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Източник: agencia.bg 
 

Заглавие: Екоинспектори глобиха близо 10 бона фирма от Капатово за нарушение 
 

Линк: http://agencia.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/item/16379-
%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D
0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%85%D0%B0-
%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE-10-%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0-
%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%82-
%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 
 

 
 

Текст: 114 проверки на 95 обекта извършиха инспекторите на РИОСВ - Благоевград, съставени са 2 акта за 
установяване на административна отговорност и са издадени 2 наказателни постановления в размер на 
10 000 лв. 
На софийската фирма  „АЛФА ДИНАМИК“ ЕООД за неизпълнение на предписание, дадено по реда на 
Закона за управление на отпадъците, е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв. 
На „ПИРИНПЛАСТ“ АД, Гоце Делчев, за неизпълнение на предписание, дадено по реда на Закона за 
управление на отпадъците, е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв. 
Със заповед на директора на РИОСВ е наложена една еднократна санкция на „Бест пластик“ ООД с. 
Капатово в размер на 9535,00 лв. за заустване на отпадъчни води в отклонение на изискванията. 
Актове са съставени на „Пенкелер Пеев“ ООД, гр. Гоце Делчев за неводене на отчетност и на  „Еви и Бети“ 
ЕООД, гр. Благоевград за неизпълнение на предписание. 
През периода със заповед на директора на РИОСВ е наложена една текуща месечна санкция на ЕТ“ 
Векир-Радка Бележкова“ с. Годлево, общ. Разлог, в размер на 127 лв./мес. за заустване на отпадъчни 
води в нарушаване на изискванията за екологични отклонения. 
През периода със заповед на директора на РИОСВ е намалена една текуща месечна санкция на „Рубин 
08“ ООД, гр. Благоевград, в размер на 206 лева/месец, от изпускащо устройство от котел тип ПКМ 4.5 с 
предкамера, изгарящ биомаса (слънчогледови люспи), поради намаляване на замърсяването на 
атмосферния въздух над допустимите норми с вредни вещества.  
 
 
Източник: plovdivglas.bg 
 

Заглавие: След разследване на "Марица": Ликвидират фирма заради ромския сепаратор 
 

Линк: http://www.plovdivglas.bg/154104/sled-razsledvane-na-marica-likvidirat-firma-zaradi-romskiya.html 
 

http://agencia.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/item/16379-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE-10-%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Текст: До дни "СО Спектър" ЕАД, която отговаряше за сметището за строителни отпадъци в Първенец и 
управлението на други имоти на община "Родопи", ще бъде ликвидирана. На нейно място ще заработи 
общинска фирма със свой делегиран бюджет, ще се управлява от един, а не както е в момента от 
директорски борд от четирима души. Принципал ще е кметът. Това стана ясно след разследване на 
"Марица", което показа как ромски сепаратор върти нелегален оборот в Първенец.   
Дюшеци, найлони, пластмаса, хартия и други отпадъци влизат незаконно на сметището. Депото, което до 
миналата година действа като сметище за строителни отпадъци, вече не работи. Поне на документи. 
Операторът СО "Спектър" ЕАД има право да приема сам строителни отпадъци като бетон, тухли, 
керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия. Те обаче не могат да се депонират, а само да се 
обработват от специална инсталация с цел последващото им оползотворяване. Машина обаче няма, 
установи "Марица".  Вместо нея на място работят тумба от 15 роми, сред които и деца. Те набързо 
сепарират на ръка изсипаното от камионите като прибират хартията, метала, и всичко, което става за 
вторични суровини. По ръба на седемметровия котлован често се разкарват невръстни мургави 
труженици. 
Нарушението е било засечено и от РИОСВ-Пловдив. На 10 март при планова проверка екоинспекторите 
установили, че дружеството приема отпадъци , различни от упоменатите в издадения регистрационен 
документ.  
Изпълнителният директор на "СО-Спектър" ЕАД Милко Бакалов призна пред "Марица" за пропуските. Той 
обясни, че често клиентите са некоректни и под строителните отпадъци слагат и неразрешени. Обеща да 
засили контрола и до края на април да почистят площадката, каквото било и предписанието на 
екоинспекторите.  
Не съм доволен от управлението на фирмата и имотите, които са  поверени. Заради нея ни наложиха 2 
глоби от РИОСВ, заяви кметът на община Родопи инж. Пламен Спасов. Едната обжалвахме и тя падна, но 
другата остана. Оказа се, че на всеки тон депониран отпадък е трябвало да вкарват отчисленията в 
общината, а ние да ги преведем на РИОСВ-Пловдив, обясни Спасов. Той допълни, че в края на миналата 
година дори Сметната палата се изумила от наличието и управлението на подобно ЕАД. То бе наследено 
от бившето ръководство на общината.  
Според Спасов новосъздадената общинска фирма ще бъде с един директор, който ще отговаря за 
управлението и стопанисването на общинските имоти.  А те не са малко - това са рибарник по пътя за 
Цалапица, мраморен цех на изхода на Първенец за Брестовица, друг подобен в Ситово. Също така и 
площадката за преработка на строителни материали в Първенец.     
Междувременно стана ясно, че три фирми са подали документи за участие в конкурса за изработването 
на ПУП. Открити са обаче пропуски, затова те ще бъдат поканени в най-кратки срокове да ги отстранят и 
да се пристъпи към избор и изготвяне на ПУП. Планът е важен, за да се прецени какво ще се прави в 
района на бившето депо за строителни отпадъци. 
 
