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Източник: МОСВ 
 
Заглавие: Кратки отчети за контролната дейност на РИОСВ за 2014 г. 
  
Mесеци януари и февруари 

 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=165          

  

Текст: За месец януари и февруари от експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и 
водите (РИОСВ) са извършени 1942 проверки на 1678 обекта. За отстраняване на констатирани нарушения 
са дадени 963 предписания. Съставени са 122 бр. актове, от които 15 са за констатирано неизпълнение на 
дадени предписания. Издадени са 124 бр. наказателни постановления (НП) на обща стойност 491 300 лв. 
За констатирано увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при 
неспазване на емисионните норми и ограничения са наложени 34 бр. санкции.  
Постъпилите суми по наложени санкции са 463 430.69 лв. 
……… 
ІІІ. Отпадъци 
От директора на РИОСВ Благоевград са издадени три наказателни постановления, с които са наложени 
имуществени санкции на: Община Сандански, за не изпълнение на предписание дадено по реда на ЗУО – 
6 000 лв.; физическо лице от гр. Петрич, за извършен незаконен трансграничен превоз на неопасни 
отпадъци – 1 000 лв. и „Юро Дийл“ ЕООД, гр. Гоце Делчев, за не водене на отчетност на отпадъците – 
2 000 лв. 
За извършване на дейност с ОЧЦМ без разрешително, директорът на РИОСВ Бургас е санкционирал, с 
30 000 лв., „Нита“ ЕООД, и с по 7 000 лв. „Марсиани“ ООД  и „Фри“ ЕООД за извършване на дейности с 
ИУМПС без разрешително и община Несебър за неспазване на технологията за депониране на отпадъци, 
а за неводене на отчетност на отпадъците на „Интерлимит“ ООД е наложена имуществена санкция е в 
размер на 2 000 лв.  
През отчетния период, с по 10 000 лв., са глобени кметовете на община Ветово и община Ценово за 
неосъществен контрол върху създаването на нерегламентирани сметища в територията на общината 
(РИОСВ Русе) и кмета на община Суворово – с 3 000 лв., за неизпълнено предписание за почистване на 
замърсени земи с отпадъци (РИОСВ Варна). 
 От директора на РИОСВ Велико Търново е наложена имуществена санкция от 1 400 лв. на „Стоянови 
транс” ЕООД, гр. Долна Оряховица за нереглементирано изхвърляне на неопасни отпадъци от 
производството на спирт от меласа (шлемпа) на „Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица и е съставен 
АУАН на „КУПРО-94” ООД, гр. Горна Оряховица  за нерегламентирано третиране на неопасни отпадъци. 
За нарушение на изискванията на ЗУО от РИОСВ Враца са съставени 3 бр. АУАН и е издадено едно НП, на 
стойност 1 000 лв., на ЕТ “Христо Христов – Цвети 2008”, с. Борован за това, че записите от видео 
наблюдението на площадката не се съхраняват в продължение на една година. 
От директора на РИОСВ Перник са издадени 11 бр. НП, с които са наложени имуществени санкции, на 
обща стойност 86 000 лв., както следва: 
С по 30 000 лв. са санкционирани „Стийл Трейд 11“ ЕООД, гр. Перник (извършва приемане на отпадъци 
от физически лица, които не са битови и представляват елементи от ЖП-подвижен състав) и 
„АЛКОСТИЙЛ” ЕООД, гр. Перник (приема ОЧЦМ с битов характер без декларация за произход); със 7 000 
лв. – ЕТ "Николай Павлов-Ники", гр. Дупница (приема отпадъци от нелицензирано лице); с 4 000 лв. -
"Метал Груп" ЕООД, гр. Перник (предоставена невярна информация за отпадъците); с 3 000 лв. - "Брист-
ХМ" АД, гр. Брезник (неподаден Годишен отчет за отпадъци); с по 2 000 лв., за неподадени годишни 

