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Текст: За месеците януари и февруари от експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и
водите (РИОСВ) са извършени 1 989 проверки на 1 702 обекта. За отстраняване на констатирани
нарушения са дадени 804 предписания. Съставени са 122 бр. актове, от които 11 са за констатирано
неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 112 бр. наказателни постановления (НП) на обща
стойност 478 950 лв. За констатирано увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите
норми и/или при неспазване на емисионните норми и ограничения са наложени 29 бр. санкции.
Постъпилите суми по наложени санкции са 358 895.59 лв.
І. Въздух
От РИОСВ Варна на “Девен” АД, гр. Девня са наложени 2 бр. еднократни санкции: едната за
превишаване нормите за допустими емисии на прах и серен диоксид, изпускани в атмосферния въздух на
общ комин № 1, по утвърдения годишен доклад от собствени непрекъснати измервания (СНИ) за 2014 г.,
в размер на 78 076 лв., а другата за превишаване нормите за допустими емисии на прах и серен диоксид,
изпускани в атмосферния въздух при експлоатацията на котела на циркулиращ кипящ слой, по
утвърдения годишен доклад от СНИ за 2014 г., в размер на 12 752 лв.
От РИОСВ Враца е наложена текуща месечна санкция на “Топлофикация - Враца” ЕАД, гр. Враца за
констатирано замърсяване на атмосферния въздух с прахообразни вещества и въглероден оксид над
допустимите норми при работата на Водогреен котел КМ-12 №1/F5 на гориво биомаса, ТЕЦ “Градска”, в
размер на 1397,31 лв.
От РИОСВ Пловдив са наложени имуществени санкции на „Пътища Пловдив“ АД за не извършени
собствени периодични измервания в посочения от Закона за чистотата на атмосферния въздух срок, в
размер на 1 000 лв., на „Шнайдер Електрик България“ ЕООД, в размер на 500 лв. и на „Карат перфект“
ЕООД, в размер на 200 лв., а на „Пелет Индъстрис“ ООД за експлоатиране на пречиствателни съоръжения
без извършени необходимите редовни технически проверки, в размер на 1 000 лв. От инспекцията е
санкционирано «Булгарконф» АД за това, че не се поддържат/водят досиета за техническото състояние на
климатични инсталации в обекта, в размер на 4 000 лв.
От РИОСВ Шумен е наложена имуществена санкция, в размер на 2 000 лв., на „Йоми” ЕООД, гр.
Велики Преслав за това, че не е предприело мерки за водене и поддържане на досиета на два броя
хладилни и един брой климатична система, съдържащи над 3 кг и над 30 кг флуорирани парникови
газове.
ІІ. Води
За работа без издадено разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден
обект, от РИОСВ Перник са издадени наказателни постановления на "ВиК" ООД, гр. Перник (в размер на
3 000 лв.) и на "Серена ЕООД (в размер на 2 000 лв.), от РИОСВ Пловдив на «Чест 2007» ЕООД (в размер
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на 1 000 лв.) и на „Новомес - НМ” ЕООД (в размер на 2 000 лв.), а от РИОСВ Шумен – на „СИ - ВИ – ЕС”
ЕООД, гр. Велико Търново (в размер на 2 000 лв.).
От РИОСВ Пловдив е глобено физическо лице с 5 000 лв. (за това, че в качеството си на
водоползвател - титуляр на разрешително за заустване не изпълнява задълженията си, описани в
разрешителното, а именно: на площадката не е изградено локално пречиствателно съоръжение за
пречистване на формираните от дейността отпадъчни води) и с 3 000 лв. (за това, че в качеството си на
водоползвател - титуляр на разрешително за заустване не изпълнява задълженията си описани в
разрешителното, а именно: да провежда собствен мониторинг на качеството на заустваните във воден
обект отпадъчни води).
От РИОСВ Бургас са издадени наказателни постановления: на община Созопол за ползване на
воден обект за заустване на отпадъчни води от канализационната система на с. Равна гора в нарушение
на условията в издадено разрешително, в размер на 4 000 лв.; на община Малко Търново за констатирани
нарушения на условията в издадено разрешително за ползване на воден обект (не се води
експлоатационен дневник за заустваните количества и не е обозначен пунктът за мониторинг), в размер
