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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева: Да посрещнем Световния ден на околната среда „на чисто“ 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4322 
 

 
 

Текст: Да посрещнем Световния ден на околната среда – 5 юни „на чисто“. С тези думи министърът на 
околната среда и водите Ивелина Василева призова българите да се включат в кампания на Би Ти Ви „Да 
изчистим България заедно“, в която МОСВ за пета поредна година е основен партньор. През 2016 г. 
акцията ще е на 4 юни. 
Стартът на кампанията беше обявен днес в Университетската ботаническа градина в София. 
Досега „Да изчистим България заедно“ е била подкрепена от над 1,2 млн. българи. Тя 
обединява  гражданите, институциите, бизнеса и неправителствените организации в усилията им за 
опазване на околната среда, каза министър Василева. Тя подчерта, че „Да изчистим България заедно“ е 
адресирана и към децата, които трябва да бъдат възпитавани в любов и грижа към природата. 
И тази година МОСВ ще окаже логистична подкрепа. Събраният боклук ще се приема безплатно в 
регионалните депа. Отделно чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 
среда (ПУДООС) Министерството осигурява подкрепа за 103 хиляди лева – 79 200 лв. от тях са за ваучери 
за гориво за транспортиране до депата на събраните отпадъци. С останалите пари ще бъдат купени 
ръкавици и чували. 
 
 
Източник: vestnikstroitel.bg 
 

Заглавие: Антон Пейчев, МОСВ: През настоящия програмен период приоритет е изграждането на 
компостиращи инсталации 
 

Линк: http://vestnikstroitel.bg/news/130139_anton-pejchev-mosv-prez-nastoyaschiya-programen-period-
prioritet-e-izgrazhdaneto-na-kompostiraschi-instalacii/ 
 

 
 

Текст: През настоящия програмен период приоритет ще бъде изграждането на компостиращи 
инсталации и такива за анаеробно събиране на отпадъци. Това каза Антон Пейчев, експерт в 
Министерството на околната среда и водите по време на бизнес форум организиран от „Нестле 
България“. В него взеха участие представители на Столична община, Община Варна и ръководители на 
компанията. По думите на Пейчев за изминалия програмен период са били инвестирани 830 млн. лв. за 
справянето с отпадъците. От „Нестле България“ подчертаха, че в световен мащаб до 2020 г. компанията 
цели да намали парниковите емисии с 35 % спрямо 2010 г. Във фабриката си в София за миналата година 

http://vestnikstroitel.bg/news/130139_anton-pejchev-mosv-prez-nastoyaschiya-programen-period-prioritet-e-izgrazhdaneto-na-kompostiraschi-instalacii/
http://vestnikstroitel.bg/news/130139_anton-pejchev-mosv-prez-nastoyaschiya-programen-period-prioritet-e-izgrazhdaneto-na-kompostiraschi-instalacii/
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компанията е използвала вода с 20% по-малко, енергия с 4% по-малко, а генерираните отпадъци са били 
стопени със 16%. 
 
 
Източник: trud.bg 
 

Заглавие: “Да изчистим България заедно” с БИ ТИ ВИ 
4 юни e денят на еко акцията 
МОСВ отпуска ваучери за гориво за 80 хил. лв. 
 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5487935 
 

 
 

Текст: 4 юни е денят, в който Би Ти Ви и съмишленици ще надянат гумени ръкавици и ще се включат 
кампанията “Да изчистим България заедно”. Датата беше обявена днес в Университетската ботаническа 
градина в София. Инициативата на bTV Media Group ще се осъществи за 6-и път. 
Сред лицата на Би Ти Ви, които обявиха кампанията, бяха Мариана Векилска, Емил Чолаков, Десислава 
Стоянова и Александър Кадиев. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева обяви, че 
МОСВ ще осигури депонирането на отпадъците, както и средства за ръкавици и чували и ваучери за 80 
хил. лв. за гориво. Земеделското министерство е отпуснало и над 300 автомобила, които ще извозват 
доброволците, обяви зам.-министърът Георги Костов. 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Смолян: По предписание на РИОСВ – Смолян бе извършено почистване на пътищата от 
общинската пътна мрежа 
 

Линк: http://focus-news.net/news/2016/05/11/2237843/smolyan-po-predpisanie-na-riosv-smolyan-be-
izvarsheno-pochistvane-na-patishtata-ot-obshtinskata-patna-mrezha.html 
 