http://www.moew.government.bg/?show=165
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отчети за отпадъци - "Рила Мел" ЕООД, гр. Дупница, "Сами-М" ЕООД, гр. Перник, ЕТ „Бойчо Видинов – 
Елбокада“, с. Стефаново, община Радомир, ЕТ "Божидар Христов - Дарис", гр. Кюстендил, "Сигмамет" 
ЕООД, гр. Перник и "Метал Груп" ЕООД, гр. Перник (извършва неконтролирано третиране (изгаряне) на 
отпадъци). 
За установено нерегламентирано изгаряне на отпадъчни електрически кабели, собственост на "Костов 
Мега Металс" ЕООД директорът на РИОСВ Плевен е санкционирал дружеството с 3 000 лв., а за неводена 
отчетна книга за генерираните отпадъци от РИОСВ Смолян е съставен АУАН на ЕТ ”Али Дервиш”, с. 
Барутин, община Доспат. 
От директора на РИОСВ Пловдив са издадени 11 бр. НП, с които са наложени имуществени санкции, на 
обща стойност 72 400 лв., както следва на: община Карлово – 30 000 лв. за не направени две поредни 
месечни отчисления по чл.64, ал. 1 от ЗУО;  „Либхер – Хаусгерете Марица“ ЕООД – 7 000 лв., за това, че 
извършва дейност по третиране на отпадъци без необходимия регистрационен документ; „Хефти 
Металс” ЕООД – 7 000 лв., за не изпълнени условия, определени в издадено разрешително за дейности с 
отпадъци; „Мебелор” ООД, гр. Пловдив – 3 000 лв. за това, че са нарушени изискванията за разделно 
събиране на производствени и опасни отпадъци; „Аладин фуудс” ООД, гр. Съединение, „Булгарплюм” АД, 
„Мебелор” ООД, гр. Пловдив и „Фреш ауто” ООД – с по 5 000 лв., за неизвършена класификация на 
отпадъците, генерирани от дейността на дружествата; „Сторекс 2000” ООД и „Мебелор” ООД, гр. Пловдив 
– с по 2 000 лв., за неводена отчетност на образуваните отпадъци и „Гарена 5” ООД – 1 400 лв., за 
нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци. 
От директора на РИОСВ Русе, с по 10 000 лв., са санкционирани „Рой БС” ООД, гр. Русе за осъществен внос 
на текстилни отпадъци без предварителна нотификация и „Рейнбоу Тур 2” ООД, гр. Свищов за това, че 
дружеството няма писмен договор за приемане на отпадъци. Издадено е и НП, на стойност 1 500 лв., на 
„Дани Груп 04” ЕООД, гр. Русе за нерегламентирано изгаряне на отпадъци. 
За неизпълнени предписания за почистване на замърсени с отпадъци терени,  неподадено заявление за 
издаване на документ за оползотворяване на отпадъци,  извършване на дейности с отпадъци без 
разрешително, неплатена продуктова такса и нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от 
нефтопродукти от РИОСВ Пазарджик са наложени глоби на 7 физически лица на обща стойност 12 400 лв. 
От директора на РИОСВ Пазрджик са наложени и имуществени санкции, от по 3 000 лв., на: „Балкант” 
ЕООД - за съхраняване на отпадъци от ОЧЦМ и други метални опаковки на площадка без действаща 
лицензия и „Фен” ЕООД - за нереализирани количества отпадъци от ОЧЦМ, след прекратяване на 
дейността. С 2 000 лв. е санкциониран „Арион Трейд” ЕООД, гр. Пазарджик за липса на отчетност – 
недокументиране на приети ИУМПС за разкомплектоване и на количествата отпадъци в отчетните 
книги. 
За неводене на отчетност на отпадъците и неизпълнение на разпоредбата за етикетиране/ обозначаване 
на опасни отпадъци, «Лакпром» АД е санкционирано от РИОСВ София общо с 5 000 лв.   
От директора на РИОСВ Шумен са издадени НП, с които са наложени имуществени санкции на: “Теси” 
ООД, гр. Шумен – 7 000 лв. за нарушени изисквания за разделно събиране на производствени и опасни 
отпадъци; ЕТ "Агроелит - Митов-Божидар Митов", гр. Търговище – 7 000 лв. за това, че не е организирано 
безопасно съхранение на опасни отпадъци – залежали и негодни за употреба пестициди; СД “Кавлак 22 – 
Русев, Иванов и СИЕ”, гр. Шумен - 1 400 лв. за нерегламентирано изгаряне на отпадъци на площадка за 
авточасти в гр. Шумен;  “Агрострой” ЕООД, гр. Нови пазар – 6 000 лв. за нерегламентирано изхвърляне на 
неопасен отпадък на неразрешено за това място, неводене на отчетност за отпадъците и неизпълнение 
на предписания за почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци от частен поземлен имот. 
 От директора на РИОСВ Хасково са издадени 3 НП, всяко по 7 000 лв., на „Неохим” АД- Димитровград за 
неизпълнение в срок на мерките по прилагане на плана за привеждане на депата на дружеството в 
съответствие с изискванията на нормативната уредба и с 1 400 лв. е глобено физическо лице от гр. 
Димитровград за извършване на дейности с отпадъци без разрешително. 
……… 
Пълен текст на отчета може да видите тук:  текстова част  

