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Източник: 24chasa.bg 
 

Заглавие: Благоевград ще строи депо за отпадъци за 14,7 млн. лв. 
 

Линк: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=5218657 
 

   
 

Текст: Община Благоевград кандидатства пред ПУДООС за отпускане на средства за изграждане на депо 
за твърди битови отпадъци в село Бучино. Това съобщи кметат Атанас Камбитов. Размерът на средствата 
е 14 798 974 лева, които ще бъдат използвани за изграждане на външни връзки, приемна зона - 
инфраструктура, приемна зона - сгради и съоръжения, почистване на терена от старите отпадъци, зони за 
депониране - Клетка 1, Клетка 2 и Клетка 3, управление на водите - инфилтрат, управление на води - чисти 
води, контрол и мониторинг, както и корекция на Бучинското дере. Депото ще преработва отпадъците на 
пет общини - Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево. С изграждане на съоръжението, 
всички постъпващи в него отпадъци ще могат да бъдат третирани по безопасен за околната среда начин. 
Очаква се депото да бъде изградено до средата на годината. 
С построяване на регионалната система за управление на отпадъци в срок, ще отпаднат санкциите за 
общината, която ще може да се възползва и от мерките за компостиране. 
Общият проект включва две клетки, довеждаща и обслужваща инфраструктура, сепарираща и 
компостираща инсталация, както и пречиствателна станция. Ще бъде изградена и артерия, която ще 
свързва депото с главен път Е-79, като по този начин ще бъде избегнато преминаването на 
сметоизвозващите машини през населените места. 
 
 
Източник: ruseinfo.net 
 

Заглавие: Над 3000 тона отпадъци събрани след почистване на незаконни сметища и замърсени терени 
на територията на Русе за година 
 

Линк: http://www.ruseinfo.net/news_145943.html 
 

  
 

Текст: Отдел "Чистота" към ОП "Паркстрой" извършва почистване на незаконни сметища и замърсени 
терени на територията на гр. Русе съгласно възлагателни писма. Извършва механизирано и ръчно 
товарене на строителни, битови и растителни отпадъци. Извършва изрязване на дървета, храсти и клони, 
както и косене на бурени и треви за осигуряване на достъп на техниката и хората до засегнатите терени. 
Почистени са следните сметища през 2015 година: - по бул. "Гоце Делчев" - 5 бр., бул. "България", ул. 
"Мадарски конник", кв. Здравец, до бензиностанция "Лукойл", ул. "Тракция", ул. "Доростол", ул. 
"Пристанищна", местност "Хаджигенова чешма", ул. "Котовск", до бул. "Липник", бул. "Бозвели", бул. 
"Тутракан", до Корабостроителница Русе, ул. "Адм. Рождественски", ул. "Иван Ведър", жк. "Дружба" 
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бл.11, хижа "Приста", ул. "Стрешер планина", ул. "Св. Димитър Басарбовски" - 2 бр., Градски стадион, ул. 
"Червен", кв. "Възраждане", ул. "Мидия Енос", ул."Изола планина", зад зала "Филхармония", бл. 
"Скопие", до ПВ "Дунав мост", Телеугояване Гудронова яма, кв. "Здравец" бл. "Марица", ул. "Якоруда", 
местност "Хиподрума", бул. "3-ти март", до ОДЗ "Снежанка"- жк. "Дружба" 3, кв. "Средна кула" – местност 
"Айдънка", местност "Касева чешма", местност "Пухлево дере", ул. "Голям Купен", ул. "Тича", бул. "Цар 
Освободител" – "Родина 1", местност "Караорман" 
След почистване на сметища и замърсени терени количеството на изнесените отпадъци е в размер на 
3081, 430 тона. 
 
 
Източник: ruseinfo.net 
 

Заглавие: Строително-монтажните работи по рекултивация на клетка 1 за неопасни отпадъци на 
територията на Регионално депо – Русе са изпълнени на 80 % 
 

Линк: http://www.ruseinfo.net/news_145948.htmll 
 

  
 

Текст: Рекултивацията на клетка 1 на Регионално депо – Русе е на стойност 2 440 726,84 лв. с ДДС и се 
извършва от "Берус" ООД на основание на сключен с Община Русе договор от 23.07.2014 г. Срокът на 
изпълнение на договора е 24 месеца, считано от датата на започване на изпълнението на обекта, от които 
12 месеца за извършване на строителните и рекултивационните дейности и 12 месеца период за 
установяване на дефекти и поддържане на биологичната рекултивация.  
Строителният надзор и инвеститорският контрол при изграждането на обект "Рекултивация на клетка 1 за 
неопасни отпадъци на територията на Регионално депо – Русе" се упражняват от "Русенска строителна 
борса" ООД, а авторският надзор – от "Реко-инженеринг" ЕООД. Строително-монтажните работи са 
изпълнени на 80 % и са изплатени 843 376,85 лв. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Замърсен ли е въздухът в Сливен? 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1542041 
 