 
 

Текст: По предписание на РИОСВ – Смолян бе извършено почистване на пътищата от общинската пътна 
мрежа, на които са установени замърсявания, съобщиха от пресцентъра на Община Смолян. При 
дейностите по почистване се обхвана пътя, земното платно, пътните съоръжения, обслужващите зони и 
крайпътните обслужващи комплекси. Първият етап от почистването е извършен по пътя до селата 
Писаница, Хасовица и Левочево, след което екипите бяха насочени по направление към с. Турян и 
Пещера, както и с. Габрица, Чокманово и Полковник Серафимово. При извършените уборки са събрани 
разнородни битови отпадъци, като пластмасови и стъклени бутилки, картонени чаши, опаковки, кутии и 
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кашони, както и строителни отпадъци. Над 100 чувала с отпадъци са събрани и извозени от почистените 
участъци. Събирането и транспортирането на отпадъците от съдовете, поставени на местата за отдих и до 
чешми, е включено в графика на сметосъбиращите автомобили, които обслужват общината. 
Нерегламентираното изхвърляне на отпадъци на територията на общинската пътна мрежа оказва 
неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве и околната среда, затова поддържането на 
чистотата е изключително важно и необходимо. 
 
 
Източник: dgpazar.eu 
 

Заглавие: Инспектори санкционираха обслужващия и Димитровград регионално депо за отпадъци 
 

Линк: http://www.dgpazar.eu/index.php?page=News&id=19060 
 

 
 

Текст: 111 обекта на територията на Димитровград, Хасково и останалите населени места от областта са 
проверили през изтеклия месец инспекторите на Регионалната инспекция по околната среда и водите 
(РИОСВ). Извършени са 114 проверки, издадени са 37 предписания за отстраняване на нарушения. 
Връчено е и наказателно постановление, както и 4 акта. От наложените наказания, включително и за 
предишни периоди, постъпили са 4 431 лв.  
Съставени са 3 акта на оранжерии за производство на зеленчуци, заради неизпълнение на 
задължителните собствени периодични измервания на изпусканите в атмосферния въздух замърсители. 
За непроведен задължителен собствен мониторинг на концентрацията на замърсители в отпадните води 
е съставен и акт. Издадено е и наказателно постановление за 500 лв. на Регионалния център за третиране 
на неопасни отпадъци в с. Гарваново, който обслужва и Община Димитровград.   
Извършени са и проверки на връчените преди време на кметовете на 16-те общини в областта 
предписания за почистване на нерегламентирани сметища по поречията на реките и прилежащите 
територии. 
 
 
Източник: blitz.bg 
 

Заглавие: Уникална иновация! Холандски дизайнер създаде домашни машини за рециклиране 
Дейв Хакенс откри начин за въвличане на всяко домакинство в мисията за спасяване на планетата 
от хорските отпадъци 
 

Линк: http://www.blitz.bg/news/article/411561 
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Текст: Дейв Хакенс, холандски дизайнер, който откри начин за въвличане на всяко домакинство в 
мисията за спасяване на планетата от хорските отпадъци. Преди 3 години Хакенс създаде система от 
машини, която рециклира отпадъците от опаковки в домашни условия. Нарече проекта си "Безценна 
пластмаса", предаде БНТ. "Целта на проекта е да подобрим рециклирането, като предоставим идеи как 
това да се прави от всеки. Това е основната информация, необходима за създаване на малка централа за 
рециклиране навсякъде по света. Проектът за системата може да се свали от интернет безплатно. Ние не 
можем да постигнем целта сами.  
Ето защо е важно проектът да стигне до много хора - до вашите приятели, вашите съседи, но и до хората в 
Централна Африка, например. Когато споделяте проекта трябва да сте сигурни, че той ще стигне до 
правилните хора. Когато информацията се разпространи, рециклирането ще започне", разказва 
дизайнерът Дейв Хакенс.  
За изграждането на машините Хакенс използвал и непотребни предмети, които открил в складове за 
скрап. Казва, че системата за рециклиране е проста, но отговаря на всички стандарти. Тя включва 
пластмасов шредер, екструдер и малка леярна за стапяне на материала.  
Машините на Хакенс превръщат всеки човек в занаятчия. Те дават възможност на всеки човек да 
превърне ненужните отпадъци в полезни предмети. Като например клавиатура за компютър, ножове, 
купи, саксии и какво ли още не. Холандецът не спира да усъвършенства машините си.  
Вярва, че идеята му ще стигне до максимално много хора. Надява се, че и други дизайнери също ще се 
включат в проекта, за да го подобрят. Хакенс продължава да вярва, че мини рециклиращите центрове 
могат да спасят света от постоянно нарастващите сметища.  
Или най-малко подобни възможности ще накарат хората да оценят подобаващо опаковките, които бързо 
губят стойност за тях, щом бъдат освободени от съдържанието си. Така крайната цел все пак ще бъде 
постигната - пластмасата няма да се трупа в земята и няма да плава из моретата, а ще попада в кръговия 
процес на повторната употреба и рециклирането.  
 
