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Източник: ruseinfo.net 
 

Заглавие: 467 чувала отпадъци събрани от Дунавските острови до момента 
 

Линк: http://www.ruseinfo.net/news_142972.html 
 

 
 

Текст: През изминалите 3 месеца ТД Приста - Русе осъществи серия от акции по почистване на 
Дунавските острови в Русенска област по проекта "Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови". 
Бяха събрани общо 467 чувала с отпадъци, 297 (или 64%) от които – рециклируеми (276 чувала – 
пластмаса, 21 – стъкло). Акциите бяха с обща продължителност 14 дни, като първата беше двудневна, 
втората – 5-дневна, третата – 4-дневна и четвъртата – 3-дневна. В изминалите четири акции участие взеха 
общо 97 души, 75 от които – доброволци и 22 – експерти и други придружаващи лица. 54% от участвалите 
(52 души) бяха мъже, 46% - жени (45 души). 66% от участниците (64 души) бяха от Русе, 23% (или 22 души) 
– от София, 6% (или 6 души) – от Свищов, 2% (или 2 души) – от Тутракан и по 1% (по 1 човек) от Шумен, 
Трявна и Севлиево. Близо 49% (или 47 души) от включилите се в акциите бяха на възраст между 18 и 35 
години. Сред събраните отпадъци преобладаваха пластмасовите бутилки – 325 чувала (70% от всички 
чували). Впечатление правят също общия брой на чувалите със стъкло – 20 (4%), туби от гориво – 14 (3%), 
стериопор – 14 (3%), джапанки и обувки – 10 (2%). 19 чувала (4%) пък бяха с раздробен и разпадащ се 
отпадък, негоден за рециклиране. Останалите 65 чувала включват найлонови торби и опаковки, 
пластмасови чаши, чинии и прибори, опаковки на козметични продукти (шампоани, парфюми, 
дезодоранти) и други. Отпадъците бяха събирани разделно в два вида чували: в бели чували се събираха 
пластмаса и метал, изглеждащи годни за рециклиране (т.е. които не са прекалено замърсени или 
разложени и смесени с почвата), а в черни – всичко останало. За стъкло също бяха нарочени отделни 
чували. Процедурата по извозване на отпадъците включваше извозване с моторна лодка до брега и оттам 
– с камион до пункт за рециклиране или сметище – според съдържанието на чувалите. Акция 4 - остров 
Мишка В проучването на ситуацията с отпадъците ТД Приста получи съдействие от Дунавски Драгажен 
Флот и Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ) – Русе, а за организирането на самите 
акции подкрепа оказаха от Териториално поделение държавно ловно стопанство (ТЛС) "Дунав", гр. Русе, 
РИОСВ – Русе и Природен парк (ПП) "Русенски Лом". По време на акциите участие взеха експерти към 
Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Екомузей-Русе, както и представители на 
Сдружение на рибарите "Свети Никола", гр. Тутракан, РИОСВ-Русе, Яхт клуб Порт Русе, Неформална 
гражданска група "Русенци за природата на България" и Теодор Кисиков, който се занимава с туризъм на 
свободна практика. В Екомузей-Русе бяха организирани обиколки с беседи за влажните зони, за 
характерни за р. Дунав риби, животински видове, птици, растителност, човешка намеса. По време на 
последната акция бяха събрани общо 111 чувала отпадъци, 55 от които – на остров Люляка и 
срещулежащия бряг. Останалите 56 чувала бяха събрани на остров Мишка. Акцията се проведе на 12, 13 и 
14 септември, като участие в нея взеха 22 души от София, Русе, Тутракан и Свищов. На 12-ти септември 
участниците посетиха Екоумзея в Русе, където ги посрещна Венцеслав Петков – зоолог и уредник на 
Екомузей-Русе. Той говори за биологичното разнообразие на влажните зони, за характерни за р. Дунав 
риби, животински видове, птици, растителност, като не пропусна да спомене и намесата на човешкия 
фактор. Информация за останалите акции по отделно е достъпна в секция „Новини“ на сайта на ТД 
Приста, а снимки могат да бъдат намерени в албумите на страницата „За Дунавските острови“ във 
фейсбук. Проектът "Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови" се финансира в рамките на 
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Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg 
 
 
Източник: sofia.bg 
 

Заглавие: Съобщение за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на общинско 
имущество - движими вещи-отпадъци, получени в резултат от дейности по третиране на отпадъци. 
СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на търгове 
 

Линк: http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=10&sub_open=86009&nxt=0  
 

  
 

