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Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Заводът за отпадъци в Шишманци създава проблеми на жителите на населеното място 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/0000/00/00/2171712/   
 

   
 

Текст: Пловдив. Заводът за отпадъци в Шишманци създава проблеми на жителите на населеното място. 
Това каза в интервю за Радио „Фокус” – Пловдив Павел Гуджеров, кмет на община Раковски. Местните 
протестират и недоволстват заради миризмите от завода и за липса на запръстяване, каза Гуджеров. „В 
този смисъл заводът носи повече негативи, отколкото дивиденти. Предстои тези недостатъци малко по 
малко да се отстраняват. Това е нещото, с което общинското ръководство ще се занимае тази година”, 
добави кметът. 
 
 
Източник: moreto.net 
 

Заглавие: Читател: Грозна гледка с отпадъци посреща влизащите във Варна 
 

Линк: http://www.moreto.net/novini.php?n=309902  
 

   
 

Текст: Грозна гледка посреща идващите във Варна откъм крайезерния път в района на старата жп гара. 
Това съобщи на редакционната поща на Moreto.net наш читател. 
Отпадъци са разпилени по склоновете над редените камъни. Общината трябва да вземе мерки, настоява 
варненецът. 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Кюстендил: Общинските съветници определиха таксата за битови отпадъци за 2016 година 
 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2015/12/29/2171784/kyustendil-obshtinskite-savetnitsi-
opredeliha-taksata-za-bitovi-otpadatsi-za-2016-godina.html  
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Текст: Общинските съветници приеха окончателния годишен план по бюджета на общината за 2015 
година, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. Беше утвърдена окончателната план-сметка за 
чистотата на територията на община Кюстендил за настоящата година. 1 750 000 лв. са разходите за 
дейността по поддържане на чистотата. 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. 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. Общинските съветници определиха таксата за битови 
отпадъци за новата година. Тя остава непроменена. За жилищните и вилни имоти на територията на 
града таксата е 1,4 промила върху данъчната оценка на имота. Извън територията на общинския център 
таксата е 2 промила върху данъчната оценка. 
 
 
Източник: kardjali.news 
 

Заглавие: С три милиона лева довършват строителството на депото за отпадъци край Вишеград 
 

Линк: http://kardjali.news/12/29/31304  
 

   
 

Текст: Общинските съветници в Кърджали вчера дадоха съгласие за учредяване на особен залог във 
връзка със споразумение  между МОСВ и община Кърджали. Става въпрос за решението на МС да бъдат 
отпуснати 3 027 496 лв. за приключване на Регионалния център за управление на отпадъците в Кърджали. 
Сумата е за осигуряване на финансиране за приключването на договори по проект, съфинансиран от 
Кохезионния фонд и управляван от МОСВ и община Кърджали.  
Продължаващите дейности по изграждането на депото край Вишеград цели подобряване на екологична 
инфраструктура с въвеждане в експлоатация на единствената клетка за депониране на отпадъци в района 
на община Кърджали и други седем общини, както и отстраняване на дефектите на рекултивираното 
старо сметище на Кърджали. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Кметът на Сунгурларе елиминира нередовните сметища 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1540034 
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Текст: През първото тримесечие на 2016 година да бъде решен проблема с нерегламентираните 
сметища в община Сунгурларе. Те трябва да бъдат елиминирани, а отпадъците да се транспортират до 
депото в Карбонат. По този приоритет работи кметът инж. Васил Панделиев.  
Според последните разпоредби на еко-министерството, това е трябвало да се случи до 2016 година.  
„От 2014 е имало отчисления към РИОС, които намаляват финансовата тежест върху общинския бюджет. 
От нашата община обаче не са правени такива. Сега вероятно през 2016 ще получим няколко акта. 
Надявам се, че проблемът ще бъде решен скоро", поясни кметът на Сунгурларе. 
Сред неотложните задачи, той е заложил, освен пренасочването на отпадъците, но и разплащането с 
доставчици на материал за огрев за населението.  
Натрупаните и ненавременно издължени суми за отопление са част от наследството, оставено от 
предшественика му - Георги Кенов. 
Васил Панделиев седна на кметския стол за втори път, след няколко мандата пауза. Сега обаче, след 
изискания от него одит стана ясно, че общината е натрупала сериозни дългове. Над 800 000 лева са 
старите задължения към края на 2015. По думите на инж. Панделиев, най-важното е да се заложи на по-
добро управление на финансите, за да бъдат сложени в ред не само старите сметки, но и да се гарантира 
сигурността на жителите на Сунгурларе с настъпването на по-студените месеци. 
Заради изчистването на задължения към банки и фирми, неговите прогнози са за трудна 2016 година. 
Убеден е обаче че до началото на лятото новата формула от рационални управленски решения ще 
започне да дава резултат. За наследството от задължения, с които инж. Панделиев е "запретнал ръкави" 
за да справи и за основните задачи в началото на 2016, чуйте в звуковия файл: 
 
