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Източник: Investor.bg 

 

Заглавие: 13 млн. лв. ще струва рекултивирането на старото сметище в Плевен  

 

Свлачище може да блокира работата на новото депо 

 

Линк: https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/13-mln-lv-shte-struva-

rekultiviraneto-na-staroto-smetishte-v-pleven-265364/ 

 

 
 

Текст: Община Плевен е разработила проект за рекултивиране на старото депо за 

отпадъци, който е на обща стойност близо 13 млн. лв. Това съобщи кметът на 

общината Георг Спартански, цитиран от БТА. 

 

Кметът уточни, че проектът ще бъде депозиран за финансиране от Предприятието за 

управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Спартански е 

удовлетворен от получената принципна подкрепа за този проект от Министерството 

на околната среда и водите. 

 

Община Плевен очаква да й бъдат предоставени и средства за аварийно укрепване 

на появилото се свлачище в новоизграденото регионално депо за битови отпадъци. 

Ако не се вземат мерки, заради свлачищния процес могат да останат без нормално 

извозване и депониране на отпадъци шест общини, обслужвани от новото депо. 

 

В област Плевен се разработва проект за рекултивация на още едно старо сметище 

за боклуци - на община Червен бряг. 

 

Идеята на общинското ръководство на Червен бряг и на кмета инж. Данаил Вълов е 

след рекултивирането на терена бившето депо да се превърне в парк. 

 

Източник: Topnovini.bg 

Заглавие:  Несебър събира отпадъците в подземни контейнери 

 

Линк:  https://burgas.topnovini.bg/node/800669 

 

 

Текст: Община Несебър вече прилага нов метод за събиране на отпадъци в града. 

Дейността се осъществява чрез подземни контейнери, които имат няколко 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/13-mln-lv-shte-struva-rekultiviraneto-na-staroto-smetishte-v-pleven-265364/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/13-mln-lv-shte-struva-rekultiviraneto-na-staroto-smetishte-v-pleven-265364/
https://burgas.topnovini.bg/node/800669
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предимства пред традиционните: модерните съдове са по-компактни, заемат по-

малко пространство върху надземната площ и са поставени в зони, където има нужда 

от повече кофи за смет, а мястото за поставянето им е ограничено. По този начин се 

осигурява повече пространство за автомобили и пешеходци, което е голямо 

предимство за оживените райони на града. 

 

Съдовете са групирани по 3 или 4 броя с вместимост от по 3 куб. метра., което  

осигурява обем от 12 кубически метра - капацитет, който трудно може да се осигури 

с обикновени контейнери върху площадка на тротоара. Съдовете са поставени в 

специално бетоново корито. Над земята се намира само приемното устройство, 

което е високо около метър.Те са значително по-функционални и позволяват разделно 

събиране на по-голямо количество отпадъци. Към този момент на две места в града 

вече функционират новите пилотни съоръжения. Предстои да бъдат монтирани още 

шест съоръжения в група по 3 или 4 съда в новия град.  

 

Изхвърлянето на отпадъци по този начин, става лесно и удобно. Със специален лост, 

цилиндричният капак се отваря чрез завъртане и отпадъците се поставят в неговата 

кухина. При обратното движение сметта попада в контейнерите под земята. 

Механизмът не позволява достъп до изхвърлените отпадъци, което ще възпрепятства 

силният вятър и птиците да разпиляват боклука. По този начин ще бъде избегнато 

събирането на боклук около контейнерите, особено през летния туристически сезон. 

Тази иновация значително ще подобри естетическата визия на градската среда.  

 

Източник: Kiss1 

 

Заглавие: Изградиха нова инсталация за сепариране на отпадъци в ТЕЦ – Русе 

 

Линк: http://www.kiss13.net/index.php/ruse/item/4682-izgradiha-nova-instalatsiya-za-

separirane-na-otpadatsi-v-tets-ruse 

 

 
 

Текст: До месец се очаква да заработи инсталацията на "Топлофикация" - Русе за 

сепариране на битови отпадъци.  

 

Там те ще се разделят на строителни и такива за рециклиране и компостиране. Ще 

бъде извличана и фракция, която ще се използва за изработване на модифицирано 

твърдо гориво. На този етап обаче на инсталацията само ще се отделят различните 

видове отпадъци. 

 

Все още не е ясно кога дружеството ще може да започне да гори битовите отпадъци. 

Изчаква се сепараиращата инсталация да получи акт 16, за да бъде пусната в 

експлоатция. 

 

Източник: Investor.bg 

http://www.kiss13.net/index.php/ruse/item/4682-izgradiha-nova-instalatsiya-za-separirane-na-otpadatsi-v-tets-ruse
http://www.kiss13.net/index.php/ruse/item/4682-izgradiha-nova-instalatsiya-za-separirane-na-otpadatsi-v-tets-ruse
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Заглавие: Ел. Герджиков: Заводът за изгаряне на RDF отпадъци в София няма да 

замърсява 

 

Разширяването на синята и зелената зона в София вече е финализирано, обясни 

председателят на СОС 

 

Линк: https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/el-gerdjikov-zavodyt-za-

izgariane-na-rdf-otpadyci-v-sofiia-niama-da-zamyrsiava-265348/ 

 

 
 

Текст: Заводът за изгаряне на RDF опадъци ще замести други стари съоръжения на 

"Топлофикация София" и комулативният ефект ще е намаляването на фините 

прахови частици във въздуха на столицата с 9,6%. Това коментира в ефира на БНТ 

председателят на Столичния общински съвет (СОС) Елен Герджиков. 

