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Източник: dobrich24.com 
 
Заглавие: Рециклирали сме 210 тона отпадъци за една година 
 

Линк: http://dobrich24.com/novina/reciklirali-sme-210-tona-otpadyci-za-edna-godina/3124            

  

Текст: 100 603 кг. хартия, 46 843 кг. пластмаси и 57 575 кг. стъклени опаковки са били  рециклирани през 
2013 г. на територията на община Добрич. Разделното събиране на отпадъците работи ефективно 
благодарение на изградената общинска система с  ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД. За същия период са били 
събрани и предадени за оползотворяване на ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ АД 5 820 кг. 
излязлото от употреба електрическо оборудване. 
 Това става ясно от отчета за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за опазване на 
околната среда през 2013 г. В рамките на годината общината е  сключила договори за строителство и 
надзор на регионалното депо при с. Стожер. Осигурена е прозрачност и добра публичност на проекта. 
Строителството на регионалното депо при село Стожер стартира на 30.07.2013 г. и предстои да бъде 
пуснато в експлоатация през лятото на 2014 г. 
Депото се реализира на площ от 217 дка. и представлява многофункционално съоръжение, в което се 
извършват различни дейности: сортиране на рециклируеми материали от отпадъците, компостиране на 
биоразградимите фракции, рециклиране (смилане и сепариране) на строителни отпадъци, временно 
съхранение на опасни отпадъци, с което ще се постигне депониране само на онази част от постъпващите 
отпадъци, които не могат да бъдат сепарирани или оползотворени. 
 

 
Източник: bta.bg 
 

Заглавие: Акция на полицаи и екоинспектори срещу нерегламентираното предаване за отпадъци на 

автомобили е имало в Поповско 
 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/791527                

  

Текст: Проверявани са пунктове за изкупуване на метали в община Попово; акцията е срещу 
нерегламентираното разкомплектоване на автомобили и търговията с отпадъци от черни и цветни 
метали, съобщават от ОД на МВР в Търговище. Акцията е била съвместна на полицейски служители и  
представители на Регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите (РИОСВ) в Шумен. 
За ден са проверени два обекта - пункт за изкупуване на метали и площадка. Проследено е дали 
предадените в обекта МПС разполагат с разрешително, издадено от екоинспекцията, обясниха  
от ОД на МВР в Търговище.  В пункта контролните органи не са установили нарушения, за разлика от 
площадката - там са съставени констативни протоколи.  
 

http://dobrich24.com/novina/reciklirali-sme-210-tona-otpadyci-za-edna-godina/3124
http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/791527
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Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Надзорна комисия на депото за твърди битови отпадъци в регион Габрово 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1236092                 

  

Текст: Заседание на Надзорна комисия за мониторинг на изпълнението на проекта „Изграждане на 
регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово” ще се проведе днес от 10.00 часа, в 
Зала на третия етаж в Общината. 
Ще бъде отчетен напредъкът по дейностите за реализация на проекта и работата на звеното за 
предходния период. Ще бъдат дискутирани експертни предложения за бъдещите етапи по съответните 
дейности и функционирането на новата система за разделно събиране на отпадъците. 

 

Източник: news7.bg 

Заглавие: Защо не изхвърляме боклука си разделно 
 

Линк: 

http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%

D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-

%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B5-

%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B8-

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE_l.n_i.59672_c.36.html                            

  

Текст: Системата боксува, а вината взаимно си прехвърлят всички по веригата  
От години системата за разделно събиране на отпадъци у нас боксува. Вината за това се прехвърля между 
сметопочистващите фирми, общините и гражданите.  
През годините имаше стотици информационни кампании относно разделното събиране и въпреки това и 
до днес в специализираните контейнери за хартия, стъкло и пластмаса може да се видят смесени битови 
отпадъци. Оправданията са хиляди - от това, че вкъщи трябва да имаме по няколко кофи, в които да 
събираме различните отпадъци, до масовото мнение, че дори и да събираме разделно, в крайна сметка 
всичко отива на едно място.  
Евгения Ташева от екологично сдружение "За Земята" казва, че това е пълен мит, но въпреки това е лесно 
оправдание човек да не разделя боклуците, които произвежда.  
Организациите, които отговарят за цветните контейнери, правят кампании в училища, детски градини, но 
е нужна малко по-обширна рекламна кампания, която да обхване и възрастните хора, защото 
неправилното изхвърляне на отпадъци затруднява в последствие фирмите  за сметосъбиране. Когато в 
един контейнер се изхвърлят и хартия, и пластмаса, и други видове отпадъци, тези материали стават 
трудни за рециклиране, защото се замърсяват.  

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1236092
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE_l.n_i.59672_c.36.html
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE_l.n_i.59672_c.36.html
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE_l.n_i.59672_c.36.html
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE_l.n_i.59672_c.36.html
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE_l.n_i.59672_c.36.html
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Малко хора са информирани и за изключенията, които не бива да попадат в цветните контейнери. 
Електрическите крушки и счупените огледала са направени от стъкло, но въпреки това се водят за битов 
отпадък и не бива да попадат в зелените кошове.  
Клошарите също са една от причините за неработещата система на разделното събиране. От една страна, 
те обезсмислят работата на сметосъбиращите фирми, защото смесват отпадъците. 
 