 
Източник: economynews.bg 
 

Заглавие: Фабрика за рециклиране на текстил в Пловдив 
 

Линк: http://www.economynews.bg/%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-
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%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB-%D0%B2-
%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-news69993.html 
 

 
 

Текст: Най-голямата фабрика на Балканите за рециклиране на текстил се строи в Пловдив. Предвижда се 
тя да заработи в края на 2016 година. Инвестицията в контейнерите и в новото предприятие е на немския 
предприемач Райнер Зигмунд. Идеята му е да пренесе у нас западния модел за пълно оползотворяване 
на изхвърляния текстил. В България той притежава търговска верига за дрехи втора употреба с над 20 
магазина. В с. Катуница е сортировъчният център, открит преди 15 г. В него се преработват дрехи втора 
употреба от Европа. Капацитетът е 200 т месечно. Пет пъти по-голям - 1000 т, ще е на втората фабрика до 
Пловдив, в която ще пристига употребяван текстил както от страната, така и от Европа. Заводът ще е върху 
терен от 6000 кв. м. В сградата и машините ще бъдат вложени около 4 млн. лв. В него ще работят около 
150 души на 3 смени. Част от събираните дрехи от контейнерите в България ще се изнасят за държави от 
Близкия изток и Африка, където ще се продават като втора употреба, а други ще се използват за 
производство на почистващи кърпи за индустрията. 
 
 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Кой би носил дънки от стари рибарски мрежи или вехти килими? 
 

Линк: http://www.greentech.bg/archives/65826 
 

 
 

Текст: Известният производител на дънкови облекла Levi’s и Aquafil – италианска компания, която 
рециклира отпадъчни материали и ги превръща в нови найлонови нишки – са се заели заедно да правят 
красиви и елегантни дънки. Първото им съвместно творение е версия на мъжкия панталон Levi’s 522, 
направена от Econyl. 
Econyl е рециклирана найлонова „прежда“, получена от преработени рибарски мрежи и стари килими. 
Сътрудничеството между двете компании съвпада с дългогодишния интерес на Levi’s за насърчаване на т. 
нар. “кръгова икономика“, която е от ключово значение за оцеляването на една планета с ускорено 
намаляващи ресурси. „Ние си представяме свят, където ежедневните предмети не трябва да са сметка на 
околната среда“, каза Джулио Бонаци, председател и главен изпълнителен директор на Aquafil. „Това 
ново партньорство е още едно доказателство, че устойчивите материали имат място в създаването на 
продукти, които се изработват по традиционен начин. Levi’s предефинира деним-индустрията“. 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

http://www.greentech.bg/archives/65826
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Заглавие: България постепенно преминава към кръгова икономика 
 

Линк: http://bnr.bg/sofia/post/100679503/balgaria-postepenno-preminava-kam-kragova-ikonomika 
 

 
 