 
Източник: manager.bg 
 

Заглавие: 0% отпадъци! 
 

Линк: http://www.manager.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/0-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8 
 

 
 

Текст: Знаете ли, че...отговорното отношение на бизнеса към природата не е само обещания и 
декларации.  Един от най-големите стратегически инвеститори в хранителната индустрия в България и 
работодател на над  1500 души, Нестле България оползотворява 100% от генерираните отпадъци.  
От 2014 година насам фабриката на Нестле за шоколадови изделия и бисквити "София" не депонира 
санитарен отпадък на българските сметища, т.е. количеството, което иначе би отивало на сметища е 0%, 
казва директорът й Мартин Крон. 
Редуцирането на отпадъци в производствената база за сладолед на компанията във Варна пък се равнява 
на производството на електроенергия, достатъчна за 4 години консумация на едно домакинство, добавя 
нейният ръководител Адриан Мунтеан. Мениджмънтът на завода във Варна поема ангажимент до 2020 г. 
поне половината от персонала да пренесе с личен пример културата на разделно събиране и 
рециклиране от фирмата вкъщи и сред близкото си обкръжение.  
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Компанията е въвела в производството си уникална система за рециклиране, чрез която от 
преработените количества отпадък се произвежда 198 МВт електроенергия  - достатъчна за захранване 
на едно средностатистическо домакинство за период от 33 години и 220 МВт топлинна енергия 
(осигуряваща топлата вода в една детска градина в продължение на 4 години. Празните курсове до 
сметищата са заменени с пълни до предприятия, произвеждащи топлинна и електроенергия от санитарни 
и биоразградими отпадъци. Така Нестле редуцира  200 тона въглеродни емисии, равняващи се на същото 
количество, отделяно от 121 леки автомобила за година. Данните бяха представени на събитие, 
посветено на устойчивото развитие и съвместната грижа на бизнеса, институциите и местната власт към 
околната среда в централата на Нестле България. 
Биоразградимите отпадъци са основен акцент в приоритетните направления за финансиране през новия 
програмен период, бизнесът може да се включи в тях чрез предстоящи пилотни проекти, посочи 
Антон Пейчев, старши експерт в отдел „Управление и контрол на масово разпространени отпадъци“ към 
министерството на околната среда и водите. 
Глобалните приоритети за устойчиво развитие, които Nestle Group си поставя до 2020 година са в три 
посоки - вода, енергия и отпадъци и намаляването им с по 35% в сравнение с 2010 година, съобщи Нели 
Ангелова, мениджър „Корпоративни връзки“ в Нестле България. 
Нестле споделяне добрите практики, насочени към опазването на околната среда в общностите, защото 
един от основните й ангажименти е да създава споделена стойност. 
 
 
Източник: 24chasa.bg 
 

Заглавие: Кметът на "Източен" отличен за премахване на сметища 
 

Линк: https://www.24chasa.bg/Article/5487139 
 

 
 

Текст: Със специална грамота от Българската национална телевизия бе отличен кметът на район 
"Източен" Николай Чунчуков. Тя бе връчена за неговия принос в инициативата на БНТ да се премахнат 
незаконните сметища в България, като той бе отличен в категорията "За най-бързо реагирал кмет при 
премахване на сметище в район "Източен" в Пловдив. По този повод кметът Чунчуков заяви, че грижата 
за чистотата в района е една от първостепенните и перманентни задачи, особено като се има предвид , че 
в "Източен" се намира и най-големият малцинствен квартал в страната, което изисква специални грижи и 
усилия. "Грижата за почистването на района е ежедневна, 365 дни в годината. Без подкрепата, 
разбирането и усилията на ръководството на ОП "Чистота" и лично на неговия директор Иван Стоянов, не 
бихме могли да имаме същите добри резултати", заяви Чунчуков. 
 