 

http://www.moew.government.bg/files/file/KKD/RIOSV/2014/ot4et_january-february_2014.doc
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Източник: МОСВ 

Заглавие: Заместник – министър Атанас Костадинов: За Карадере ще бъдат спазени всички изисквания 
на нормативната уредба по околна среда  
След представянето на проекта той ще се наблюдава стъпка по стъпка, заедно с 
неправителствените организации 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2477                              

  

Текст: “За изпълнението на проекта на Карадере ще бъдат спазени всички екозакони до последната 
точка.  Няма да бъде направено нито едно действие в подкрепа на инвеститор и в нарушение на 
законодателството“.Това заяви в предаването  „Неделя 150“  на БНР заместник-министърът на околната 
среда и водите Атанас Костадинов. 
 До този момент в Министерство на околната среда и водите не е постъпвал никакъв документ от страна 
на инвеститора. Единствено РИОСВ - Бургас е дала инструкции на авторите на проекта, след като 
компанията е одобрила предишния проект, който сега е променен съществено“, посочи Костадинов. 
„Идеята ни е след представянето на проекта да следим  как се развива стъпка по стъпка,  заедно с 
неправителствените организации“, допълни Костадинов. 
 Според Атанас Костадинов протестите в защита на Карадере са сигнал, че въпросът е значим и трябва 
внимателно да се следят всички действия. „Къде по света има възприето понятие за това определени 
места да се опазят недокоснати от човешки ръце и да останат диви, което отдалечава от устойчивото 
развитие на обществото като цяло“,  коментира заместник-министърът.  

 

Източник: bnews.bg 

Заглавие: Само 57% от домакинствата събират разделно 
 

Линк: http://www.bnews.bg/article-101556                               

  

Текст: Около 57% от българските домакинства декларират, че събират разделно отпадъците си.  
Това съобщи Георги Славчев, прокурист на Екобулпак, по време на заключителната конференция за 
отчитане на проект, с които се набелязаха най-добрите практики при организирането на информационни 
кампании за разделното събиране и третиране на отпадъци. 
Целта на европроекта е да подобри образованието, квалификацията и обучението на организациите, 
които са ангажирани с темата. 
Той се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от 
Европейския социален фонд на ЕС. Като партньор на проекта участва и португалска компания, която 
съдейства да се издаде наръчник с най-добрите практики за разделно събиране. 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2477
http://www.bnews.bg/article-101556
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В момента разделното събиране в Западна Европа е 90%, а в Португалия е 80%, но това е постигнато след 
около 20 години целенасочана кампания, посочи Славчев. 
Според него този резултат в България можем да имаме след 10 години. 
Количеството боклук, което българинът генерира, расте през последните 20 години и ако не се 
рециклира, ще живеем сред депа, коментира Славчев. 
Според него индустрията на рециклиране създава работни места и като пример той посочи Германия, в 
която заетите с този бизнес са повече отколкото в автомобилостроенето. 
По думите му  българинът се оправдава с четири отговора за това, че не събира разделно – отпадъците 
се събират заедно, няма цветни контейнери в близост, другите граждани не го правят и в България 
няма възможност за преработка. 
Това са заблуди, които, за да се разсеят, трябва да помогнат общините, като изчисляват по-малка такса 
смет, посочи един от стимулите за разделно събиране прокуристът на Екобулпак. 
Още докато България беше в СИВ, страната ни беше един от най-големите преработватели и в 
Министерството на околната среда и водите знаят, че се налага и внос. 
До 2016 г. трябва да се увеличи с 25% разделното събиране и оползотворяване на биоотпадъци, а до 2020 
г.-  с 50%, съобщи Александър Иванов от МОСВ. 
За да се случи това, кметовете трябва да осигурят кофи и контейнери пред всеки дом или жилищен 
блок, да направят площадки,  до които да бъдат извозени отпадъците до съоръжения за биотретиране, 
които може да се и обикновена площадка, но задължително е да има система за компостиране и 
анаеробно изграждане. 
За целта в министерството вече са изготвили и две наредби и на интернет страницата има упътване как се 
прави такава система. 
Според Евгений Иванов, генерален мениджър на „Евроконсултантс – България“, у нас 90% от отпадъците 
се депонират, вместо да се оползотворяват, но пък страната е водеща при откриването на „зелени“ 
работни места – 2.5%, докато средното за ЕС е 1.7% и икономиката ни е осъзнала смисъла от този 
бизнес. 
Околната среда не признава географски понятия и засяга много държави. Затова все повече се разчита на 
„Зелената икономика“ – зелени работни места и производство без замърсяващи емисии, коментира той. 
Там са необходими мащабни инвестиционни разходи, но се постига пълна независимост от атомната 
енергия и от добива от полезни изкопаеми. 

