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Източник: МОСВ 

 

Заглавие: Златица и още шест общини ще изграждат инсталации за преработка на 

отпадъци 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/zlatica-i-oste-shest-obstini-ste-izgrajdat-

instalacii-za-prerabotka-na-otpaduci/ 

 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договор за 

изграждане на инсталации за преработка на отпадъци в общините Златица, Антон, 

Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч. Проектът включва инсталации за 

компостиране на зелени и биоразградими отпадъци и за предварително третиране 

на битови отпадъци. Съоръженията ще обслужват 21 000 жители. 

 

Компостиращата инсталация е предвидена с капацитет 3000 тона годишно. 

Съоръжението за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци е 

с капацитет  5700 тона годишно, генерирани от териториите на седемте общини. 

 

До момента в седемте общини няма съоръжения за предварително третиране и 

рециклиране. Социално-икономическите ползи от изпълнението на проекта са 

насочени към подобряване качеството на околната среда за жителите в общините и 

предоставяне на нов тип услуга в областта на управлението на отпадъците. Ще бъдат 

разкрити нови работни места, необходими за експлоатация на изградената 

инфраструктура. 

 

Общият размер на инвестицията е близо 8,9 млн. лв. Оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020 г.“ осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 6,6 млн. 

лв. Срокът за изпълнение на проекта е 19 месеца. 

 

Източник: Банкеръ 

 

Заглавие: Вносът на твърди отпадъци в Китай е намалял с 56 процента 

 

Линк: http://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/vnosut-na-tvurdi-otpaduci-v-kitai-e-

namalial-s-56-procenta 

 

 

https://www.moew.government.bg/bg/zlatica-i-oste-shest-obstini-ste-izgrajdat-instalacii-za-prerabotka-na-otpaduci/
https://www.moew.government.bg/bg/zlatica-i-oste-shest-obstini-ste-izgrajdat-instalacii-za-prerabotka-na-otpaduci/
http://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/vnosut-na-tvurdi-otpaduci-v-kitai-e-namalial-s-56-procenta
http://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/vnosut-na-tvurdi-otpaduci-v-kitai-e-namalial-s-56-procenta
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Текст: Вносът на твърди отпадъци в Китай е намалял с 56,3 процента през първата 

половина на 2018 година, след като страната наложи строги нови ограничения и 

започна инициатива срещу контрабандата, съобщи вчера агенция Синхуа, цитирана 

от Ройтерс. 

 

Общият внос на отпадъци и скрап е достигнал 9,98 млн. тона за шестмесечния 

период. 

 

Китай започна да внася големи количества боклук за рециклиране преди 30 години, 

разрешавайки на корабите, доставящи стоки до Европа и САЩ, да натоварят 

отпадъци, преди да се върнат у дома. През 2015 г. общо са внесени 47 млн. тона 

боклук. 

 

Китайските власти обаче се отдръпнаха от тази политика в опит да ограничат 

замърсяването и да се изкачат в световната снабдителна верига. 

 

Правителството забрани вноса на 24 вида боклук от чужбина, включително пластмаса, 

и наложи строги ограничения за качеството на други материали за рециклиране, 

включително скрап. 

 

Министерството на околната среда определи решението като "символична мярка" за 

създаване на зелен и чист Китай и допълни, че ще разшири забраната до още 16 вида 

метален скрап и химически отпадъци до края на годината. 

 

Китайските митнически служби също поставиха борбата с незаконния внос на 

отпадъци като приоритет и вече арестуваха стотици за контрабанда на скрап. 

Множество местни рециклиращи компании прехвърлиха заводите си в Югоизточна 

Азия, за да заобиколят ограниченията, а забраните принудиха Европа и САЩ да 

преосмислят стратегиите си в областта на рециклирането. 

 

Източник: Дарик 

Заглавие: В Севлиево предприемат сериозни мерки срещу излезлите от употреба 

автомобили 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/v-sevlievo-predpriemat-seriozni-merki-sreshtu-

izlezlite-ot-upotreba-avtomobili-2109295 

 

 
 

Текст: На заседание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците 

(РСУО), в което влизат Севлиево, Дряново и Сухиндол, е взето решение да бъде 

закупена допълнителна техника за поддръжка на чистотата. 

   

https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/v-sevlievo-predpriemat-seriozni-merki-sreshtu-izlezlite-ot-upotreba-avtomobili-2109295
https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/v-sevlievo-predpriemat-seriozni-merki-sreshtu-izlezlite-ot-upotreba-avtomobili-2109295
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Община Севлиево планира да закупи мултифункционална вакуумна мотометачна 

машина и допълнително оборудване към нея на стойност до 500 000 лева. 