 
Източник: kanal6.bg 
 

Заглавие: Кражба на метали 
 

Линк: http://kanal6.bg/index.php/predavaniq/shortnews/15588-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-
%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F 
 

   
 

Текст: Около 09.00 часа 28 декември в РУ Ямбол е получен сигнал, че от складови помещения на ул. 
«Стара Планина» в областния град, след разбиване е извършена кражба на неустановено към момента 
количество метали. На местопроизшествието е извършен оглед. Разследването по случая продължава, 
образувано е досъдебно производство. 
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Източник: novpogled.net 
 

Заглавие: Задържаха крадци на кабел в Буново 
 

Линк: http://novpogled.net/news/zadarzhaha-kradtsi-na-kabel-v-bunovo-7170-28380.html 
 

   
 

Текст: Четирима криминално проявени мъже са задържани от пирдопските полицаи при опит за кражба 
на кабели. 
В началото на миналата седмица в РУ- Пирдоп се получил сигнал за подготвяна кражба на съобщителен 
кабел, собственост на военно формирование в гориста местност в землището на с. Буново. В резултат на 
незабавно предприетите заградителни мероприятия полицейските служители задържали на място 
извършителите - трима мъже от Пирдоп и жител на с. Саранци, всичките криминално проявени. При 
извършения оглед на местопроизшествието е установено, че четиримата са направили изкоп с дължина 
около 50 метра, от който са прекъснали и подготвили за отнемане съобщителни кабели, собственост на 
военното формирование. Извършителите на престъплението са задържани за срок до 24 часа и срещу тях 
е образувано досъдебно производство по чл. 195 от НК. 
 
 
 
Източник: petel.bg 
 

Заглавие: Освен мед по покрива: Откриха липси и на кабел от Кукления театър във Варна 
 

Линк: http://petel.bg/m/index.php?action=view&id=139413&opinion= 
 

   
 

Текст: На 28 декември в Първо РУ-Варна е съобщено от г-н Костадинов – заместник-директор по 
техническата част на Държавен куклен театър-Варна, че на същата дата за времето от 4.30ч. до 6 часа 
неизвестно лице е извършило кражба от покрива на Кукления театър на 20 кв.м. медни листове. След 
оглед става ясно, че липсват също 5 метра меден улук, метър водосточна тръба,  медно водосточно 
казанче и 3 метра захранващ кабел за осветление. По случая е образувано и се води досъдебно 
производство в Първо РУ-Варна, съобщиха от пресцентъра на полицията.  
Отново вчера, в Районно управление Аксаково е постъпила жалба от 53-годишен руски гражданин, 
продължително пребиваващ в България, че на същата дата от 12 до 15.30 часа неизвестен е отворило PVC 
прозорец на къщата му в с. Ген. Кантарджиево и извършил кражба на 600 рубли, 60 лв., златни обеци, 
златен пръстен и сребърни накити. Образувано е и се води досъдебно производство. 
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