Текст: България си поставя за цел  да рециклира 65% от битовите отпадъци до 2030 г. и да постигне 75 на 
сто рециклиране на отпадъците от опаковки, при 10% депониране за същия период. Така страната ни ще 
премине постепенно към кръгова икономика, при която отпадъците се управляват по-ефективно, като се 
преработват за повторно използване, обяви екоминистърът Ивелина Василева. Тя допълни, че 
в  България по оперативната програма от предходния програмен период са изградени 18 системи за 
отпадъци, като за 2010 - 2014 г. е постигнато материално рециклиране от 24%, което е напълно 
съпоставимо със средното за Европа - 26 на сто. И още: За 2014 година у нас са рециклирани 54 процента 
от строителните отпадъци.  
Министърът на околната среда и водите отбеляза, че намаляването на депонирането на битовите 
отпадъци все още е предизвикателство. Залага се на новата ОП "Околна среда", за да се намали този дял, 
за да се създадат нови бизнес модели в сектора и за да се подкрепят ресурсно ефективни технологии.  
 
 
Източник: targovishte.topnovini.bg 
 

Заглавие: Чистиха сметища в горите в Търговище 
 

Линк: http://targovishte.topnovini.bg/node/700079 
 

 
 

Текст: Почистване на 4 нерегламентирани сметища в горски територии организира Държавно горско 
стопанство „Търговище”. Събрани бяха 150 чувала със смесени битови отпадъци, които бяха предадени за 
рециклиране и депониране. 
В рамките на Седмицата на гората горското стартира обновяване на табелите, поставени край чешми, на 
места за отдих, на важни горски пътища, както и на трасета от републиканската пътна мрежа, които 
граничат с горски територии. 
Посланията на табелите: “Не замърсявай гората”, “Раницата е твоето кошче”, “Гората не е сметище”, 
напомнят на туристите основни правила за опазването на гората. 
 
 
Източник: akcent.bg 
 

Заглавие: Почти зима за българския износ 

http://targovishte.topnovini.bg/node/700079
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Ръстът за първите два месеца е символичен - 1.4%, което е пет пъти по-слабо от предходната 
година 
 

Линк: http://www.akcent.bg/site/news.php?item=26974 
 

 
 

