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Източник: dnevnik.bg  
 

Заглавие: Кабинетът даде право на достъп до информация за минни отпадъци 
 

Линк:http://www.dnevnik.bg/zelen/otpaduci_i_reciklirane/2015/12/23/2675758_kabinetut_dade_pravo_n
a_dostup_do_informaciia_za_minni/  
 

                
 

Текст: Кабинетът даде право на достъп на гражданите до актуална информация за минните отпадъци от 
категория А. 
Операторите на съоръжения за тези минни отпадъци вече са задължени да осигуряват непрекъснат 
достъп на обществеността до актуална информация за дейността си. Тази информация ще се дава 
безвъзмездно. Това гласи Наредба за управление на минните отпадъци, приета от правителството тази 
сряда. 
Сред информацията, достъпна за обществеността са: адресът на съоръжението и името на оператора, 
доказателства, че съоръжението е изградено и функционира в съответствие с приложимите нормативи и 
издаденото разрешително, характеристика и класификация на съхраняваните отпадъци, естеството на 
опасностите от аварии и техния вероятен ефект върху околната среда и населението, начините за 
предупреждение и информиране на населението в случай на възникване на авария. 
Съоръженията за минни отпадъци се категоризират според степента на тяхната опасност. В категория А 
попадат тези, които могат да станат причина за голяма авария; такива, в които са депонирани опасни 
отпадъци; тези, които съдържат опасни вещества или смеси. 
С наредбата се въвеждат европейските изисквания в българското законодателство. По тази причина 
кабинетът е приел и изцяло нова наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за 
ограничаване на последствията от тях. 
 
 
Източник: trud.bg 
 

Заглавие: 17- годишно момче изработи робот от отпадъци 
 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5198141  
 

   
 

Текст: Младеж от Боливия демонстрира невероятен талант и познания, изработвайки сложен робот от 
неща, събрани на бунището. 
17-годишният Естебан Куиспе събира електроника от сметище край град Патакамая. Постепенно събрал 
достатъчно компоненти, за да направи отлично копие на известен робот. Машината на Естебан 
наподобява Уоли от едноименния филм на "Дисни", съобщава Нова телевизия. 
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Момчето прави и други електрически уреди. Продава ги и със събраните пари купува учебници и други 
училищни пособия. Копието на Уоли, което може да се управлява с мобилен телефон, е най-съвършеното 
му произведение. То впечатлило местен университет. На момчето била предложена стипендия, за да се 
обучава за инженер. 
 
 
Източник: blitz.bg 
 

Заглавие: От 2016 година 3000 лондонски автобуса ще работят с отпадъци от колбаси 
Те ще бъдат пригодени да използват дизеловото гориво В20, което се добива от отпадъци при 
преработка на месо 
 

Линк: http://www.blitz.bg/news/article/382638  
 

   
 

Текст: От всички 8900 лондонски автобуса, от догодина 3000 вече ще работят с дизеловото гориво В20, 
което се получава от преработването на отпадъци от месната промишленост, съобщи „Ивнинг 
стандарт”. Вече е проведен успешно експеримент с 640 автобуса. Така ще се намали изхвърлянето на 
въглероден двуокис в атмосферата с 21 000 тона на година. Приет е и план, според който до 2020 година 
целият градски транспорт на британската столица ще е на зелено гориво или на електричество. 
 
 
Източник: balkanec.bg 
 

Заглавие: И през 2016г се запазва размерът на таксата за битови отпадъци в община Ботевград 
 

Линк: http://balkanec.bg/i-prez-2016g-se-zapazva-razmerat-na-taksata-za-bitovi-otpadatsi-v-obshtina-
botevgrad-28835.html  
 

   
 