 
Източник: rodopismolian.blogspot.bg 
 

Заглавие: Нови мерки: ЧСИ събира такса „Смет“ от длъжници?! 
Кметът Николай Мелемов ще предоговаря условията по договора с „Титан" 
 

Линк: http://rodopismolian.blogspot.bg/2016/05/blog-post_47.html 
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Текст: Да се задължи Общинската администрация в Смолян да използва всички законови средства за 
събиране на задълженията от такса „Смет" от гражданите, включително и принудително събиране. Тези 
мерки бяха набелязани от работната група, създадена с решение на Общинския съвет, която разгледа 
материалите, касаещи сметосъбирането в общината. След работната среща бе препоръчано кметът 
Николай Мелемов да направи среща с фирмата-изпълнител по договора за сметосъбиране, като на нея 
да се предоговорят базовите условия, при които е сключен договорът през 2006 г. с оглед настъпилите 
промени в икономическото състояние. 
Препоръчва се също така в Общинска администрация да не се използват средства от други местни 
дейности за покриване задълженията по договорите за сметосъбиране, освен приходите от такса смет. 
Необходимо е също така да се повиши контролът върху кантара. „Технически да бъде оборудван 
съществуващият кантар така, че да може да се осъществява пълен контрол. При невъзможност трябва да 
се търси възможност същият да се ситуира в края на града. Да се търси възможност за технически контрол 
на входящия отпадък. Общинска администрация да ползва всички законови мерки за повишаване 
събираемостта на такса „Смет" в курорта Пампорово. Да има достъпност, прозрачност при отчетността на 
сметосъбирането, при съставянето на моментните и месечни протоколи. Да се задължи Общинска 
администрация да представя пред Общинския съвет тримесечна справка за извършените дейности, които 
са по договора. Да се засили контролът върху нерегламентираните сметища. Да се предвидят санкции на 
кметове и кметски наместници в селата за допускане на такива, както и да се вземат мерки за занижения 
контрол при подписването на протоколите", са също мерките, които бяха набелязани от работната група. 
Заседанието беше ръководено от председателя на Общинския съвет Славка Каменова. В него участваха 
общински съветници и граждани. 
 
 
Източник: plovdiv24.bg 
 

Заглавие: "Чистота" призова да не се изхвърля стара покъщнина край контейнерите 
 

Линк: http://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Chistota-prizova-da-ne-se-izhvurlya-stara-pokushtnina-krai-
konteinerite-639774 
 

 
 

Текст: Поради започналите пролетни ремонти по домовете много граждани напоследък изхвърлят 
непотребни дивани, фотьойли, матраци, хладилници и друга едра покъщнина покрай съдовете за битови 
отпадъци и дори в зелените площи, алармира директорът на ОП "Чистота" Иван Стоянов. 
Според него това не е редно, още повече, че на сайта на предприятието е публикувана карта с 
местоположението на всички видове контейнери.  
На 60 точки в града например са разположени около 150 контейнера за строителни отпадъци тип "лодка".  
Община Пловдив вече има и специализирани площадки за безвъзмездно предаване на разделно 
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събрани отпадъци от домакинствата. За да се пази чистотата на Пловдив, Иван Стоянов призова 
гражданите да използват именно тях.  
Площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата  
- Район "Западен" - Околовръстен път, кв. "24А", работно време: вторник от 16:00 до 19:00 ч.  
- Район "Тракия" - бул. "Цар Симеон" /околовръстен път/, срещу зелената площ зад паметника на Кан 
Крум, работно време: петък от 16:00 до 19:00 ч. 
- Район "Северен" - ул. "Дилянка" № 35, работно време: вторник от 16:00 до 19:00 ч.  
- Район "Централен" - ул. "Сергей Румянцев" №8, работно време: понеделник от 16:00 до 19:00 ч. 
- Район "Източен" - ул. "Правда" № 4, работно време: събота от 16:00 до 19:00 ч. 
За контакти: тел. 0884430323  
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