Текст:  Столична община уведомява всички заинтересовани лица, че в резултат от работата на Завод за 
механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF-гориво на площадка „Садината”, 
ще продава следните рециклируеми материали:  
     
   1. Хартия и картон - до 23 500 т/год.;  
   2. Стъкло - до 8 636 т/год.;  
   3. Черни метали - до 3 868 т/год.;  
   4. Цветни метали - до 1 036 т/год.;  
   5. Пластмаси - до 2 003 т/год.  
 Продажбите ще се осъществяват чрез провеждане на публични търгове с явно наддаване, в които могат 
да участват лица, притежаващи актуални разрешителни за дейности с отпадъци, съгласно Закона за 
управление на отпадъците или регистрирани по същия закон.  
В случай на проявен интерес, за допълнителна информация: e-mail: nsawow@abv.bg; тел.: 02/9 811 078 и 
e-mail: ptraykov@sofia,bg; тел.02/904 1362 и е- mail: t_polimerova@sofia.bg.  
График за провеждане на тръжните процедури за 2015г. 
Дата, ден и час на провеждане на търга:  
 
Октомври 02.10.2015г. (петък) от 10.00 часа 16.10.2015г. (петък) от 10.00 часа  
Ноември 06.11.2015г. (петък) от 10.00 часа 20.11.2015г. (петък) от 10.00 часа  
Декември 04.12.2015г. (петък) от 10.00 часа 18.12.2015г. (петък) от 10.00 часа  
  
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: 4 417 938 лева са събраните данъци и такси от Община Смолян за деветмесечието на тази 
година 
 

Линк: http://focus-news.net/news/2015/10/05/2128653/4-417-938-leva-sa-sabranite-danatsi-i-taksi-ot-
obshtina-smolyan-za-devetmesechieto-na-tazi-godina.html  
 

http://www.ngogrants.bg/
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Текст:  4 милиона 417 938 лева са събраните средства от местни данъци и такси до 30 септември 2015 
година. Това каза в предаването „Метроном” на Радио „Фокус” – Смолян Венера Аръчкова, главен 
финансист на Община Смолян. По думите й, има малък ръст повишение спрямо 2014 година, като една 
част от местните данъци и такси от порядъка на 200 000 лева са събрани през частен съдебен изпълнител 
във връзка с делото с Консорциум „Светлина. Тя добави, че има и лек ръст и в събирането на такса 
„Битови отпадъци“, със 100 лева е увеличен и туристическия данък спрямо предходната година. „На фона 
на запълнената леглова база по статстически данни, отчетена в региона за новогодишни, за велиднески 
празници, плюс натовареността за събора на Рожен, разликата от 100 лева е минимална за нас като сума, 
но в момента извършваме проверка и съпоставка спрямо отчетеното от фирмата към шестмесечието, 
отчети подадени в Статистика, и тези, които са при нас в Общината“, каза още Аръчкова и добави, че 
основно най-големият приход от данък е от приход „Недвижими имоти“, данък „МПС“ и данък „Битови 
отпадъци“. До момента събраният данъкът за превозни средства е един милион, такса „Битови отпадъци“ 
– 1 милион и 200 хиляди, данък „Недвижим имот“ - 652 000 лева. Общата сума на всички данъци и такси, 
съгласно наредбите на общината са 4 милиона 417 938 лева. Това е към дата 30 септември“, коментира 
финансистът. „Надяваме се да имаме изпълнение от порядъка на 67 -70% спрямо залегналите в бюджета 
като постъпления. „Изпълнението спрямо деветмесечието на миналата година пак казвам е с 300 хиляди 
повече, но независимо, че бюджетната рамка като изпълнение е по-висока, ние имаме в определени 
пера намаляване на видовете такси, а увеличаване на събираемост такси. Тука е показно, че имаме 
събираемост на такса битови отпадъци, данък сгради и на данък „МПС”, докато технически услуги, 
административни услуги, сумите и процентите са по-ниски спрямо миналата година, каза в заключение 
общинският финансист Венера Аръчкова. 
 