Текст: Общински съвет Ботевград предстои да  приеме и одобри план-сметката за такса за битови 
отпадъци за 2016 година, както и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2016 година. Това 
ще бъде подложено на гласуване на 7-то редовно заседание на ОбС, което ще се състои на 29 декември 
от 17ч. 
За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план-сметката за 2016г. са 
предвидени средства в размер на 1 850 000,00 лева. От тях: 
-  825840,00 лева  - за  услугата  „по  събиране  на  битовите  отпадъци   и 
транспортирането им до регионалното депо"; 
-  518000,00 лева  - за услугата „обезвреждане  на  битовите  отпадъци  в 
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депото, вкл. и съответен размер за отчисления по ЗУО"; 
-506160,00 лева - за услугата „поддържане чистотата на териториите за обществено ползване"; 
Посочените по-горе дейности ще се финансират чрез такса битови отпадъци от лицата по чл.64 от ЗМДТ. 
Съгласно Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от 
община Ботевград е предвидено размерът на таксата да се определя в левове пропорционално върху 
основа по реда на чл.16,ал.2 от нея. 
Въз основа на направените разчети на необходимите средства за финансиране на дейностите, касаещи 
предоставяните услуги свързани с битовите отпадъци , размера на данъчните оценки/отчетните 
стойности на имотите на физическите лица и предприятията, по-високите разходи, които следва да бъдат 
направени по реда на ЗУО, и отчитайки повишаване степента на събираемост през 2016 година, се 
предлага запазване размера на таксата за битови отпадъци. Вносител на Докладната записка е кметът 
Иван Гавалюгов. 
В проекто -решението е записано, че се определя размера на таксата за битови отпадъци в промили за 
2016 година за всички населени места в общината, както следва: 
- За недвижимите имоти с жилищно предназначение - 2 /две/ на хиляда в 
т.ч. : 
•      за сметосъбиране и извозване -1.0 на хиляда, 
•      за поддържане и експлоатация на депо за отпадъци - 0,3 на хиляда, 
•      за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0,7 на 
хиляда. 
- За недвижимите имоти с нежилищно предназначение собственост и/или 
с учредено право на ползване на физически лица - 6.00/ шест/ на хиляда в т.ч.: 
•    за сметосъбиране и извозване - 2,5 на хиляда, 
•    за поддържане и експлоатация на депо за отпадъци -1,4 на хиляда, за 
поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 2,1 на хиляда. 
-За недвижимите имоти с нежилищно предназначение собственост или с 
учредено право на ползване/концесия на юридически лица , с изключение на 
училищата , както следва: 
- За юридически лица със средно списъчна численост на персонала до 500 
души - 6.00 на хиляда в т.ч.: 
•      за сметосъбиране и извозване - 2,5на хиляда, 
•      за поддържане и експлоатация на депо за отпадъци -1,4 на хиляда, 
•     за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 2,1 на 
хиляда. 
- За юридически лица със средно списъчна численост на персонала от 501 до 
600 души - 8.00 на хиляда в т.ч.: 
•      за сметосъбиране и извозване - 3,5 на хиляда, 
•      за поддържане и експлоатация на депо за отпадъци -1.7на хиляда, 
•      за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 2,8 на 
хиляда. 
- За юридически лица със средно списъчна численост на персонала над 600 
души - 8.5 на хиляда за сметосъбиране и извозване - 3,5 на хиляда, 
•      за поддържане и експлоатация на депо за отпадъци -1.8 на хиляда, 
•      за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 3,2 на 
хиляда. 
- За училищата - държавна и/или общинска собственост размерът на таксата е 12,24лв. на един ползвател-
ученик. Броят на учениците за съответната календарна година се определя по данни от Сведение за 
организиране дейността на училището списък-образец №1 утвърден от МОМН , а информацията се 
предоставя на дирекция „ Местни данъци и такси „ под формата на справка - извлечение от този образец, 
изготвена от длъжностното лице отговарящо за направление „ образование „ в общинската 
администрация до края на предходната година. 
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Решението влиза в сила от 01.01.2016 година 
Със заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и 
такси (обнародван в ДВ бр. 105/2014г.), се възлага на Министерски съвет, съвместно с Националното 
сдружение на общините в Република България да се разработи методика за изготвяне на план-сметката с 
необходимите разходи за дейностите и видовете основи, които служат за определяне размера на таксата 
за битови отпадъци и да внесе в Народното събрание проект за изменение на чл.66 и чл.67 от закона. 
Срокът е удължен от 30.03.2015г. на 31.03.2016г.   
  
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: 1 750 000 лв. са разходите за чистота в община Кюстендил 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1538927   
 

   
 

Текст: План- сметката за разходите за чистота в община Кюстендил за 2015 г. ще бъде гласувана на 
предстоящата сесия на Общински съвет- Кюстендил. 1 750 000 лв. са разходите за дейността по 
поддържане на чистотата, това съобщи председателят на местният парламент Иван Андонов. 
„В тях се включват средства за осигуряване на съдове- 170 000 лв., за събиране на битовите отпадъци и 
транспортирането им до депото- 1 157 000 лв., за проучване, проектиране, изграждане- 50 000 лв., за 
почистване на улични платна, площади и паркове около 400 000 лв.", заяви Андонов. Приходите от 
чистота са на стойност 1 750 000 лв., които са събрани от такса битови отпадъци и отчисления от Закона за 
управление на отпадъците. 
 