 

Източник: dnes.bg 

Заглавие: Три дни ще събират опасни отпадъци в столицата 

Пунктовете ще бъдат в "Изгрев", "Студентски", "Люлин" и "Младост"  
 

Линк: http://www.dnes.bg/sofia/2014/03/24/tri-dni-shte-sybirat-opasni-otpadyci-v-stolicata.220062                               

  

Текст: Тридневна кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще има в четири столични 
района в края на тази седмица, съобщават от компанията, която заедно със Столична община организира 
системата. Мобилният пункт ще обхване столичните райони "Изгрев", "Студентски", "Люлин" и "Младост" 
и ще бъде в три последователни дни - на 27, 28 и 29 март. 

http://www.dnes.bg/sofia/2014/03/24/tri-dni-shte-sybirat-opasni-otpadyci-v-stolicata.220062
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Домакинствата могат да предават безплатно в пункта живак и живакосъдържащи уреди, каквито са 
термометрите, лакове и бояджийски материали; домакински препарати и химикали; мастила изамърсени 
опаковки; фармацевтични продукти и лекарства с изтекъл срок на годност.   
На 27 март, четвъртък, пунктът ще бъде разположен от 8.30 до 14.30 часа на бул. "Г. М. Димитров" 50 за 
районите "Изгрев" и "Студентски". 
На 28 март, петък, ще бъде на бул. "Захари Стоянов" 15, пред районна администрация "Люлин". 
На 29 март, събота, пунктът ще бъде на бул. "Андрей Сахаров", пред магазин "Европа" в кв. "Младост". 
Опасни отпадъци от домакинствата могат да се приемат за обезвреждане от компанията по всяко време, 
след предварителна заявка на телефон 0700 11 750. 

 

 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Габрово и Трявна с най-модерно депо за отпадъци в Европа 

 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1237662                  

  

Текст: До момента напълно са завършени площадките за компостиране и сепариране на отпадъци. Това 
стана ясно по време на заседание на Надзорната комисия за мониторинг на проекта „Изграждане на 
регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово”. 
Ръководителят на проекта Милена Гатева представи напредъка по дейностите, като основен акцент бе 
поставен на строителните работи и осъществяваните информационни кампании. 
Към настоящия момент на обекта са изградени: експлоатационните и контролни пътища, финализирано е 
изграждането на довеждащо  водоснабдяване  и  електрозахранване, приключена е грубата работа по 
административната сграда, гаража и работилница, завършен е напорен резервоар за нуждите, изградена 
е постоянната ограда на депото. 
Най-големият подобект – клетката за депониране вече е изкопана, а дъното е в етап на валиране. 
Предстои поставянето на дренажни слоеве и изолиращ екран, чиято цел е да не пропуска преминаване 
на опасния инфилтрат в почвата. Инфилтратът ще бъде отвеждан към специален басейн, а оттам към 
пречиствателна станция. Пречистването на опасните течности, отделени от отпадъците, ще бъде с 
изключително високо качество и пречистената вода ще е с характеристиките на питейна. 
На заседанието присъства д-р Любка Костова, представител на авторите на проекта за регионалното депо 
посочи, че това е най-успешният модел, наложен в Европа, а за България ще се реализира за първи път. 
Във връзка с популяризирането на новата система за разделно събиране, габровци получиха заедно с 
данъчните си съобщения информация за особеностите на новия двукомпонентен модел за събиране на 
отпадъците. 

