
Пластмасовите отпадъци са заплаха за морските птици, морските бозайници и други морски обитатели. 
Отпадъците попадат в океаните от реките и от силно замърсените крайбрежни зони, както и от корабите. 
Отпадъците се озовават често пъти в петте субтропични вихъра - големи райони от въртящи се като 
пумпал течения в Северния и Южния Тих океан, Северния и Южния Атлантически океан и Индийския 
океан. Тези зони действат като огромни блендери, които смилат големите парчета пластмаса и после 
изхвърлят микрочастици навсякъде в океаните. 
 

 

 
 
Източник: varna.bg 
 

Заглавие: Проверяват за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци 

 
Линк:  
http://www.varna.bg/bg/articles/7886/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B
2%D0%B0%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC
%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%
D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D
0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%
86%D0%B8.html     
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http://www.varna.bg/bg/articles/7886/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8.html
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Текст:  Инспектори от районните кметства и от дирекция „Управление на сигурността и контрол на 
обществения ред“ (УСКОР) към община Варна извършват ежедневен контрол върху нерегламентираното 
изхвърляне на растителни, едрогабаритни и строителни отпадъци. Съгласно Наредбата за управление на 
отпадъците на територията на Община Варна, се забранява изхвърлянето на посочените отпадъци в и до 
контейнерите за битова смет. При констатиране на нарушения ще се налагат глоби, съобщават от 
общинската дирекция „УСКОР“. 
От юли т.г. са определени 12 места във Варна, където са разположени контейнери за разделно събиране 
на едрогабаритни, растителни и строителни отпадъци. Терените са както следва - ул. “Ген. Г. Попов” до 
бл. 22 и бл. 23 в 24 м.р.; к.к. “Чайка”, до спирка “Ген. Заимов”; Вилна зона “Траката”, ул. “8-ма”; Кв. 
“Виница”, ул. “Албатрос”; селищно образование “Ален мак”; местност “Добрева чешма”; селищно 
образование “Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, в близост до хотел “Геолога”; Паметника на 
българо-съветската дружба“, ж.к. “Младост” II-ри м.р. над паркинга на бл. 138; кв. “Вл. Варненчик” срещу 
бл. 408/415; кв. “Вл. Варненчик” срещу бл. 229; ул. “Св. Св. Кирил и Методий” – Бункера (до обръщача на 
автобус № 2).  
За сигнали и въпроси, относно нерегламентирано изхвърляне на строителни, растителни и едрогабаритни 
отпадъци, гражданите могат да се обръщат към директор на Дирекция „УСКОР“ на тел. 052/ 820 
344;сектор “Екологичен контрол” при Община Варна – 052/820 295 и еколозите в районите “Одесос” – 
052/612 877; “Приморски” – 052/359 158; “Младост” – 052/820 784; “Вл. Варненчик” – 052/575 
720; “Аспарухово” – 052/370 130. 
 
 

 

 
Източник: chernomore.bg 
 

Заглавие: Увеличават бюджета за чистота 
Така средствата в план-сметка “Чистота” в проектобюджета за 2015 г. стават 26 000 000 лева 
 

Линк:  http://www.chernomore.bg/novina-na-denia/2014-12-10/uvelichavat-byudzheta-za-chistota      
 

 

Текст: С 3 млн. лв. е увеличена план-сметката “Чистота” в проектобюджета за 2015 г. Така средствата по 
тази функция нарастват на общо 26 000 000 лева. 1 млн. лева от тази сума са предвидени, като 
допълнителни средства за сметоизвозване през идната година. По този начин ще се реши проблема с 
препълнените кофи по варненските улици, смятат от местната администрация. Общо 8 700 000 лева са 
заделени за тази дейност в проектобюджета за 2015 г. при 7 795 000 за тази година. 30 000 от тях ще 
бъдат разходвани за закупуването на нови кофи и контейнери. 25 000 лева пък са заделени за нов 
софтуер на GPS система за контрол на дейностите по сметоизвозване, машинно миене и метене на 
територията на община Варна. Чрез него всеки варненец ще може да следи графика за изпразване на 
кофите пред дома му, за метене и миене на улицата, както и да контролира отчетеното и изпълнението. 
55 000 лв. са заложени за сметоизвозване на отпадъци от територията на Морската градина. 
Общо 7 317 400 са предвидени за почистване на улиците, площадите, алеите, детските площадки и 
междублоковите пространства в града и прилежащите населени места. От тях за почистване на Морската 
градина са заделени 236 000 лева. 
300 000 лева са предвидени за миене и машинно метене на улиците. 

http://www.chernomore.bg/novina-na-denia/2014-12-10/uvelichavat-byudzheta-za-chistota
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Почистването на нерегламентираните сметища ще струва на местния бюджет 580 000 лева. За почистване 
на отводнителни канали и дерета са предвидени 300 000, а за дъждоотводните шахти - 400 000. 
1,05 млн. лева са заделени за снегопочистване. 
Увеличена е и сумата, която общината ще плати на завода за преработка на отпадъци - 8 832 600 лева при 
7 964 000 тази година. 
Като цяло, следващата година община Варна планира да събере от такса "смет" общо 26 000 000 лева. 
 
 
 
 

Източник: novinar.bg 
 

Заглавие: Осъдиха десетима за кражба на метали 
 

Линк:  http://novinar.bg/news/osadiha-desetima-za-krazhba-na-metali_NDg1Njs1MA==.html        
 

 
 
Текст: Районният съд в Бургас призна за виновни десет подсъдими за кражба на метални изделия от 
фирмен склад. 
Съдът осъди на 3 години и 4 месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим на Андрей 
Тодоров, Младен Стоянов, Стоян Маринов, Слави Янков, Митко Козаров, Страхил Стоянов и Валентин 
Тодоров. 
Наказание от 2 години и 8 месеца условно лишаване от свобода получиха Нико Георгиев, Асан Асан и 
Красимир Бончев. 
Бандата е обвинена, че в рамките на няколко дни през 2013 година е успяла да изнесе огромни 
количества метали. 
Магистратите разгледаха делото като съкратено съдебно следствие, след като всички подсъдими 
признаха вината си и фактите в обвинителния акт и дадоха съгласие да не се събират доказателства в 
съдебното следствие. 
  
 

 

http://novinar.bg/news/osadiha-desetima-za-krazhba-na-metali_NDg1Njs1MA==.html

