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Източник: blitz.bg 
 

Заглавие: Мобилен пункт събира опасни отпадъци в София 
 

Линк: http://www.blitz.bg/news/article/344839                                   
 

 

Текст: Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще бъде разположен днес на 
столичния бул. „Арсеналски”, съобщиха от компанията, която заедно със Столична община организира 
разделното им събиране в София. Мобилният пункт ще бъде на разположение на гражданите от 8.30 до 
14.30 часа, на паркинга срещу светофара на кръстовището с ул. „Богатица” и ул. „Бяла Черква”. 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 75. 
 
 
 
 
Източник: zonaburgas.bg 
 
Заглавие: Борисов открива новото депо за отпадъци в Малко Търново  
 

Линк: http://www.zonaburgas.bg/2015/06/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-
%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0-
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A/    
                          

 

Текст: Министър-председателят Бойко Борисов ще открие новото депо за битови отпадъци на Малко 
Търново, съобщиха от странджанската община. Официалнаста церемония е насрочена за 28 юни от 11.00 
часа. Депото на града се намира в местността „Мечкобиево“. За откриването са поканени и министърът 
на околната среда и водите Ивелина Василеа и вицепремиерът Томислав Дончев.  
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Източник: pik.bg 
 
Заглавие: Експерт: Депозитната система за разделно събиране на отпадъци не е ефективна 
 

Линк: http://pik.bg/експерт-депозитната-система-за-разделно-събиране-на-отпадъци-не-е-ефективна-
news355786.html   
                          

 

Текст: Как да се печели от разделното събиране на отпадъци и какви са преките ползи за икономиката от 
успешни модели в тази област в други страни, ще се обсъжда на форум днес в София на тема "Разделното 
събиране на отпадъци в подкрепа на зелената икономика". Фокус на дискусията ще е идеята за 
въвеждане на депозитна система за разделно събиране на отпадъци, информира БНР. 
"Няма да се стигне до това. Тази система не може да работи", коментира Красен Станчев – председател 
на УС на Института за пазарна икономика. Той ще участва и в дискусията, посветена на зелената 
икономика. 
Според него депозитната система няма смисъл, а идеята да връщаш бутилки срещу пари, позната от 
времето преди 1989 година, е неефективна: 
"Ако се погледнат статистиките за опазване на околната среда, ще се види, че през последните 10 години, 
откакто възникна системата с контейнерите, се преработва по-голямо количество отпадъци. Състоянието 
на околната среда се подобрява, независимо от това, че икономиката расте, БВП расте. Разходите за 
опазване на околната среда са се възстановили след спад от 2009-а до 2011-а. Депозитната система е 
неефективна поради няколко причини. За да запазите една бутилка за многократна употреба, вие трябва 
да имате място, време и стимул да го направите. Но когато сложите стимула много висок, т.е. вместо 20 
стотинки на бутилка сложите 1 лев, то тогава онези, които са относително бедни, няма да могат да си 
позволят съдържанието в тази бутилка. Затова навсякъде, където има подобна система, се създават 
допълнителни разходи за бюджета." 
Според икономиста зад идеята за въвеждането на депозитна система вероятно стои интересът на 
определени фирми.  
Красен Станчев коментира и планирания за днес протест на бизнеса срещу високите цени на тока: 
"Това е единственото нещо, което могат да направят тези предприятия в ситуация, в която не действат 
пазарни механизми за формиране на цените на електричеството." 
 
 
 
 
 
Източник: bnews.bg 
 
Заглавие: 15 лева глоба за изплюта дъвка и хвърлен фас в София! 
Изхвърлянето на торба с боклук от балкон или прозорец на блок в София ще струва на нарушителя 
от 20 до 50 лв. 
 

Линк: http://www.bnews.bg/article-137281                               
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Текст: Това предвижда новата Наредба за отпадъците и поддържане и опазване на чистотата, приетата 
от Столичната община. 
Между 10 и 15 лв. пък ще трябва да плати гражданин, изплюл дъвката си на улицата в столицата.  
Глобата за дъвка, хвърлен фас от цигара и билетче за градски транспорт ще е до 15 лв. под формата на 
квитанция. 
От общината поясниха пред "24 часа", че тези нарушения са в категория “явно маловажни”. 
В новата наредба се посочват и всички боклуци, които биха могли да се използват повторно - подлежат на 
рециклиране. 
 
 
 
 
Източник: caritas.bg 
 

Заглавие: КРАЖБА НА КАБЕЛИ 
 

Линк: http://caritas.bg/bg/parthner/kis    
                          

 

Текст: Близо 420 метра кабели са били откраднати от склад на русенската корабостроителница тази нощ, 
съобщиха от областната дирекция на полицията. Сигналът е бил подаден от охраната на предприятието 
малко след 4 часа в дежурната част на първо районно управление. При обход са били забелязани двама 
мъже да прескачат бетонната ограда на завода, а мрежата, която е монтирана върху оградата е била 
срязана. До стената пък били открити изнесени различни кабели. Било установено още, че е отключен 
склад към цех, където се съхраняват стари и нови ел. инсталации и съоръжения на завода. Дежурна 
оперативна група на полицията е посетила мястото и е бил извършен оглед. Изяснено е, че проникването 
е станало като е отключен катинар на входна врата на склад. От персонала по техническата поддръжка 
заявили, че липсват различни по вид кабели - нови и употребявани с дължина около 420 метра. Заявената 
щета е за близо 4500 лева. Образувано е досъдебно производство. 
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