 

 

Източник: focus-news.net 

 

Заглавие: Ще събират отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване в Бургас 
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1237662
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Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/03/24/1898972/shte-sabirat-otpadatsi-ot-izlyazlo-ot-

upotreba-elektrichesko-i-elektronno-oborudvane-v-burgas.html                   

  

Текст: Бургас. Община Бургас уведомява гражданите, че на 25 март 2014 г. мобилни екипи на Фирма 
"Сплавкомерс" АД, ще събират отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 
въз основа на подадени заявки: национален телефон 0800 14 100; телефон: 0887 77 19 73 или на e-mail: 
order@ makmetal.eu. Изпълнението на заявките е безплатно за гражданите. "Излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване от бита" е оборудване, образувано в резултат на жизнената 
дейност на хората по домовете и административни, социални и обществени сгради от търговски и 
индустриални обекти или други източници - ел.печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, 
монитори и др. 
 

Източник: energyworld.bg 

Заглавие: EС предвижда „цунами” от отпадъци без спешни мерки 

Линк: http://www.energyworld.bg/2014/03/e%D1%81-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B0-

%D1%86%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D1%82-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7/                

  

Текст: Европейската комисия подготвя нови политически предложения за намаляване на отпадъците и за 
достигне на по-големи нива на рециклиране. Крайната цел на бъдещото предложение е да се премине 
към нулеви отпадъци в икономика, съобщава EurActiv. 
“Начинът, по който нашето общество произвежда и консумира просто не е устойчиво”, казва Карл 
Фалкенберг, оглавяващ дирекция по околната среда към Европейската комисия. Директорът на 
Генерална дирекция предупреди, че с глобалното население, което се очаква да достигне 9,6 милиарда 
до 2050 г., светът няма друг избор освен драстично да ограничи произвежданите  отпадъци. В противен 
случай светът е изправен пред тежка ситуация с опазването на околната среда, смята Фалкенбергер. 
“Ние ще бъдат ударени от цунами на отпадъци, ако всички хора от развиващия се свят, започнат да 
консумират  като  населението в Европа”, предупреди той. 
„Това обаче изисква доста фундаментална промяна в отношението ни към отппадъците. Ние трябва да 
гарантираме, че отпадъците няма да са просто мръсна маргинална дейност на нашите икономики. Вместо 
това ние трябва да поставим отпадъци в центъра на една кръгова икономика, която ще работи с по-малко 
или въобще без отпадъци”, споделя още директорът на агенцията по околна среда.  

 

 

http://www.focus-news.net/news/2014/03/24/1898972/shte-sabirat-otpadatsi-ot-izlyazlo-ot-upotreba-elektrichesko-i-elektronno-oborudvane-v-burgas.html
http://www.focus-news.net/news/2014/03/24/1898972/shte-sabirat-otpadatsi-ot-izlyazlo-ot-upotreba-elektrichesko-i-elektronno-oborudvane-v-burgas.html
http://www.energyworld.bg/2014/03/e%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b4%d0%b0-%d1%86%d1%83%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d1%8a%d1%86%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d0%b7/
http://www.energyworld.bg/2014/03/e%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D1%86%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7/
http://www.energyworld.bg/2014/03/e%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D1%86%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7/
http://www.energyworld.bg/2014/03/e%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D1%86%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7/
http://www.energyworld.bg/2014/03/e%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D1%86%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7/


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 8  

  

Източник: focus-radio.net 

Заглавие: Инсталация за сепариране на отпадъци изграждат в Свищов 

Линк: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=735648%AE=1 
 

  
 