на 2 000 лв. и на община Камено за неизпълнение на предписание за представяне на информация за
предприемане на мерки за въвеждане на ПСОВ на с. Кръстина в нормален режим на експлоатация, в
размер на 4 000 лв. От инспекцията, за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения,
определени с разрешителните за заустване на отпадъчни води, са наложени текущи месечни санкции: на
“Вая- 96” ООД, гр. Бургас за обект: Канализационна система на находище за пясък „Акациите- 1“, в
размер на 732 лв. и на “Агровин” ООД за обект: Локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води
на „Винарна Шато Сунгурларе“, в размер на 442 лв., а на “Вики Инвест 1” ЕООД нарастваща еднократна
санкция в размер на 100 378 лв., за срок от шест месеца, или общо 602 268 лв., за заустване на
отпадъчните води на изход от ПСОВ “Елените” в Черно море без изискващото се от Закона за водите
разрешително и за превишение на нормите за район на съществуващо и перспективно ползване,
определени в Наредба № 8 от 25.01.2001 г. за качеството на крайбрежните морски води.
От РИОСВ Благоевград са наложени 2 бр. текущи месечни санкции на „Карлсберг България“АД гр.
София за обект „Пивоварна Благоевград», едната в размер на 9 397 лв. за заустване в градската
канализационна система на гр. Благоевград през ТЗ 1 на отпадъчни води в нарушение на нормите за
допустимо съдържание на замърсяващи вещества в производствените отпадъчни води по показател
БПК5, а другата, в размер на 7315 лв., за заустване в градската канализационна система на гр.
Благоевград през ТЗ 2 на отпадъчни води в нарушение на нормите за допустимо съдържание на
замърсяващи вещества в производствените отпадъчни води по показатели БПК5 и ХПК.
От РИОСВ Монтана, за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения, определени с
разрешителните за заустване на отпадъчни води, е наложена текуща месечна санкция на „Кнауф
България” ЕООД, гр. София – обект в гр., Видин, в размер на 2 128,35 лв. За същото нарушение от РИОСВ
Стара Загора е издадено наказателно постановление на „Арсенал”АД, в размер на 1 000 лв.
От РИОСВ Хасково е издадено наказателно постановление на ,,НИК“ АД, София за това, че не
поддържа пречиствателното съоръжение в техническа и експлоатационна изправност и не осигурява
непрекъснато нормалната му експлоатация, в размер на 1 000 лв.
ІІІ. Почви
За не предприети мерки за предотвратяване на вредни изменения, застрашаващи почвата
(последици от изгаряне на стърнища и растителни остатъци) от РИОСВ Плевен са издадени наказателни
постановления на "Кооперация Слънце", гр. Тръстеник, на ЕТ "Светлин Илчовски", гр. Кнежа и на ЕТ
"Светлин Илчовски", гр. Кнежа, всяко в размер на 1 000 лв. и на ФЛ, гр. Тръстеник, в размер на 100 лв.
ІV. Отпадъци
За нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците от РИОСВ Стара Загора са
издадени наказателни постановления, всяко в размер на 30 000 лв., на „Велтрон” ЕООД, гр. София и на
„Шишманов-КСВ” ЕООД, гр. Кермен.
От РИОСВ Пловдив е издадено наказателно постановление на «Булгарконф» АД, за това, че не е
заплащана продуктова такса за опаковките, пускани на пазара, в размер на 30 000 лв.
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За извършване на дейност с отпадъци от черни и цветни метали без необходимото разрешение,
от РИОСВ Благоевград са санкционирани 7 физически лица, всяко с по 1 400 лв., а на „БУЛЕКОПАК“ АД, гр.
София, като организация по оползотворяване дружеството не е изпълнило задължението си да създаде
система за разделно събиране на отпадъците от опаковки, е наложена имуществена санкция в размер на
60 000 лв.
От РИОСВ София е наложена имуществена санкция на „Мирела 04“ ЕООД за извършвате дейности
по събиране и третиране – оползотворяване на отпадъци, без разрешение за дейности по третиране на
отпадъците, в размер на 30 000 лв., а на „Мегакар експерт“ ЕООД за не изпълнение на определените
условия в издаденото разрешително за извършване на дейности по отпадъците, в размер на 7 000 лв.