Текст: Ръстът в износа вече е почти незабележим - за първите два месеца на годината увеличението е 
1.4% до 6.9 млрд. лв., което е пет пъти по-малко спрямо година по-рано. Причините са две - първо, 
цените на металите и горивата продължават да падат и, второ, икономиките на някои от ключовите 
пазари като Турция и Китай се свиват. От данните се вижда, че ръстът се забавя дори към държавите в 
Европейския съюз, към които отиват 2/3 от българския износ, а към страните извън съюза растежът 
клони към нула. 
Единствената позитивна новина е, че продължава скокът в продажбите на машини. Малко успокоение 
е и че при суровините и нефтопродуктите (основно масла) количествата се запазват близо до нивата от 
миналата година. Т.е. засега забавянето се дължи основно на падащи международни цени, а не 
толкова на ограничено производство. Ако тенденцията за липса на ръст в износа се запази, това ще е 
лоша новина за българската икономика, която заради малкия пазар и отвореността си може да усети 
съживяване точно покрай продажбите зад граница. 
Националната статистика дава детайлните данни по групи стоки за Европейския съюз с месец 
закъснение. Затова има разбивка само за януари, а тя показва, че с най-голям спад в стойностния обем 
е износът на животински и растителни мазнини – 44%. Един от големите пазари за този тип стоки беше 
Германия. Сега обаче се вижда, че внос от България почти няма, което е финансова загуба от близо 23 
млн. лв. само за първия месец на годината. Най-силната икономика в Европа почти е спряла вноса на 
масла от България, а при суровините има спад от 22% до 49 млн. лв. 
Добрата новина е, че българските фирми изнасят все повече машини и готови продукти за Германия, 
които са и най-голямата част от експорта към държавата. 
По линия на евтините суровини и нефтопродукти пада българският експорт в посока Белгия – с 21%. 
Тази тенденция започна още през миналата година. Около 70% от износа ни към кралството е именно 
на суровини (мед и медни изделия) и промяната в цените се отразява веднага. През 2015 г. цветният 
метал поевтиня с около 35%, а по данни на Bloomberg средната цена през първия месец на тази година 
е с близо 40% по-ниска спрямо същия период на предходната година. Тук ключова роля играе 
медодобивното предприятие "Аурубис България", което изнася медни катоди до завода на 
компанията майка в Олен, Белгия. Впоследствие суровината се преработва и се изпраща в посока Азия, 
най-вече Китай. 
Ниските цени на металите вече се отразяват и пряко върху износа към Китай. Той намалява с над 30% 
за първите два месеца спрямо същия период на 2015 г. Тук вече се вижда, че освен като стойност 
износът намалява и като обеми. Това беше очаквано от анализаторите, тъй като икономиката на Китай 
започва да се забавя, което веднага рефлектира върху вноса на страната. През четвъртото тримесечие 
на 2015 г. китайската статистика отчете годишен растеж от 6.8% - най-ниското ниво от началото на 
финансовата криза през 2007 г. Последната прогноза на Световната банка е растежът през 2016 г. да 
падне до 6.7%. 
Най-големият пазар за български стоки извън ЕС – Турция, продължава да се свива. През януари и 
февруари в тази посока са изнесени стоки на стойност 585 млн. лв., като има спад от близо 7%. 
Бежанската криза, постоянните атентати и руското ембарго ще ударят най-ключовия сектор в 
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съседната държава - туризма (11% от БВП), затова очакванията са икономиката да се забави, а оттам и 
покупките на стоки. 
Данните за януари показват, че преструктурирането на българския износ продължава. Докато 
непреработените материали намаляват като относителен дял в общия износ, машините, оборудването 
и другите готови продукти продължават да растат. След скока с 12.5% през миналата година сега 
статистиката отчита още 4.5% увеличение при машините и оборудването през януари. В групата на 
растящите са и готовите продукти - 7.3%, като тук влизат от мебели, през облекло до радиатори, както 
и химичните вещества – с близо 20%. 
Дългосрочната картина показва, че за 15 години делът на машиностроенето като част от общия износ на 
България се е увеличил от 10% на 22%. Данните на НСИ показват, че това увеличение не се дължи само на 
растящите цени, а на реално увеличение на продадената навън продукция. Точно на другия полюс е 
износът на метали, който се свива от 20 на 15%. От 2012 г. досега най-много са се увеличили продажбите 
на части и компоненти в машиностроенето, електрониката и автомобилостроенето. 
 
 
Източник: so-oborishte.com 
 

Заглавие: Разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата 
 

Линк: http://so-oborishte.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-
%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-
%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/ 
 

 
 

Текст: Столична община, съвместно с БалБок Инженеринг АД организира на 22.04.2016 г. /петък/ 
разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Опасните отпадъци ще се приемат в 
Мобилен събирателен пункт, който за район „Оборище“- Столична община ще бъде на адрес:  бул. 
„Янко Сакъзов“ на входа на парк „Заимов“ срещу ул.“Васил Априлов“ от 8,30 ч. до 14,30 часа. 
Основните групи опасни отпадъци, образувани в домакинствата, които ще се приемат са: 
Живак и живаксъдържащи уреди; 
Лакове и бояджийски материали; 
Домакински препарати и химикали; 
Мастила и замърсени опаковки; 
Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност). 
Очакваме ви! 
 
 
Източник: novpogled.net 
 

Заглавие: Кметът на Пирдоп обърна внимание на изхвърлянето на отпадъци 
 

Линк: http://novpogled.net/news/kmetat-na-pirdop-obarna-vnimanie-na-izhvarlyaneto-na-otpadatsi-7600-
29002.html 
 