 

Той е категоричен, че тази технология се използва в 300 европейски града и отхвърли 

опасенията на граждански организации, че ще бъде допълнителен източник на 

замърсяване на града. 

 

Дружество в затруднено положение трябва да разширява своята дейност и да 

диверсифицира ресурси, коментира още той, защитавайки отпускането на заем от 

67 млн. евро за потъналата в дългове "Топлофикация София". Заводът ще струва общо 

около 160 млн. евро. 

 

При технологията се изгарят RDF отпадъци, при което топлофикационното дружество 

ще получава суровина за дейността си (газ) и ще може да спести таксите за 

унищожаване на тези отпадъци - в момента те се пренасят и унищожават от 

циментовите заводи и годишно се плащат по 5 млн. лева. 

 

Разширяването на синята и зелената зона за паркиране в София вече е 

финализирано, обясни още председателят на СОС пред националната телевизия. 

По-късно днес общинските съветици трябва да гласуват за последното разширяване 

на зелената зона. 

 

В следващите години търсене на паркоместа в центъра на столицата ще бъде 

осигурявано чрез други познати в европейската практика средства - такса 

задръстване, забрана за влизане в части на града или с ценова политика. 

 

Последните ремонти на София дават повече място за пешеходците и се намаляват 

паркоместата, обясни още Герджиков. 

 

Стремежът на Столичната община е все по-малко частни оператори да се наемат и 

все повече общинските дружества да поемат транспортната дейност на града, 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/el-gerdjikov-zavodyt-za-izgariane-na-rdf-otpadyci-v-sofiia-niama-da-zamyrsiava-265348/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/el-gerdjikov-zavodyt-za-izgariane-na-rdf-otpadyci-v-sofiia-niama-da-zamyrsiava-265348/
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обясни още той. На днешното заседание на общинския съвет ще бъде решено 

плащането на 5 млн. лева по извънсъдебно споразумение с един от превозвачите в 

София - "Юнион Ивкони". 

 

Компанията води 150 дела срещу общината по договори за обслужването на три 

линии в София в периода 2007 - 2015 година. 

 

Източник: Дарик 

 

Заглавие: Деца инициираха еко-акция (СНИМКИ)  

 

В почистване на спортната площадка се включиха и местни управници 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/shumen/deca-iniciiraha-eko-akciia-snimki-2111463 

 

 
 

Текст: Съвместна акция за почистване на спортната площадка в района на Дома на 

науката и техниката в Търговище се проведе днес. Инициативата бе на децата от 

образователния център „Усмивки. 

 

В почистването се включиха 35 деца на възраст от 7 до 9 години и техните родители. На 

призива на малчуганите се отзоваха също кметът на Търговище д-р Дарин Димитров, 

областният управител Митко Стайков, секретарят на общината Христалина Халачева, 

директорът на общинското предприятие БКС инж. Недялко Неделчев и служители на 

местната администрация. 

 

„Идеята ни бе децата от школата да се почувстват значими и важни, както и да бъдат 

по-внимателни, когато изхвърлят отпадъците си“, заяви Светлана Храброва – директор 

на образователния център „Усмивки”. 

 

С всеобщи усилия бяха събрани повече от 10 чувала с различни видове отпадъци. 

Експертите по опазване на околната среда в Общината Йоана Стефанова и Лилия 

Нинова обясниха на учениците какъв е пътят на зелените отпадъци до площадката за 

компостиране. Разказаха им за вредата, която замърсяването нанася на природата 

и колко време е необходимо на различните видове отпадъци да бъдат разградени. 

 

Децата зададоха много въпроси за екологията и изразиха желание за нови акции. 

Затова през почивните дни ще бъде организирано пребоядисване на оградата на 

площадката, в което ще се включат както родителите на децата от школата, така и 

деца и възрастни от съседните блокове. 

 

В края на акцията кметът Дарин Димитров се обърна към децата с думите: „Похвално 

е, че от такава ранна възраст давате пример, че всички ние, като граждани, носим 

отговорност да пазим чисти местата, където живеем”. Към думите му се присъедини 

https://dariknews.bg/regioni/shumen/deca-iniciiraha-eko-akciia-snimki-2111463
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и областният управител Митко Стайков, като подчерта, че за добрия външен вид на 

околната среда сме длъжни да полагаме грижи всички. 

 

Инициативата по почистването на площадката се реализира като част от дейностите 

по проект „Мога да се грижа за мястото, на което играя“ на образователния център. 

Целта е да покаже, че отговорността за опазването на местата за отдих и почивка, в 

чист и приветлив вид, е не само на институциите, но и на гражданите, дори и най-

малките. 