 
Източник: shum.bg 
 

Заглавие: Пушачите в Италия с глоба от 300 евро за не изхвърлен фас в кошчета за отпадъци 
 

Линк: http://shum.bg/index.php?item=134391  
 

   
 

Текст: Италианските пушачи ще трябва да бъдат по-внимателни: парламентът в Рим прие закон, който 
предвижда глоба от 300 евро за онези, които не уцелват кошчето за отпадъци, когато изхвърлят фасовете 
си, съобщава The Local. 
Новият законодателен акт обаче не засяга само пушачите – наказание от 150 евро ще бъде наложено за 
италианците, които хвърлят чашите си от кафе на улицата. 
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Инициативата на законодателния орган в Рим е част от пакета „зелени“ закони, чрез които властите ще се 
борят с мръсотията по улиците. 
 
 
Източник: infrastructure.bg 
 

Заглавие: В края на 2015 г. ще работят 19 регионални системи за управление на отпадъците 
 

Линк:http://infrastructure.bg/news/2015/12/21/2674325_v_kraia_na_2015_g_shte_rabotiat_19_regionalni
_sistemi/  
 

   
 

Текст: До края на ноември 2015 г. са изградени 15 регионални системи за управление на отпадъците - 
Столична община, Ботевград, Добрич, Малко Търново, Бургас, Видин, Габрово, Хасково, Перник, Самоков, 
Панагюрище, Никопол, Луковит и Аксаково (Варна), а до края на годината се очаква да бъдат завършени 
още четири - Разлог, Стара Загора, Никопол и Велико Търново, каза министърът на околната среда и 
водите Ивелина Василева в края на ноември 2015 г. Само един проект за изграждане на регионално депо 
за отпадъци няма да бъда завършен – това е в Бяла, Русенско, където имаше забавяне при подготовката и 
работата на терен, каза още Ивелина Василева. През 2016 г. ще бъдат включени още регионалните 
системи за отпадъци в Кърджали, Пазарджик и Златица. Най-голямата еко инвестиция - 346 млн. лв., е в 
завода за отпадъци на София. 
Март: Откриха регионално депо в Стожер за 38.9 млн. лв., част от проект на регион Добрич 
Откриха "Регионално депо за отпадъци - село Стожер". Обектът е част от проект "Изграждане на 
регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич", финансиран по ОП "Околна среда 
2007 - 2013 г.". 
"Отпадъците не са само бреме – те са ресурс и трябва да ги използваме по полезен начин, а не да ги 
изхвърляме директно в контейнерите", коментира министър Василева в началото на церемонията. Със 
старта на регионалната система се закриват шест нерегламентирани сметища. С изпълнението на проекта 
е изградена необходимата инфраструктура за екологосъобразно обезвреждане на цялото количество 
битови отпадъци, генерирани на територията на региона, включващ общините от област Добрич: Добрич, 
Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Генерал Тошево, Крушари, Шабла с 215 населени места и Никола 
Козлево (в област Шумен) с 11 села. Населението, което ще се обслужва от регионалната система за 
управление на отпадъците, е над 190 000 души.  
Стойност на проекта - 38.9 млн. лв. 
Изпълнител на строителството на регионалното депо край с. Стожер е обединение" Депо Добрич 2013" с 
водещ партньор "Станилов" ЕООД и партньори италианската "Данеко импианти", "Пътно строителство" 
АД - Добрич, и "Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения" - София.  
Изпълнител на строителните дейности на довеждащата инфраструктура е ДЗЗД "Път – депо 2013 г.", в 
състава на което влизат "Пътно строителство" АД – Добрич, и "Пътища и мостове" ЕООД – Варна.  
Строителният надзор е осъществен "Пътинвест - инженеринг" АД – София. 
Април: С изграждането на регионално депо за над 30 млн. лв. във Велико Търново закриват 5 стари 
сметища 
Регионалната система за управление на отпадъците в регион Велико Търново е на стойност 30 648 232 лв. 
и се финансира по ОП "Околна среда 2007 - 2013 г.". Този проект е последният одобрен по приоритетна 
ос "Отпадъци" на оперативната програма. С реализацията на проекта се преустановява експлоатацията на 