За третиране на отпадъци от ИУМПС с цел транспортирането им за предварително третиране
и/или последващо оползотворяване без да притежава разрешение за третиране на отпадъци, от РИОСВ
Смолян е издадено наказателно постановление на физическо лице, в размер на 2 000 лв.
За извършване на дейности с ОЧЦМ без регистрация по Търговския закон, от РИОСВ Велико
Търново е санкционирано физическо лице с 1 400 лв., а за не водене на отчетност на отпадъците
„Крисинвест” ООД, гр. Габрово с 2 000 лв. За извършване на дейности с ОЧЦМ без регистрация по
Търговския закон от РИОСВ Шумен са санкционирани 2 физически лица с по 1 400 лв.
От РИОСВ Перник е санкционирано "Феникс-Ресурс" ООД, гр. Дупница за допусната неправилна
експлоатация на депо за отпадъци, като не е спазило технологията за наземно депониране, в размер на 7
000 лв. От РИОСВ Хасково са издадени 3 бр. наказателни постановления, всяко по 7 000 лв., на „Неохим”
АД, гр. Димитровград за неизпълнение в срок на плановете за привеждане в съответствие с нормативните
изисквания на: депо за опасни отпадъци от дестилация на МЕА, депо за опасни отпадъци– утайки от
пречистване на отпадъчни води и депо за неопасни производствени отпадъци– Черногорово.
От РИОСВ Бургас са наложени 2 бр. имуществени санкции, всяка на стойност по 3 000 лв., на
община Созопол: едната за неорганизиране на дейностите по разделно събиране на битови отпадъци, а
другата за неорганизиране на дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци от
опаковки, 1 бр., в размер на 7 000 лв., на „Евроимпекс Бургас“ ЕООД за неспазване на изискванията в
разрешително за третиране на отпадъци, 2 бр., всяка в размер на 5 000 лв., на „Ел Ем Импекс“ ЕООД за
неизпълнение на предписание за изнасяне на отпадъци от площадката в гр. Айтос и на ЕТ „Елеонора999В. Димитрова“ за неизпълнение на предписания по ЗУО и Наредбата за продуктовите такси, 2 бр., всяка в
размер на 2 000 лв., на „Юнивърс-2010“ ЕООД и на „Металс Бургас“ ЕООД за третиране на отпадъци от
ИУМПС, ИУЕЕО, ОЧЦМ и др. и водене на невярна отчетност.
От РИОСВ Русе е наложена имуществена санкция на „Стеаринос” ООД, гр. Силистра, в размер на 2
000 лв. за не водене на отчетност за образуваните производствени отпадъци, а от РИОСВ София - на
„Евроледър“ ЕАД, в размер на 6 000 лв.
За не извършена класификация на отпадъците, формирани от дейността на дружествата, от РИОСВ
Пловдив са издадени наказателни постановления, всяко на стойност по 5 000 лв., на ЕТ «Десислава
Калинчева», на «Авто Рашев» ЕООД и на «ПИ ДЖИ ЕС КАРС 2011» ЕООД и, в размер на 2 000 лв., на «Бяла
Река ВЕЦ» ООД. От инспекцията са наложени имуществени санкции, в размер на 2 000 лв.: на ЕТ „Янко
Георгиев - Даян“, гр. Пловдив, за това, че не притежава заверени от директора на РИОСВ Пловдив отчетни
книги за формираните от дейността на търговеца производствени и опасни отпадъци и на „Евромак
България“ ООД, гр. Пловдив, за това, че не води отчетност за формираните от дейността на дружеството
производствени и опасни отпадъци.
От РИОСВ Шумен е наложена имуществена санкция, в размер на 1 000 лв., на “Алтметал” ЕООД,
гр. Попово за това, че не е подновило банковите гаранции (за дейности с ОЧЦМ) в срок един месец
преди изтичане срокът им на действие.
От РИОСВ Хасково са издадени наказателни постановления: на „Яйцепром” АД- Кърджали за
изхвърляне на неопасни отпадъци на неразрешени места, на стойност 1 400 лв. и на кмета на община
Ивайловград, на стойност 3 000 лв., за това, че не е предотвратил изхвърлянето на отпадъци и не е
организирал почистването на незаконно сметище. От РИОСВ Шумен е наложена имуществена санкция на
кмета на община Върбица, в размер на 3 000 лв., за това, че не е предотвратил изхвърлянето на отпадъци
на неразрешено за това място (спряно от експлоатация депо).
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За неизпълнение на предписания по Закона за управление на отпадъците, от РИОСВ Плевен е
издадено наказателно постановление на "Кристалко" ООД, гр.Червен бряг, в размер на 5 000 лв., от
РИОСВ Смолян – на физическо лице, в размер на 2 000 лв., а от РИОСВ Шумен – на община Омуртаг, в