   
 

Текст: Намерението на "Топлофикация-Сливен" да изгаря битови отпадъци заедно с въглищата, без да 
направи промени в съществуващата си инсталация и без да предприеме мерки за по-сериозно очистване 
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на димните газове, ще доведе до повече замърсяване, отколкото е имало до този момент. Това твърдят 
от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природата в България". 
Те предупреждават още, че според обява на страницата на община Сливен ТЕЦ-а ще разширява 
дейността си, като изгаря битови отпадъци заедно с въглища. В пещта ще отиват и много опасни отпадъци 
от домовете-батерии, препарати, електрически уреди. 
Директорът на Топлофикационното дружество в Сливен Кънчо Танев заяви пред Дарик, че се изгарят 
разделно неопасни отпадъци. Изградената предкамерна пещ отговаря на всички европейски изисквания 
и има изградена система за мониторинг на околната среда. 
В момента се чака становище от РИОСВ Стара Загора за възможността да се изгарят битови отпадъци в 
ТЕЦ - Сливен. Зам. кмета по екологията Стефан Кондузов категорично заяви, че в ТЕЦ -Сливен няма да се 
изгарят несепарирани и рециклируеми отпадъци и община Сливен няма да разреши да бъдат изгаряни 
такива отпадъци. Обсъжда се и възможността за изграждане на компостираща инсталация, добави 
Кондузов. 
 
 
Източник: viaranews.com 
 

Заглавие: Екоинспектори глобиха с 3000 лв. кмета на Симитли Апостол Апостолов заради незаконни 
сметища 
 

Линк:http://viaranews.com/2016/01/07/%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-%D1%81-3000-%D0%BB%D0%B2-
%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81/ 
 

   
 

Текст: Инспектори наложиха глобиха от 3000 лв. на кмета на Симитли Апостол Апостолов. Санкцията е за 
това, че в качеството му на кмет на общината не е предотвратил изхвърляне на отпадъци на неразрешени 
за това места и създаването на незаконни сметища по речните легла и прилежащите територии на реките 
Струма, Осенска река, Градевска река, Брежанска река и Чобан дере и не е организирал почистването им. 
Апостолов бе потърсен за коментар, но не вдигна телефона си. 
95 проверки на 75 обекта извършиха инспекторите от РИОСВ – Благоевград през декември. Съставени са 
2 акта за установяване на административно нарушение и са издадени 8 наказателни постановления в 
размер на 19 600 лв. Актовете са на фирма „Ивис“ ЕООД – Банско, с управител Иван Глушков за това, че не 
са съхранявани записи от видеонаблюдение и на ”Евро мийт енд милк” ЕООД – Благоевград за 
неспазване на индивидуалните емисионни ограничения определени с издаденото разрешително за 
заустване. Няколко фирми са глобени с по 2000 лв. за неводене на отчетност на отпадъците по реда на 
Закона за управление на отпадъците. Това са „ Енергоремонт Кресна“ АД, Кресна, „Серж – 2013“ ЕООД, 
Петрич и „А.С.А – Антон Сашов Антонов“ ЕООД, също от Петрич. 
„Карол Фернандес Мийт “ ООД, Благоевград, е санкционирана с 300 лв. за непровеждане на емисионен 
контрол – собствени периодични измервания на концентрацията на вредни вещества в отпадъчните 
газове, изпускани в атмосферния въздух от горивен източник, изгарящ природен газ. 
Снимката:  Апостол Апостолов 
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Източник: kazanlak.com 
 

Заглавие: Откраднаха половин прасе и ракия 
 

Линк: http://www.kazanlak.com/news-20138.html 
 

   
 

Текст: На 6 януари в 13,00 ч. в Участък – Мъглиж се явил 62-годишен старозагорец, който заявил, че за 
времето от 20,30 ч. на 5 януари до 12,30 ч. на 6 януари от къща в село Зимница е извършена кражба. 
Апашите са проникнали в дома през прозорец. Откраднати са: 50 килограма свинско месо, тарелка с 
кебапчета, 2 литра домашна ракия и две тенджери.  
Също на 6 януари е получено съобщение и за още една кражба в Зимница. През Незаключена врата на 
къща, неизвестен е извършил кражба на 10-метров ел. удължител, ел. скара, 5-литрова газова бутилка, 
два котлона и около 500м ел. кабел. 
При друг случай неизвестно лице е извършило кражба на около 30 метра ел. кабел от железобетонен 
стълб към обществена сграда (бивша воденица) в село Шаново. 
По трите случая са образувани е досъдебни производства. 
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