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действащите 5 сметища, които не покриват стандартите за екологосъобразно обезвреждане на 
отпадъците. 
Общата стойност на проекта: 33 463 212,71 лв. 
Изпълнители:     "Еко Бау Търново 2014", София и "Обединение Инвестстрой Инфра", Велико Търново 
Строителен надзор: "Трансдисижънс", гр. София. 
Юли: Новоизградена регионална система за управление на отпадъците обслужва общините Габрово и 
Трявна 
Отнел повече от осем години в подготовка на документацията и близо три години за строителство, проект 
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово", осъществен по ОП 
"Околна среда", бе финализиран и новоизграденото депо бе открито официално на 23 юли. 
Общата стойност на инвестицията е 26.2 млн. лв., от които 22.2 млн. лв. са безвъзмездна финансова 
помощ по програмата.  Новопостроеното съоръжение разполага с площ над 140 дка. и включва: нова 
клетка за депониране (живот на клетката – 30 години), площадка за компостиране, площадка за 
сепариране,  административна сграда и складови помещения, кантарна платформа,  система за изгаряне 
на депойния газ, високотехнологична пречиствателна станция, експлоатационни и контролни пътища. 
Общата стойност: 26.2 млн. лв. 
Проектант: "ХПК България" ЕООД, София 
Изпълнител на СМР: ДЗЗД "ЕкоГеоДимас" ("Екокем - Палвелу" ООД, "Геострой" АД и "Димас" АД) 
Инсталацията за сепариране на отпадъци е на "Екобулсорт".  
Доставката на машините и съоръженията и специфичното оборудване е направена от фирмите 
"Евромаркет Кънстръкшън" АД, София, "Дочев Инж." ЕООД, Габрово, "Бимко" ЕООД,  София, "Компентис 
Умвелттехн. ГмбХ", Австрия, "Прострийм Груп" ООД, София. 
Строителният надзор реализира софийската фирма "Рутекс" ООД. 
Авторският надзор е "ХПК България" ЕООД, София. 
Юли: Нова претоварна станция за отпадъци в Балчик за 5 млн. лв. 
В Балчик вече има претоварна станция за отпадъци, част от Регионалната система за управление на 
отпадъците в Добричкия регион. Тя обслужва крайморските добруджански общини Балчик, Каварна и 
Шабла. Отпадъците ще се отправят към Регионалното депо в Добрич, което ще обслужва 9 общини. 
Съоръжението в Балчик е на стойност близо 5 млн. лв., а цялостната система за управление на 
отпадъците в Добричкия регион е почти 38 млн. лв. по ОПОС. 
Стойност на проекта - 5 млн. лв. 
Изпълнител на претоварната станция в Балчик е ДЗЗД "Балчик-БСГ", съставено от "Булстрой груп" ООД и 
"Хидростроителство" ООД. 
Август: Нова регионална система за управление на отпадъците във Видин за 20 млн. лв. 
Общата стойност на инвестицията е над 20 млн. лв. С изграждането на модерната регионална система за 
управление на отпадъците се закри и се рекултивира старото депо във Видин. 
Чрез оперативната програма "Околна среда" се финансира и значимият за Видин воден цикъл, който 
осигурява събирането и третирането на отпадъчните води на града. 
Стойност на целия проект над 20 млн. лв. 
Изпълнител  е  ДЗЗД "Обединение Депо Видин" с основен изпълнител "Главболгарстрой" и  партньори 
"Аква темпус", "ЦИЙРЛ консулт ЦТГмбХ", Австрия, ЕТ "Арт дизайн – Манфред Валластер". 
Стойност на строителство  - почти 12 млн. лв. без ДДС. 
Строителен надзор "Рутекс" ООД. 
Септември: Откриха завода за отпадъци на София за 346 млн. лева - най-голямата инвестиция по ОПОС 
Малък ютилити град израсна за 20 месеца на 30 км от София, при с. Яна, район "Кремиковци". 
Инвестицията е на обща стойност близо 346 млн. лв. Финансирането е по ОП "Околна среда 2007 - 2013". 
Реализацията на проекта беше разделена в две фази, които са технологично обвързани. В първата фаза се 
изгради депо за неопасни отпадъци за депониране на стабилизирани биоотпадъци и остатъците от 
завода за МБТ и инсталации за третиране на разделно събрани биоотпадъци и за третиране на зелени 