размер на 2 000 лв.
V. Защитени територии и биологично разнообразие
От РИОСВ Бургас е наложена имуществена санкция на Фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ за
извършване на ремонт на помощна сграда в защитена територия без съгласуване с инспекцията, в размер
на 5 000 лв.
За констатирани нарушения на Закона за биологичното разнообразие, от РИОСВ Перник са
издадени наказателни постановления на „Балканфарма Дупница“ АД, гр. Дупница, в размер на 500 лв. и
на физическо лице, в размер на 100 лв.
От РИОСВ Пловдив е издадено наказателно постановление на община Стамболийски, за това, че е
реализирано инвестиционно предложение в защитена зона без да проведе процедура по оценка за
съвместимост, в размер на 1 000 лв. От инспекцията, с по 100 лв., са глобени две физически лица за това,
че предлагат за продажба защитени пойни птици, едно с 300 лв. и едно с 200 лв., а едно физическо лице
(с 100 лв.) за това, че притежава защитени пойни птици.
От РИОСВ Шумен е санкционирано физическо лице с 300 лв. за това, че не е представил отчет за
добитите количества от лечебни растения за 2014 г.
От РИОСВ София глобено физическо лице с 200 лв., за това, че не е уведомило инспекцията за
организираният от него пункт за изкупуване на билки.
VІ. ЗЗВВХВС
От РИОСВ Русе е издадено наказателно постановление на „Стеаринос” ООД, гр. Силистра, в
размер на 1 000 лв., за това, че дружеството не е извършило оценка на безопасността на съхранение на
опасните химични вещества и смеси.
От РИОСВ Хасково е издадено наказателно постановление, на стойност 1 000 лв., на „Климатех“
АД, Димитровград за неизпълнение на предписание, изискващо представяне на копия от
информационните листове за безопасност за всички използвани в обекта опасни химични вещества и
смеси и документирана оценката на безопасността на съхранението на опасните вещества и смеси.
VІІ. Комплексни разрешителни
От РИОСВ Бургас и РИОСВ Перник са санкционирани „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и ТЕЦ "Бобов
дол" ЕАД, в размер на 60 000 лв., за неизпълнение на условия от комплексните разрешителни, а от РИОСВ
Стара Загора - „Е. Миролио”ЕАД, в размер на 10 000 лв.
VIІІ. ЗООС
От РИОСВ Пловдив са наложени имуществени санкции на „Артистико системс“ ООД за неоказване
на съдействие на контролен орган, в размер на 3 000 лв. и на „То и Ко Партс” ЕООД, за това, че в имота,
предмет на инвестиционно предложение, се осъществява дейност по събиране и разкомплектоване на
ИУМПС, с което възложителят не е изпълнил задължението си да уведоми РИОСВ на най-ранен етап за
своето инвестиционно намерение, в размер на 1 000 лв.
От РИОСВ Благоевград, РИОСВ Велико Търново, РИОСВ Бургас, РИОСВ Враца, РИОСВ София и
РИОСВ Шумен са наложени имуществени санкции, в размер на 2 000 лв., на "Пасков Комерс" ЕООД, гр.
Петрич, на „Кроношпан България” ЕООД, гр. Бургас, на община Созопол, на “Булпласт – М” ЕООД, гр.
София, на „Кронос Метал“ ЕООД и на "Месни продукти" ООД, с. Здравец, общ. Търговище за
неизпълнение на предписания, дадени по реда на ЗООС.
ІХ. Принудителни административни мерки (ПАМ)
От РИОСВ Бургас е наложена ПАМ на „Топлофикация Бургас” ЕАД за спиране на производствената
дейност на водогреен скарен котел тип SZL14-1.0/115/45-T за производство на топлинна енергия чрез
оползотворяване на биомаса – дървесен чипс.
От РИОСВ Варна са наложени ПАМ: на “Крео БГ” ЕООД – спиране дейностите по третиране,
рециклиране и транспортиране на излезли от употреба автомобилни гуми на площадка с
местонахождение с. Тополи и на община Балчик – спиране дейностите по обезвреждане на отпадъци и
експлоатацията на Общинско депо за неопасни отпадъци, гр. Балчик.
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От РИОСВ Плевен е наложена ПАМ на ДГС – Никопол да обозначава на терен, територия с радиус
300 м. около гнезда на грабливи птици и около гнездови колонии на чапли при провеждане на сечи, в
периода от месец март до месец юли, в границите на ЗЗ „Остров Лакът“ и ЗЗ „Комплекс Беленски
острови“.