 

Източник: plevenzapleven.bg 

Заглавие: Отпадъци горяха в мотриса на гарата в Червен бряг, пожар унищожи покрив в Гулянци 

Линк:  

http://plevenzapleven.bg/blog/2014/03/20/%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D

0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%85%D0%B0-%D0%B2-

%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D1%87-23879/             

  

Текст: Вчера в 16:37 часа са се запалили отпадъци в електрическа мотриса на гара Червен бряг. 
Пламъците са потушени от служител на БДЖ. Пострадали няма. Инцидентът не е довел до промяна в 
разписанието за движение на влаковете. 
Днес в 4:19 часа е получен сигнал за горяща сграда в Гулянци. На място са изпратени пожарникари от 
РСПБЗН – Гулянци. Изгорели са 150 квадратни метра покривна конструкция и 100 квадратни метра 
навес. Причините за възникналия пожар в необитаемата постройка са в процес на установяване. 
Пострадали хора няма. 

 

 
Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Намаляват нерегламентираните сметища 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1235912 
 

  
 

Текст: 44 броя нерегламентирани сметища в 28 населени места от област Враца са закрити и 
рекултивирани. В сравнение през 2012г, те са били 28 на брой.  
Това стана ясно от доклада за изпълнение на поставените стратегически цели в Областната стратегия за 
опазване на околната среда, изнесен на заседание на членовете на Областната комисия за опазване на 
околната среда. 

http://plevenzapleven.bg/blog/2014/03/20/%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d1%8a%d1%86%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%8f%d1%85%d0%b0-%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d1%87-23879/
http://zadupnitsa.com/28-godishen-ma-zh-ot-selo-bistritsa-e-zada-rzhan-za-krazhba-na-stroitelni-platna-i-metali/
http://zadupnitsa.com/28-godishen-ma-zh-ot-selo-bistritsa-e-zada-rzhan-za-krazhba-na-stroitelni-platna-i-metali/
http://zadupnitsa.com/28-godishen-ma-zh-ot-selo-bistritsa-e-zada-rzhan-za-krazhba-na-stroitelni-platna-i-metali/
http://zadupnitsa.com/28-godishen-ma-zh-ot-selo-bistritsa-e-zada-rzhan-za-krazhba-na-stroitelni-platna-i-metali/
http://zadupnitsa.com/28-godishen-ma-zh-ot-selo-bistritsa-e-zada-rzhan-za-krazhba-na-stroitelni-platna-i-metali/
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На заседанието, ръководено от заместник областния управител Иван Даков, присъстваха Христо Христов, 
директор Дирекция „Контол и превантивна дейност" в РИОСВ - Враца, Галина Евденова, началник на 
Регионален инспекторат по образованието, представители от ДПП „Врачански Балкан" и общините 
Мездра, Бяла Слатина, Роман, Оряхово, Враца и Мизия.  
Все още са проблем земеделските стопанства, разположени в регулацията на населени места, чиито 
торохранилища не отговарят на изискванията на законодателството. 
Повишаване ефективността на превантивния и санкциониращ контрол при вторично замърсяване на 
санирани площи и предотвратяване създаването на нови нерегламентирани сметища. 
Реализирани са различни екологични инициативи и информационни кампании за повишаване на 
информираността и екологичното съзнание на населението и повишаване на гражданската ангажираност. 
Активен принос имат общините, ДПП „Врачански Балкан" и РИОСВ. Също така и участие в Национална 
кампания „Да изчистим България за един ден!" През 2013 г. участие са взели 18 826 доброволци. Най-
добре са се представили общините Враца, Мездра, Мизия и Оряхово. 
Подобрила се е и организацията по събиране, транспортиране и обезвреждане на видовете отпадъци. 
Пунктовете за събиране на негодни за употреба батерии, акумулатори и излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване на територията на областта са 22 бр. 
Относно качествения състав на водоприемниците в областта се забелязва тенденция към задържане и 
подобряване на състоянието им. 
Централизираното водоснабдяване обхваща почти 100% от населението. В общините Бяла Слатина, 
Враца, Козлодуй и Криводол се изпълняват интегрирани инвестиционни проекти във водния сектор. 
Различни проекти се изпълняват в общините Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Криводол Мездра, Мизия и 
Роман. 
Решен е проблемът със замърсяване на повърхностни и подземни води от дейността на 
млекопреработващи предприятия в област Враца - имат работещи пречиствателни станции за отпадъчни 
води или заустват водите в каналицационните системи на населените места. 
Обезопасяването и ликвидирането на съществуващите на територията на областта стари складове /депа/ 
с негодни и с изтекъл срок на годност растително защитни препарати, се извършват със ежегодни 
проверки от Междуведомствена комисия назначена от областния управител на област Враца инж. 
Венцислав Василев. 
 

 

 