отпадъци. Двете инсталации са на площадка "Хан Богров". Втората фаза беше проектиране и строителство 
на Завода за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF. Интегрираният проект 
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на Столичната община за управление на отпадъците включи и финансирането на пилотен проект за 
въвеждане на разделно събиране на отпадъци в районите "Овча купел" и "Кремиковци", които до този 
момент не са обхванати от подобна система. 
Стойност 346 млн. лева. 
Изпълнители са обединение "Актор" АД - "Хелектор" АД". Проектанти са екип от "Ателие Серафимови". 
Заводът се състои от 12 сгради, 7 от които големи, включени са съоръжения, свързани със собствена 
инфраструктура, улично-алейна мрежа, пречиствателна станция, електростанция. 
Септември: Хасково, Димитровград и Минералните бани с регионален център за третиране на неопасни 
отпадъци за 28 млн. лв. 
Завършен е проектът"Регионален център за третиране на неопасни отпадъци (РЦТНО) за общините 
Хасково, Димитровград и Минерални бани", изграден в землището на с. Гарваново, община Хасково, по 
ОПОС 2007 - 2013. 
Стойност на проекта - 28 млн. лв. 
Проектанти - ,БТ-Инженеринг" ЕООД, ,,ГЕОландс" ЕООД, ЕТ ,,Перов - Георги Петков", ,,Водоканалпроект" 
АД. 
Изпълнител- ДЗЗД ,,Хасково Басура (,,Еко Традекс Груп", ,,Гимекспорт" и ,,Сити Път"). 
Инвеститорски контрол и строителен надзор - ,,ЕН АР Консулт" ЕООД. 
Доставка на мобилно ескплоатационно оборудване - "Евромаркет Кънстракшън" АД. 
Доставка на оборудване за разделно събиране и транспортиране на зелени отпадъци -  "МЕВА 
БЪЛГАРИЯ" ЕООД, "ХЕР-1" ЕООД. 
Октомври: С претоварна станция в Тервел завърши изграждането на системата за отпадъци в регион 
Добрич 
С откриването на претоварна станция за отпадъци в гр. Тервел завърши изграждането на регионалната 
система за управление на отпадъците в област Добрич по ОПОС на стойност 38 млн. лв. Съоръжението в 
Тервел ще обслужва общините Тервел и Никола Козлево. 
Общата стойност на обекта -  2 323 197 лв. без ДДС. 
Изпълнител е ДЗЗД "Тервел ТБО 2013", съставено от "Пътища и мостове" ЕООД - Варна, и "Пътно 
строителство" АД - Добрич. 
Строителен надзор е "Трафик холдинг" ЕООД – Варна. 
Октомври: Ново депо в Перник за 19.1 млн. лв. 
Регионалната система за управление на отпадъците в Перник вече е факт. Новото депо ще обслужва 
близо 133 000 души от шест общини – Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън. Общата 
стойност на инвестицията е 19.1 млн. лв., от които 16.5 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ по 
оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." 
Стойност на проекта - 19.1 млн. лв. 
Изпълнител на депото е консорциум "Трейс Кордеел Перник". 
Стойност на депото - 8 031 570.43 лева без ДДС. 
Стойност на завод за преработка на отпадъците - 5 201 596 лв. без ДДС. 
Изпълнител на завода - консорциум "Кракра". 
Ноември: Построиха депото в Самоков за 9.5 млн. лв. 
Проектът е "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Костенец 
(Самоков)", финансиран по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.". Чрез реализиране на 
регионалната система за управление на отпадъците ще се постигне намаляване на замърсяването на 
околната среда в общините от целевия регион Костенец – Костенец, Ихтиман, Долна баня и Самоков. 
Стойност на проекта -  9.5 млн. лв. 
Изпълнител е "Геотехмин" ООД. 
Строителният надзор е поверен на ДЗЗД "Логистика М". 
Проектирането и строителството на сепарираща и компостираща инсталация са възложени на 
"Обединение чистота БКС-Самоков 2014 г.". 
Машините и съоръженията са доставени от "Бонима" ЕООД. 
Ноември: Ново депо за отпадъци обслужва365 000 души от Аксаково, Варна и Белослав за 28 млн. лв. 
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През ноември откриха в Аксаково новата регионална система за управление на отпадъци. Тя ще обслужва 