http://www.balbok.com/
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Текст: Ръководството на община Пирдоп работи по въпроса с чистотата на общината. В тази връзка 
кметът Ангел Геров алармира пред «Средногорие Медия» за масово изхвърляне на небитови 
отпадъци до контейнерите. Г-н Геров съобщи, че граждани изхвърлят различни небитови отпадъци до 
домовете си или до контейнерите, очаквайки да бъдат извозени. Той заяви, че общината има 
задължението да вдига и извозва битовите отпадъци от контейнерите, но не и да събира и строителни 
такива или биоразградими, които се изхвърлят на тротоарите или до контейнерите за смет. Различните 
от битовите отпадъци следва да се извозват от гражданите на строителното сметище източно от града. 
Ангел Геров: „Гражданите явно решиха, че могат да си изхвърлят абсолютно всички видове отпадъци, 
които имат в къщите и общината е длъжна това нещо да го изчисти. Забелязваме го и ние от общинска 
администрация. Опитваме се да разговаряме с гражданите и да им обясним, че общината не е 
длъжна. Общината е длъжна да събира само домакинските битови отпадъци, а не да събира всички 
клони, вършини и кой каквото намери вкъщи да го изнесе и да го изхвърли като дюшеци, юргани. 
Онзи ден имаше и консервни кутии. Кой каквото се сети, това хвърля. Има начин и ред за изхвърляне 
на отпадъците. Искам да призова гражданите да ги разделят. Ние полагаме всички усилия да ги 
почистваме, а в същото време всички знаят, че на територията на Пирдоп има строително сметище. В 
момента сме го разделили на две – в едната част да се изхвърлят точно строителни отпадъци, а в 
другата му част да се изхвърлят биоразградимите – говорим за клони, съчки, подрязани лози и всичко, 
което е биоразградимо. За самите битови отпадъци си има контейнери, които общината изхвърля на 
сметището за твърди битови отпадъци на «Сулюманица». Не може да искаме градът да ни бъде чист и 
непрекъснато да се изхвърля кой, където завърне. Даже някои граждани прекаляват. Изхвърлят си го 
точно пред вратата, дори не до контейнера и ние сме длъжни, едва ли не, ако трябва да им влезем в 
къщите да им изхвърлим отпадъците. Това няма да стане!» 
Кметът Ангел Геров призова гражданите да спазват правилата за изхвърляне на отпадъци, за да се 
поддържа градът чист. 
Пълното интервю с кмета на община Пирдоп по темата за чистотата може да гледате в предаването 
«Обзорно студио» в петък, 15-ти април. 
 
 
Източник: starozagorskinovini.com 
 

Заглавие: Наглеци създадоха сметище за строителни отпадъци в сърцето на Аязмото 
 

Линк: http://starozagorskinovini.com/news/index.php/obshtestvo/6388-nagletzi-sazdadoha-smetishte-za-
stroitelni-otpadatzi-v-sartzeto-na-ayazmoto 
 

 
 

http://starozagorskinovini.com/news/index.php/obshtestvo/6388-nagletzi-sazdadoha-smetishte-za-stroitelni-otpadatzi-v-sartzeto-na-ayazmoto
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Текст: В сърцето на старозагорското Аязмо (до люляковата горичка, където се събират четири черни пътя 
и една пътека), в незнаен час на 16 април т.г. (събота) нагъл старозагорец е изсипал пълен самосвал със 
строителни отпадъци. 
За случилото се медията ни беше сигнализирана от граждани, които случайно се натъкнали на 
отвратителната гледка. От снимките, които ни изпратиха, се виждат парчета тухли и фаянсови плочки, 
остатъци от зидария, ламарина и улуци. 
Вместо да се обърне към сметопочистващата фирма "Зауба", която осигурява по заявка специални за 
целта контейнери (гондоли) срещу минимално заплащане, неизвестният старозагорец е предпочел да 
изхвърли строителните си отпадъци директно сред природата. 
И както обикновено се случва, дори да бъде образувано досъдебно производство срещу неизвестен 
извършител, той няма да бъде намерен и санкциониран, тъй като в гората камери няма. И отново 
Общината ще трябва да се ангажира с почистването на мръсотиите, естествено с пари на данъкоплатците! 
Предложението на гражданите, които ни сигнализираха, е по време на традиционното общоградско 
пролетно почистване, което най-вероятно ще се проведе през м. април, да се обърне по-голямо 
внимание на Аязмото. Подобни нерегламентирани сметища има и на други места в най-големия 
старозагорски парк. 
 