Източник: МОСВ
Заглавие: Заместник-министърът на околната среда и водите Павел Гуджеров посети село Белозем
Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3140

Текст: Заместник-министърът на околната среда и водите Павел Гуджеров посети днес село Белозем,

където високи подпочвени води бяха наводнили приземните етажи на голяма част от домовете на
хората.
Веднага е била създадена организация по изпомпване на водата с помощта на местното поделение на
„Пожарна безопасност“.
„Ситуацията постепенно се нормализира и до няколко дни проблемът ще бъде отстранен“, съобщи
заместник – министър Гуджеров.

Източник: infostock.bg
Заглавие: Оловните запаси достигнаха до 8-месечен връх
Линк: http://www.infostock.bg/infostock/control/worldmarkets/news/63947-olovnite-zapasi-dostignahado-8mesechen-vrah

Текст: Оловото понижи стойността си, след като запасите от метала достигнаха до 8-месечен връх, пише

Вloomberg. Металът, който се използва предимно за направата на акумулатори се обезцени с повече от
4% от началото на тази година, след поевтиняване от 16 на сто през 2014 г.
Оловото за доставка след три месеца поевтиня с 2.2% до $ 1 777 за метричен тон в 17:50 ч. на
Лондонската борса за метали.
"Реакцията на пазарите дойде моментално, след обявяване на данните за оловните запаси. Въпреки това,
съм изненадан, че към момента цената на оловото е толкова ниска, имайки предвид, че по това време на
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годината е нормално да има по-голямо търсене на акумулатори", каза Даниел Брейсман, анализатор в
Commerzbank AG във Франкфурт.
Медта за доставка след три месеца поскъпна с 0.2% до $ 5 858.50 за метричен тон ($ 2.66 за паунд) на
Лондонската борса за метали. В Ню Йорк фючърсите на метала за доставка през май поскъпнаха с 0,2% до
$ 2.6635 за паунд.
Лекият суров петрол West Texas Intermediate (WTI) поевтиня с 1,4% до $ 44,23 за барел на борсата в
Лондон. По-рано цената на суровината се понижи до $ 43,23 за барел.
Петролът Brent поевтиня с 0,9% до $ 54,18 за барел, след като цената на суровината намаля с 4,2 на сто.