Текст: Свищов. Инсталация за сепариране на отпадъци изграждат в Свищов, информират от местната 
администрация. "Процедурата за избор на изпълнител вече приключи, като е избрана национална фирма 
за събиране на битови отпадъци", коментира Емил Димитров, зам.-кмет на община Свищов. По думите 
му, страната е разделена на райони за изграждането на регионални депа, според които Свищов и селата 
трябва да депонират битовите си отпадъци на новото депо в Санадиново. Около 69 лв. ще е цената на 
таксата, която трябва да плаща Община Свищов за депонирането на 1 т. боклук. Според Емил Димитров, 
тази цена е много висока и веднага ще се отрази на населението, което плаща такса “смет”. Това е и 
причината общината да вземе решение да изгради собствена сепарираща инсталация, която да отделя 
полезните отпадъци, които ще се преработват. "Така ще депонираме много по-малко отпадъци и цената 
за тон боклук ще стане 16,50 лв., без ДДС", обясни още Димитров. Той отбеляза още, че вече е направен 
морфологичен анализ на битовите отпадъци на населението в общината. Около 35 % от тях са 
нерециклируеми и могат да се изгарят в ТЕЦ “Свилоза”. За биоразградимите се предвижда да бъдат 
осигурени компостери и да се произвежда тор за селското стопанство. Така общината ще депонира много 
малко отпадъци, тъй като при сепарирането ще се отделят хартията, стъклото и металът.''След 
изграждане на депото в Санадиново трябва да закрием сега действащото сметище на Свищов'', 
коментира още зам.-кметът. За целта общината е внесла проект за рекултивация в ПУДООС, който е на 
стойност 3,6 млн. лв. 
 

 

Източник: sofia.dir.bg 
 
Заглавие: 3 квартала с нови контейнери за боклук - ”иглу” 
 

Линк: http://sofia.dir.bg/news.php?id=16372452               

  

Текст: До края на месеца в столичните квартали "Люлин", "Връбница" и "Подуене" ще бъдат 
разположени нови контейнери за разделно събиране на отпадъците.  
Новото при тях е, че са тип "иглу”, и са в два цвята – зелен и жълт,  за събиране на хартия, пластмаса и 
метал, каквото е изискването на Столична община. Това коментира пред журналисти прокуристът на 
"Екобулпак" Георги Славчев, предаде БТА.  
Той участва в конференция по темата в хотел "Централ Форум" в София. 
Новите жълти контейнери "иглу" имат по-голяма височина и тесен отвор, в който да се поставят 
пластмасовите и хартиени отпадъци. С тези кофи полезната смет ще е защитена от вандали, 

http://sofia.dir.bg/news.php?id=16372452
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метеорологични условия, замърсяване с битов отпадък и от кражби, коментираха специалисти.  
В подобен зелен контейнер ще се изхвърлят стъклените отпадъци. Този тип контейнери ще бъдат 
поставени във всички столични квартали до края на годината, съгласно новите изисквания на Столична 
община, който сключва договори с организациите за оползотворяване на отпадъците от опаковки за 
обслужване на системата. 
Внедряването на тези контейнери ще помогне на системата да се събира по-чист отпадък, тъй като 
отворът на контейнера е специфичен - отговаря на европейските изисквания, коментира Славчев.  
Същевременно специалистът изрази опасения, че в резултат ще намалее общо събраният отпадък през 
системата.  
Надявам се по-малко да могат да крадат клошарите от контейнерите, защото това е много сериозен 
проблем, който категорично демотивира хората да събират разделно, каза Славчев. 

 
 
 
Източник: perniktoday.net 
 

Заглавие: Спипаха Пейджъро и негов авер да крадат метали в Дивотино 
 

Линк: http://perniktoday.net/spipaxa-pejdzharo-i-negov-aver-da-kradat-metali-v-divotino/              

  

Текст: Пернишки полицаи задържаха двама криминално проявени в момент на кражба. Вчера през 
нощта, в Първо РУ „Полиция” – Перник бил подаден сигнал за извършваща се кражба от дворно място в с. 
Дивотино. Полицаите реагирали незабавно и на място били задържани местните жители А.И./48 г./ – 
Пейджъро и 45-годишният В.Г.  Мъжете били оборудвани с инструменти за рязане на метали и лек 
автомобил за товарене на плячката. Металите били нарязани и приготвени за изкарване. Двамата са 
задържани за  24 ч. с полицейска заповед, а резаците и колата са иззети. Познати са на полицията с 
кражби, телесни повреди и измами.Започнато е досъдебно производство. 

 

 

 

http://perniktoday.net/spipaxa-pejdzharo-i-negov-aver-da-kradat-metali-v-divotino/