 
Източник: kmeta.bg 
 

Заглавие: Община Пловдив взима 2 млн. лева заем за депото в Шишманци 
В депото се третират отпадъци от общините Пловдив, Раковски, Брезово и "Марица" 
 

Линк: http://www.kmeta.bg/obshtina-plovdiv-vzima-2-mln-leva-zaem-za-depoto-v-shishmanci-69739.html 
 

 
 

Текст: Дългосрочен дълг с максимален размер 2 милиона лева ще поеме Община Пловдив от 
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Решението 
предстои да бъде гласувано на предстоящата сесия на Общинския съвет на 14 април. 
Заемът ще е безлихвен и се налага да бъде взет заради това, че Общината не е в състояние да осигури в 
пълен размер необходимите 13 083 969 лева за изграждане на втора клетка на депото в завода за 
преработка на отпадъци в Шишманци. 
Строителството на клетка 2 започна през 2015 година и вече е в напреднал етап. Заводът за преработка 
на твърди битови отпадъци бе пуснат в експлоатация през 2009 година с една клетка за депониране. 
Нейният капацитет вече е пред изчерпване, което налага изграждането на втора клетка. 
В депото се третират отпадъци от общините Пловдив, Раковски, Брезово и "Марица". В резултат на 
работата на инсталацията за сепариране и инсталацията за биологично разграждане депонираните 
отпадъци са приблизително 30 на сто от количеството на вход. 
За втората клетка на депото Община Пловдив ще осигури от собствени приходи в размер на 4 914 607 
лева. 
Новият дълг от 2 милиона лева ще бъде прибавен към поетите до момента от общинската администрация 
задължения за плащане в периода 2007-2012 година, които са в размер на 35 346 105 лева. Очакваният 
дълг на община Пловдив към края на 2016 година е 39 885 641 лева, като са прибавени 11 109 114 лева от 
30-милионния заем с ЕБВР за големи инфраструктурни проекти. 
 

http://www.kmeta.bg/obshtina-plovdiv-vzima-2-mln-leva-zaem-za-depoto-v-shishmanci-69739.html
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Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Започва пролетното почистване в Община Габрово 
 

Линк: http://bnr.bg/horizont/post/100679903/zapochva-proletnoto-pochistvane-v-obshtina-gabrovo 
 

 
 

Текст: Габровската община обяви началото на пролетното почистване. До края на седмицата желаещите 
да се включат в кампанията могат да подават заявки за извозване на събраните отпадъци, на остарелите 
мебели и електрическо оборудване.  
Със затоплянето на дните и наближаването на Великден дойде и времето за традиционното градско 
пролетно почистване на междублоковите пространства, паркове, градинки, детски и спортни площадки, и 
на местата, превърнати в сметища.  Желаещите да се включат в почистването, трябва да се обадят на 
телефон 0700 144 10,  за да могат екипи на общинското предприятие „Благоустрояване“ да извозят 
събраните отпадъци. Остарелите мебели и строителни отпадъци от бита могат да бъдат оставени до 
съдовете за смет. Непотребните електрически уреди ще бъдат извозвани безплатно от домовете след 
заявка на телефон 0800 14 100.  От общината призовават местните жители да се включат в почистването и 
да събират отпадъците разделно - хартия, пластмаса, метал и стъкло - в жълтия контейнер или в чували 
до съдовете за смет. 
 
 
Източник: m.tribali.info 
 

Заглавие: Община Козлодуй приема сигнали за незаконни сметища 
 

Линк: http://m.tribali.info/bg/obshtina-kozloduy-priema-signali-za-nezakonni-smetishta/ 
 

 
 

Текст: Вече може да се сигнализира за разхвърляни боклуци на нерегламентирани места, съобщават от 
община Козлодуй и призовават живущите да се погрижат за чистотата в града и другите населени места. 
Затова от общинската администрация приемат сигнали, както и снимки, които всеки може да направи и 
да публикува в профила на институцията във Фейсбук, за да могат служителите своевременно да 
реагират. "Разчитаме на вашето съвестно участие в поддържането на почистените площи и запазването 
на приятния облик на нашия град и цялата община. Вярваме, че с общи усилия ще можем да поддържаме 
в чист и приветлив вид нашия град и цялата община", пише на страницата на институцията в социалната 
мрежа. 
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Източник: balkanec.bg 
 