Източник: focus-news.net
Заглавие: Община Казанлък започва кампания „Стъпка по стъпка към град с нулеви отпадъци“
Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/03/16/2037855/obshtina-kazanlak-zapochva-kampaniyastapka-po-stapka-kam-grad-s-nulevi-otpadatsi.html

Текст: Казанлък. Община Казанлък започва кампания по почистване на града под мотото „Стъпка по
стъпка към град с нулеви отпадъци“, съобщиха от пресцентъра на Общината. За изпълняване на тази цел
тя отправя покана към гражданите съвместно с бизнеса и организациите по оползотворяване на отпадъци
да се включат безвъзмездно в инициативите, насочени към намаляване на отпадъците на територията на
общината. С малки крачи, с огромно желание и с участието на все повече жители на общината ще се
стремим към голямата цел „Град с нулеви отпадъци“.
Първата инициатива е предвеликденска кампания, която ще проведе в периода 26.03-29.03.2015 г. за
разделно събиране на излезли от употреба домакински електроуреди, ненужни стари дрехи и
едрогабаритни отпадъци – мебели.
Целта на кампанията е да насърчи разделното събиране на старите домакински уреди и дрехи, които да
бъдат предадени за повторно оползотворяване, с което да допринесем за пестене на природни ресурси и
да предотвратим нерегламентираното им изхвърляне.
Община Казанлък, съвместно със своите партньори, е определила пунктове, в които ще бъдат
разположени контейнери, обозначени със съответните надписи, където всеки може да предаде
безвъзмездно излезлите от употреба малки електроуреди и ненужни дрехи.
Големите домакински уреди – хладилници, перални, съдомиялни, както и едрогабаритни отпадъци като
мебели могат да бъдат предавани на :
1. Двете общински площадки за разделно събрани отпадъци от домакинства - безвъзмездно
2. Да бъдат изнесени пред домовете на 26.03.2015 г. и на 27.03.2015 г. и бъде подадена заявка за
извозването им на дежурния телефон 0431/63880.
Списъкът с пунктовете и площадките е публикуван на интернет страница на Община Казанлък.
Списъкът на организациите, партньори на общината в кампанията, е публикуван на страницата на
общината и е отворен за всички, които имат желание да се присъединят.
Допълнителна информация за кампанията може да получите на тел. 0888428890, 0431/98380, 0431/98274
и 0431/63880.
Следващата инициатива е организирането през летните месеци за периода от юни до септември на
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кампания за събиране на строителни отпадъци до 0,5 куб.м от текущи ремонти. Целта е да се улесни
предаването на малките количества строителни отпадъци от домакинствата и да се ограничи незаконното
им изхвърляне.
Това са първите две инициативи, в които Община Казанлък поканва гражданите да вземат участие, като
оставаме отворени за други интересни идеи и предложения, свързани с голямата ни обща цел „Да
превърнем отпадъците в ресурс“.
Списък с пунктовете и площадките за предаване на отпадъците
I. Пунктове за събиране на малки електроуреди
1. Център - Паркинг зад Универсалния магазин
2. Запад - Паркинг на магазин „Кауфланд“
3. Изток – Паркингът, разположен източно от магазин „Изток“
4. Юг - Ул.“Хан Аспарух“ – североизточно от ПГ по строителство
II. Пунктове за събиране на стари дрехи
1. Център – Паркинг зад Универсалния магазин
2. Запад, кв. „В.Левски“ – Общински пазар
3. Изток, ж.к. „Изток“ - Паркинг, разположен източно от магазин „Изток“
4. Юг - ул.“Хан Аспарух“ – Североизточно от ПГ по строителство
5. Север – Пресечката на ул.“Ген.Столетов“ и ул.“Войнишка“ - ъгълът до бившата сграда № 2 на Община
Казанлък
III. Общински площадки за разделно събрани отпадъци от домакинства
1. Базата на „МЕТАЛ ХАРД“ ЕООД в индустриална зона - гр.Казанлък
2. Базата на фирма „МОНАМУР“ - с.Копринка
IV. Изнасяне на едрогабаритни отпадъиц – електроуреди и мебели, пред домовете – 26, 27 март 2015
/четвъртък и петък/
Заявки на тел.0431/63880

Източник: ruseinfo.net
Заглавие: Такса "Битови отпадъци" в Община Сливо поле за тази година остава без промяна
Линк: http://www.ruseinfo.net/news_136854.html