 
Източник: panagyurishte.org 
 

Заглавие: Правила за приемане и депониране на производствени и строителни отпадъци 
 

Линк: http://www.panagyurishte.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1308:2015-10-05-
07-36-24&catid=20:2012-02-06-21-11-02&Itemid=13  
 

  
 

Текст: Община Панагюрище обяви правилата за прием и депониране на производствени и строителни 
отпадъци на Регионално депо за битови отпадъци „Панагюрище“. Депото е предназначено за общините 
Панагюрище и Стрелча и се намира в местността Братаница, землището на гр. Панагюрище. На депото се 
приемат производствени отпадъци, със статут на неопасни, посочени по код в списък на допустимите за 
прием с цел обезвреждане отпадъци, посочени в правилата. 

http://www.panagyurishte.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1308:2015-10-05-07-36-24&catid=20:2012-02-06-21-11-02&Itemid=13
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Фирмите, желаещи да ползват услугите на РДБО „Панагюрище“, следва да спазват 
определени изисквания за прием на генерираните от тях производствени отпадъци. Приемането на 
неопасни производствени отпадъци се извършва само въз основа на писмен договор с Община 
Панагюрище. 
Пълната информация за условията и правилата за прием на неопасни производствени и строителни 
отпадъци можете да видите 

http://www.panagyurishte.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1308:2015-10-05-07-
36-24&catid=20:2012-02-06-21-11-02&Itemid=13 
 
 
Източник: kafene.bg 
 

Заглавие: Прожекция и дискусия за горенето на отпадъци в ТЕЦ-а 
 

Линк:http://www.kafene.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
-%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D1%82%D0%B5%D1%86-
%D0%B0-18952/article/  
 

  
 

Текст: В ТЕЦ-София се планира изграждане на инсталация за изгаряне на отпадъци?! Ще можем ли вече 
да дишаме в София? 
На 10 октомври - Световен ден за акции срещу опасни и мръсни енергийни системи, екологично 
сдружение "За Земята" организира прожекция на филма "Бунище Земя", който ясно показва вредите от 
изгарянето на отпадъците във Франция и Исландия. 
От 15:30 ч. в Клуб на пътешественика ще се обсъждат идеи за действия как Столична община да промени 
плана за изгаряне на софийските отпадъци. Представи си София, в която има значение къде си изхвърляш 
отпадъците. 
Проектът на Столична Община и Топлофикация София е да се гори 180 000 тона годишно смесен битов 
отпадък - тоест нашия боклук, в който има и опасни отпадъци от домакинствата и много иначе 
рециклируеми материали - пластмаси, картон, стъкло и др. 
Защо това не трябва да се случва? 
От една страна при горенето ще се отделят много вредни емисии, а част от тях няма как да се улавят от 
филтрите - именно диоксините - най-фините и най-вредни за хората; другото опасно е пепелта - около 
7000 тона годишно опасен отпадък, който ще се съхранява и пренася незнайно точно къде.. И всичко това 
в центъра на София. 
От друга страна такава инсталация ще спре всякакво развитие на системи за разделно събиране на боклук 
и намаляване като цяло, защото ще има нужда от постоянен поток отпадъци, за да оправдае 
съществуването си. 
Единственото, което може да спре този проект, е нашето несъгласие - на всички хора, живеещи и дишащи 
в София. 
 
 
 

http://www.panagyurishte.org/images/15-12-2014/pravila-za-deponirane-%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5.pdf
http://www.panagyurishte.org/images/15-12-2014/pravila-za-deponirane-%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5.pdf�
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Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Прокуратурата в Кубрат ще разглежда процедурата по сметосъбиране на твърди битови 
отпадъци 
 

Линк: http://bnr.bg/shumen/post/100609414/prokuraturata-v-kubrat-shte-razglejda-procedurata-po-
smetosabirane-na-tvardi-bitovi-otpadaci  
 

  
 

Текст: Още в петък Районната прокуратура в Кубрат се е самосезирала по случая с проведената 
процедура за сметосъбирането, извозването и депонирането на твърди битови отпадъци от Кубрат до 
депото в Разград. Това съобщиха за Радио Шумен от Общинския съвет в лудогорския град. Днес 
съветниците имаха извънредно заседание, за да се запознаят с параметрите на процедурата, проведена 
по Закона за обществените поръчки. Според местните парламентаристи, има сериозни пропуски в 
провеждането на процедурата, тя не е обявена навреме, не са спазени изискванията в общинския 
правилник. Съветници от всички политически сили смятат, че, самата процедура не е обявена навреме. 
На днешната сесия стана ясно, че от местната администрация вече е предала цялата документация на 
прокуратурата. Днес съветниците поискаха докато тече предизборната кампания, на чело на общината да 
застане заместник-кметът Снежана Георгиева. Областният управител на Разград трябва да се произнесе 
по казуса.  
 
 
Източник: poligraff.net 
 

Заглавие: Откриха 3 200 кутии контрабандни цигари сред отпадъците от ферибот 
Откриха 3 200 кутии контрабандни цигари сред отпадъци, извозвани от ферибота "Дружба", 
спрян в пристанище "Порт България Уест" - Бургас. Боклукът бил пренасян в каросерията на 
товарен автомобил, който трябвало да го извози от пристанищната зона. 
 