Заглавие: Кметство Врачеш организира еко-акция за почистване на селото 
 

Линк: http://balkanec.bg/kmetstvo-vrachesh-organizira-eko-aktsiya-za-pochistvane-na-seloto-30211.html 
 

 
 

Текст: Кметство Врачеш организира eко – акция за почистване на селото на 16.04.2016 и 
17.04.2016г.(събота и неделя). 
Кметство с. Врачеш призовава гражданите да се включат активно в кампанията, като почистим улиците, 
прилежащите територии и зелените площи в района на нашите домове. 
 За целта кметството ще осигури безплатни помощни материали - ръкавици и полиетиленови торби, както 
и транспорт за извозването на сметта. 
Материалите ще се раздават в кметство с. Врачеш. 
Еко – акцията е по повод настъпването на предстоящите великденски празници и необходимостта от 
почистване на района, където на места са се образували малки нерегламентирани сметища. 
Кметството обявява и телефон, на който желаещите могат да дават заявки за извозването на събраната 
смет – 0898 50 31 17 и 0878 27 11 88. 
Очакваме всички заедно да се включим в пролетното почистване и да направим селото ни по-хубаво за 
наближаващия християнски празник Великден! 
 
 
Източник: botevgrad.com 
 

Заглавие: ДОБРОВОЛЦИ ОТ ЦЯЛАТА ОБЩИНА СЕ ВКЛЮЧИХА В КАМПАНИЯТА „ДА ИЗЧИСТИМ ЕВРОПА 
2016” 
 

Линк: http://botevgrad.com/news/65258/DOBROVOLCI-OT-CYaLATA-OBShtINA-SE-VKLYuChIHA-V-
KAMPANIYaTA-DA-IZChISTIM-EVROPA-2016/ 
 

 
 

Текст: На 9 април /събота/ стартира кампанията „Да изчистим Европа 2016”, която подкрепи и Община 
Етрополе. Служители от Общинска администрация – Етрополе,фирми и  доброволци от града и селата се 
включиха в пролетното почистване, което се състоеше в събиране и извозване на битови отпадъци на 
територията на цялата община.  
В деня за почистване, определените обекти бяха: пътят за „Септемврийче”,пътят за местността 
„Прогон”,пътят за с. Бойковец и поляните около „Синия вир”, парк „Езерото, еко пътеката за манастира 
„Св. Троица”, поляната при чешма „Кривола”, паркът под хотел „Еверест” и паметникът „Братска могила. 
Община Етрополе осигури на всички доброволци, включили се в кампанията чували за смет и ръкавици.   

http://botevgrad.com/news/65258/DOBROVOLCI-OT-CYaLATA-OBShtINA-SE-VKLYuChIHA-V-KAMPANIYaTA-DA-IZChISTIM-EVROPA-2016/
http://botevgrad.com/news/65258/DOBROVOLCI-OT-CYaLATA-OBShtINA-SE-VKLYuChIHA-V-KAMPANIYaTA-DA-IZChISTIM-EVROPA-2016/
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Събраните отпадъци бяха предадени на посочени за целта пунктове и извозени. Следващата дата, 
определена за почистване е 23 април/събота/, а местата за почистване и пунктовете за събиране на 
отпадъци са обявени на сайта на Община Етрополе и други местни медии. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Охранители спипаха крадец на метали в склад на фирма 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1566775 
 

 
 

Текст: Арестуван е мъж, който неведнъж крал елементи от цветни и черни метали от склад на фирма в 
Габрово. Крадецът вече е осъждан, но това очевидно не е променило навиците му да посяга на чужда 
собственост. 
Той бил арестуван от служители на охранителна фирма по обед, докато се опитвал да задигне поредната 
се плячка от фирмен склад на бул. „Столетов". 
На място е изпратен полицейски екип. Установено е, че заловеният мъж е 30-годишен габровец. На 
местопроизшествието е извършен оглед. 
В хода на работата по изясняване на случая е установено, че през март т.г. мъжът отново е влизал в същия 
склад и е извършил кражба на елементи от черни и цветни метали от трансформатори, високоволтови 
прекъсвачи и др. Част от вещите, предмет на престъпление, са намерени и иззети. 
С постановление на РП-Габрово мъжът е задържан за срок до 72 часа. По случаите са образувани 
досъдебни производства. 
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