Текст: Общински съвет - Сливо поле одобри план - сметка за необходимите разходи за извършване на
сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Сливо поле. За закупуване и осигуряване на
съдове за събиране на генерираните твърди битови отпадъци са отделени 34800 лева. Събиране,
включително разделно на твърдите битови отпадъци и транспортира нето им до Регионално депо - гр.
Русе или друга инсталация и съоръжение за третирането им ще струва 208869 лева. Таксата за
депониране на битовите отпадъци на Регионално депо за неопасни и инертни материали - гр. Русе е в
размер на 43286 лева. Обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения, вкл. Отчисления по
чл.60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците струват на общината 136080 лева. Проучване,
проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци, а също
така приемане на рекултивирани сметища, категоризация на терена и промяна на начина на трайно
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ползване струва 3650 лева. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии, предназначени за обществено ползване, почистване на стари замърсявания и
нерегламентирани сметища ще се извършва срещу 136509 лева. Средствата ще се събират от такса
битови отпадъци, която постъпва от юридически и физически лица и от преходен остатък от 2014г.
Размерът на таксата за битови отпадъци не се променя и остава същата определена с Решение No 197,
Протокол No 19 от заседание на Общински съвет - Сливо поле, проведено на 30 - 31.01.2009 год.

Източник: bta.bg
Заглавие: Свлачище в Луковит може да затвори пътя до депото за отпадъци и да остави цели квартали
без електричество

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1037292

Текст: Свлачище в Луковит може да затвори пътя до депото за отпадъци и да остави цели квартали без

електричество, каза пред репортер на БТА кметът на общината Иван Грънчаров. Свлачището е в кв.
"Голия връх", активно е и е изключително опасно, като може да откъсне стълб от електропреносната
мрежа, която захранва кв. "Голия връх", кв. "Изток" и един завод.
Свлачището застрашава от пропадане и пътя до действащото сметище и до изграждащото се в момента
регионално депо за отпадъци. Грънчаров допълни, че предстои по този път да минат над 3 хиляди
тежкотоварни автомобила с материали. "Единственото, което общината може да направи, е да затвори
пътя, но тава не е решение, тъй като няма да има къде да си изкарваме отпадъците от цялата община и
ще спрем проект за над 22 милиона лева", заяви кметът.
Той добави, че има и няколко застрашени къщи, но засега не се налага евакуация на хората. Съществува и
възможност при ново активиране на свлачището да се измести коритото на реката.
От общинската администрация още миналата година са разработили проект за укрепване на свлачището
и са поискали от Междуведомствената комисия близо половин милион лева. На фона на бедствията в
държавата според Грънчаров тези средства няма да се отпуснат скоро, а общината не разполага с такива.

Източник: ruseinfo.net
Заглавие: 70 кг. медни отпадъци бяха откраднати от фирмен склад по бул. "Тутракан"
Линк: http://www.ruseinfo.net/news_136835.html
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Текст: На 15.03.2015 г. в 03.40 часа е получен сигнал от служител на фирма СОД, че за времето от 03.00 до
03.10 часа на 15.03.2015 г. чрез използване на техническо средство е разрушена преграда, здраво
направена за защита на имот и проникнато в помещението на фирма, находяща се на бул. "Тутракан" №
34, от където е извършена кражба на около 70 кг. медни отпадъци. По случая е образувано досъдебно
производство за престъпление по чл. 195, ал. 1, от НК.

Източник: velikotarnovo.topnovini.bg
Заглавие: Задържаха двама за кражба на кабели от училище в Павликени
Линк: http://velikotarnovo.topnovini.bg/node/584071

Текст: Двама мъже са задържани от служители на Районното управление на полицията в Павликени в

момента на кражба на кабели от сградата на бивше учебно заведение в града, съобщи великотърновската
полиция. Вчера след получен сигнал в сграда е извършен оглед, при който на приземния етаж в една от
работилниците са установени и задържани 38-годишния А. А. от село Върбовка и 20-годишния П. П. от
Павликени. Срещу двамата е започнато бързо производство.
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