 

Отчита се, че въпреки непрекъснатите проверки и въведените санкции, продължават 

да се образуват нерегламентирани сметища. От Общината призоваха гражданите 

да използват само осигурените места за събиране на остатъчните продукти от бита. 

   

За да продължи Севлиево да бъде един от най-чистите градове в България, кметът д-р 

Иван Иванов предлага промени и допълнения в „Наредба за дейностите по 

управление на отпадъците на територията на община Севлиево”. Причината за това 

е, че съществуващият чл. 23, ал. 4 препраща към отменената вече Наредбата за 

организация на движението на територията на общината и на практика възникват 

пропуски по отношение на третирането на излезлите от употреба моторни превозни 

средства, изоставени на обществени места. 

 

Идеята е да са съставя констативен протокол, в който да се описва състоянието 

излизлите от употреба моторни превозни средства. След това ще се издирва неговият 

собственик, който лично срещу подпис или чрез писмо с обратна разписка ще 

получи съответното предписание. В 14-дневен срок от получаване на предписанието 

собственикът е длъжен да премести превозното средство на площадка за временно 

съхранение или в център за разкомплектоване. 

 

При неизпълнение на предписанието ще бъдат предприети мерки за принудително 

премествано на площадка за временно съхранение и разкомплектоване за 14 дни, 

след което ще се разкомплектоват. В този срок обаче собственикът ще има право да 

поиска връщането му, след като заплати разходите във връзка с принудителното 

преместване и съхраняване на площадката. 

 

Източник: Bgonair.bg 

 

Заглавие: За осма година: Екорегата почиства река Струма от боклуците 

 

Рафтъри и доброволци по цял ден събират всякакви отпадъци 

 

Линк: https://www.bgonair.bg/reportazhi/2018-07-14/za-osma-godina-ekoregata-

pochistva-reka-struma-ot-boklutsite 

 

 
 

Текст: Екорегата по поречието на река Струма. Рафтъри и доброволци се събраха 

със зелената инициатива да почистят бреговете.  

 

Заради интензивния трафик по Е79 през Кресненското дефиле участъкът е сериозно 

замърсен. Екорегатата се провежда за осма поредна година. Доброволци и 

https://www.bgonair.bg/reportazhi/2018-07-14/za-osma-godina-ekoregata-pochistva-reka-struma-ot-boklutsite
https://www.bgonair.bg/reportazhi/2018-07-14/za-osma-godina-ekoregata-pochistva-reka-struma-ot-boklutsite
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рафтъри с ръкавици и чували по цял ден събират всякакви отпадъци, които по един или 

друг начин са се озовали в реката и край нея.  

 

Рафтърите са свидетели, че голяма част от боклуците в реката се изхвърлят от 

преминаващите през дефилето автомобили. Почистването на реката ще продължи и 

утре. 

 

Източник: Марица 

 

Заглавие: Предстояща кампания за събиране на отработени масла 

 

Линк: https://www.marica.bg/predstoqshta-kampaniq-za-sybirane-na-otraboteni-masla-

Article-141300.html 

 

 
 

Текст: В периода от 16 до 20 юли 2018 г. Община Пловдив организира кампания за 

разделно събиране на отработени масла. Желаещите да се включат може да 

предадат своите отпадъци на посочения адрес: гр. Пловдив, Район „Северен”, ул. 

„Георги Бенев” №4, площадка на „Универсметал” ООД от 09:00 до 17:00 ч. 

„Имате възможност да се присъедините към нашите усилия за чиста околна среда, 

като предадете този вид отпадъци на посочения адрес по време на кампанията“, 

заявяват от общинската дирекция „Екология и управление на отпадъците“. 

 

Отработените масла се разлагат само частично. Изхвърлянето им в околната среда 

може да се отрази пагубно на природните екосистеми, защото възпрепятства 

достъпа на кислород до водата и почвата. Един литър отработено масло може да 

замърси 1 милион куб. м. вода, а ако бъде излят във воден басейн, може да образува 

петно с размер 4 000 кв.м., информират експертите. Те подчертават, че 

неконтролираното изгаряне на масла води до замърсяване на въздуха с токсични 

съединения на основата на сярата, които не само замърсяват въздуха и околната 

среда за продължителен период от време, но са и канцерогенни. 

 

Изхвърлянето на опасни отпадъци в общия поток смесени отпадъци влияе отрицателно 

върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната 

експлоатация на депата, поради което Община Пловдив призовава гражданите да се 

възползват от предложената възможност. 

 

https://www.marica.bg/predstoqshta-kampaniq-za-sybirane-na-otraboteni-masla-Article-141300.html
https://www.marica.bg/predstoqshta-kampaniq-za-sybirane-na-otraboteni-masla-Article-141300.html