близо 365 000 души от общините Аксаково, Белослав и Варна. Изградени са депо, сепарираща и 
компостираща инсталация. Съоръжението е финансирано по ОП "Околна среда 2007 - 2013". 
Стойност  на проекта - 28.2 млн. лв. 
Проектът е разработен от "БТ инженеринг". 
Изпълнител е ДЗЗД "Консорциум РЦУО Аксаково 2012" – обединение на  "Одесос" ООД, "Акса 96" и 
"Валмекс" ЕООД. 
Ноември: Откриха новото депо за битови отпадъци в Плевен за 28 млн. лв. 
Новата регионална система за управление на отпадъците в Плевен е изградена по оперативна програма 
"Околна среда 2007 - 2013". Депото ще обслужва 186 000 души от общините Плевен, Долни Дъбник, 
Долна Митрополия, Гулянци, Искър и Пордим и ще разкрие 56 работни места. Освен клетка за отпадъци с 
капацитет 785 500 хил. тона депото включва сепарираща и компостираща инсталация и център за 
предаване на отпадъците. 
Стойност на проекта - 28 млн. лв. 
Изпълнител е ДЗЗД "РСУП – 2013" – Пазарджик, в което влизат фирмите "Строймонтаж" - Пазарджик, 
"Химремонтстрой", "М-У-Т Унгария" и "Евроасфалт епито еш шолгалто" – Унгария.  
Договорът за проектиране и строителство е за 17 549 910 лв. 
Строителният надзор изпълнява ДЗЗД "Рутекс – АТИ" – София. 
Техническата помощ по проекта е на ДЗЗД "Тенгер 2013" - Шумен. 
Ноември: Бургаски регион със система за управление на отпадъците за 43 млн. лв. 
Предстои официалното откриване на новоизграденото регионално депо за отпадъци "Братово–запад", 
компонент от проекта за изграждане на "Регионална система за управление на отпадъците в регион 
Бургас", финансиран от ОП "Околна среда". Проектът включва и две претоварни станции – в Несебър и 
Карнобат. Проектът е подготвен и реализиран от община Бургас в партньорство с общините Средец, 
Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат и Сунгурларе. 
Общият размер на инвестицията е 43 млн. лв. 
Регионално депо "Братово-запад" е  изградено на територията на с. Полски извор, община Камено, и ще 
се ползва от 210 населени места с близо половин милион жители. 
Изпълнител на проектирането и строителството е консорциум "Бургас еко депо 2012", в който влизат 
"Пътстрой Бургас" ЕООД, "Екокем – Палвелу" ООД и "Строймонтаж" ЕООД. 
Претоварна станция за отпадъци (ПСО) – Несебър, бе открита на 28 май. Тя е разположена в землището 
на с. Равда и ще обслужва общините Несебър и Поморие. 
Стойността на претоварната станция е около 7. 5 млн. лв. 
Изпълнител на инженеринга е консорциум "Претоварна станция за отпадъци – Несебър". 
Претоварната станция за отпадъци в Карнобат бе открита на 1 юни. Тя ще обслужва общините Карнобат и 
Сунгурларе, с възможност да поеме и отпадъците от общините Айтос и Руен. 
Изпълнител на инженеринга е ДЗЗД "Пътстрой Карнобат - консорциум". 
Стойността на ПСО - Карнобат  - 4 млн. лв. 
 
 
Източник: pik.bg 
 

Заглавие: Отмъкнаха електрожен и кабели от завод „Дружба” 
 

Линк: http://pik.bg/%D0%BE%D1%82%D0%BC%D1%8A%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-
%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%B8-
%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82-
%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-
%E2%80%9E%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%E2%80%9D-news458643.html  
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Текст: Щета за над 2 600 лева е нанесена при кражба, извършена в завод „Дружба”, съобщават от 
Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи в Разград. 
През нощта на 22 срещу 23 декември от гараж са изнесени три акумулатора за мотокар и 50 литра 
дизелово гориво. От помещението са задигнати електрожен и зарядно за акумулатори, които в близост 
до сградата са изломени и от тях са взети медните намотки. Отмъкнат е и 50 м захранващ ел. кабел. По 
случая е почнато досъдебно производство. 
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