Линк:http://poligraff.net/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D
1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-3-200-%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B8-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B8-
%D1%86%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-
%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%82/29421   
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Текст: Откриха 3 200 кутии контрабандни цигари сред отпадъци, извозвани от ферибота “Дружба”, спрян 
в пристанище “Порт България Уест” - Бургас. Боклукът бил пренасян в каросерията на товарен автомобил, 
който трябвало да го извози от пристанищната зона. 
Служители от мобилната група на Граничен полицейски участък - Бургас извършили проверка на товарния 
автомобил, като открили голямо количество цигари с грузински бандерол. Общо 3 200 кутии били 
разпределени в седем полиетиленови чувала.  
Констатирано е, че 54-годишен служител на ферибота товарил чувалите с отпадъци на товарния 
автомобил в присъствието на друг мъж. Цигарите са иззети, като по случая е образувано бързо 
полицейско производство.  
 
 
Източник: m.btvnovinite.bg 
 

Заглавие: Строителна фирма превърна водоем в сметище 
 

Линк: http://m.btvnovinite.bg/article/bulgaria/regionalni-novini/stroitelna-firma-prevarna-vodoem-v-
smetishte.html   
 

  
 

Текст: Водоем близо до София се превърна в незаконно сметище. За това сигнализираха зрители на bTV. 
От години риболовци идват тук заедно със семействата си. 
Езерото е близо, удобно и добре зарибено от самите тях. Докато в един момент от водата вместо риба не 
започват да изплуват боклуци. 
Строителните отпадъци, които се изхвърлят от камионите наблизо изплуват в средата на водоема. Шанс 
да се разградят обаче няма, защото това са главно стиропори и пластмаси. 
„Имаше страшно много хубави животни. Патици, рибари, чапли съм виждал. Пролетта беше пълно със 
щъркели. 
В момента почти на 90% всичко е унищожено и от животните, и от растенията”, възмущават се хората. 
Преди години вместо вода тук е имало мина за инертни материали. Отдавна е трябвало да бъде 
рекултивирана. Вместо това се превръща във водоем. 
Фирмата 
Потърсихме фирмата, която е трябва да засипе с пръст бившата мина. Докато чакаме шефовете, 
камионите не спират да минават през рампата. На нея се качва дори един, пълен с мушама за 
хидроизолации и полиетилен. 
На място идва Радослав Ангелков, който не казва каква е длъжността му във фирмата, но и не иска да го 
снимаме. 
Разрешителното на фирмата е за изхвърляне на пръст и строителни материали. Нито един документ не 
позволява изхвърлянето на стиропор, пластмаси и найлони, които плуват вместо риба във водоема. 
Какво си намерихме 
Връщаме се привечер, когато мястото трябва да е затворено. Камиони обаче продължават да прииждат и 
в извън работно време. Въпреки че повечето от сметта е зарита намираме една част. Взимаме си 
стиропор. 
Търсим Регионалната инспекция по околната среда и водите. Последната проверка на обекта е направена 
веднага след нашия екип. 
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„Установени са отпадъци от опаковки... То не са само отпадъци от опаковки, а и битови отпадъци, за 
което е дадено предписание на дружеството да бъде почистено. На самите насипи няма. Няма 
установени такива замърсявания”, каза главният експерт по управление на отпадъците в РИОСВ-София 
Ирена Милушева. 
Когато показваме какво сме си намерили обаче версията се променя: „Да, установиха се замърсявания с 
отпадъци... На дружеството са дадени предписания да бъдат почистени...” 
След намеса на екипа ни на фирмата е съставено предписание да изчисти водата около насипа. От 
Регионалната инспекция и столична община обещаха да затегнат контрола на обекта. 
 
 
Източник: kazanlak.com 
 

Заглавие: Кабели оплетоха мъж в ръцете на полицията 
 

Линк: http://www.kazanlak.com/news-19377.html   
  

 

Текст: На 04 октомври, в 14,35ч., в РУ-Казанлък е получено съобщение за задържан мъж в 
разпределителна шахта в Учебен военен полигон, намиращ се в местността „Татарска могила”, в 
землището на гр.Казанлък. Пристигналият на място полицейски екип установил, че 52-годишния П.С. е 
срязал 12бр. кабели, захранващи подвижни мишени на полигона. Лицето е задържано за срок до 24 часа 
в РУ-Казанлък, а по случая е образувано досъдебно производство. 
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