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Източник: МОСВ 

Заглавие: Севлиево, Дряново и Сухиндол изграждат инсталации за преработка на 

отпадъци по ОПОС 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/sevlievo-dryanovo-i-suhindol-izgrajdat-

instalacii-za-prerabotka-na-otpaduci-po-opos/ 

 

 

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

изграждане на инсталации за преработка на отпадъци с общините Севлиево, 

Дряново и Сухиндол. Проектът включва две инсталации за компостиране на 

територията на Севлиево и Дряново и изграждане на площадка за компостиране на 

място за община Сухиндол. Съоръженията ще обслужват над 42 000 жители. 

 

Компостиращите инсталации са предвидени с общ капацитет близо 4000 тона 

годишно. 

 

Общият размер на инвестицията е над 2,2 млн. лв. Оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020“ осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на над 1,8 

млн. лв. Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца. 

 

Източник: Plovdiv24.bg 

 

Заглавие: Забраняват движението на стари коли в центъра на Пловдив? 

 

Линк: https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Zabranyavat-dvizhenieto-na-stari-koli-v-

centura-na-Plovdiv-806697 

 

 
 

Текст: Ограничаване на движението на по-стари лични автомобили в центъра на 

Пловдив  е една от потенциалните мерки, които Общината може да предприеме в 

борбата с мръсния въздух. Това стана ясно на заключителната пресконференция за 

разработване на Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на 

територията на Община Пловдив и План за действие към същата за периода 2018 - 

2023 година, предаде репортер на Plovdiv24.bg. 

 

https://www.moew.government.bg/bg/sevlievo-dryanovo-i-suhindol-izgrajdat-instalacii-za-prerabotka-na-otpaduci-po-opos/
https://www.moew.government.bg/bg/sevlievo-dryanovo-i-suhindol-izgrajdat-instalacii-za-prerabotka-na-otpaduci-po-opos/
https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Zabranyavat-dvizhenieto-na-stari-koli-v-centura-na-Plovdiv-806697
https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Zabranyavat-dvizhenieto-na-stari-koli-v-centura-na-Plovdiv-806697


 

WWW.BAR-BG.ORG I 3 

 

"Като пример ще посоча, че това вече се прави в Столична община и ще се прилага 

най-вече през зимните месеци на годината", посочи още Стефан Дишовски от екипа 

на проекта. Той допълни, че подобно ограничение може да се инициира и контролира 

с поставянето на екологичен стикер на дадената кола. Стикерът трябва да съдържа 

информация за годината на производство на автомобила, вредни емисии и т. н.  

 

Отдумите му стана ясно, че основните причини за замърсяване на въздуха са битовото 

отопление, но и транспортът и промишлеността. Решенията пък се крият в подмяната 

на отоплителни уреди, за което местната администрация ще прави проучване, но 

също и оптимизиране на транспортната схема, поддържане на инфраструктурата, 

озеленяване. 

 

"Необходим е и контрол върху промишлеността, върху недопускането на изгаряне на 

отпадъци, контрол за недопускане на запрашаване от строителни площадки, 

стимулиране на алтернативен транспорт като велосипедния или електромобилите", 

каза още Дишовски. 

 

Източник: Kanal3.bg 

 

Заглавие: "Капачки за бъдеще" с нова инициатива за кувьоз през септември (ВИДЕО) 

 

Призоваха да се включат и организаторите на концерти, футболни мачове и 

спортни състезания 

 

Линк: http://kanal3.bg/news/81624-%20Kapachki-za-badeshte%20-s-nova-iniciativa-za-

kuvyoz-prez-septemvri-%2528VIDEO%2529 

 

 
 

Текст: Благотворителната инициатива "Капачки за бъдеще” продължава с нова 

кампания през септември, като и този път целта е да бъде закупен кувьоз за нуждаеща 

се болница. До момента благодарение на кампанията са закупени 2 кувьоза – за 

болнииците в Червен Бряг и Чирпан. 

 

Капачка по капачка и левче по левче – спасяват живот. В това вярват организаторите на 

инициативата "Капачки за Бъдеще” Мартина и Лазар. В края на миналата година със 

средствата от рециклирането на пластмасови капачки те дариха кувьоз за болниците 

в Червен Бряг и в Чирпан. 

 

В Червен бряг през миналата година са се родили 169 бебета, 10 от тях недоносени. 

Кувьозът, с който разполагат там обаче е от 1976 година. На предишната 

благотворителна инициатива която се проведе на 14 април пред националния стадион 

"Васил Левски" бяха събрани 20 тона капачки. Средствата от тази кампания бяха 

разпределени за Чирпан. 

 

http://kanal3.bg/news/81624-%20Kapachki-za-badeshte%20-s-nova-iniciativa-za-kuvyoz-prez-septemvri-%2528VIDEO%2529
http://kanal3.bg/news/81624-%20Kapachki-za-badeshte%20-s-nova-iniciativa-za-kuvyoz-prez-septemvri-%2528VIDEO%2529
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Този път  от "Капачки за Бъдеще” отправят призив и към организаторите на концерти и 

различни спортни мероприятия – най-вече футболни мачове да се включат в 

инициативата.  

 

В последните години инициативите за събиране на пластмаса станаха изключително 

популярни и в тях се включват все повече хора. Това може да направи всеки един от 

нас – нужни са няколко стари капачки – от прах за пране, безалкохолно, флумастери 

и маркери и кой каквото има.  

 

А доброволците са избрали да даряват точно тази апаратура, защото всяко трето дете 

в България, което е било в кувьоз получава увреждане, тъй като наличната техника е на 

повече от 20 години. 

 

Източник: Monitor.bg 

 

Заглавие: Кампания за събиране на стари автогуми в Пазарджик 

 

Линк: https://www.monitor.bg/bg/a/view/obshtina-pazardjik-pravi-kampanija-za-

sybirane-na-stari-avtogumi-140564 

 

 
 

Текст: Община Пазарджик стартира кампания за лятно почистване на града през 

месец август и най-вече за събирането на стари автомобилни гуми, строителни и 

битови отпадъци. 

 

Общински служители, съвместно с почистващите фирми и не без партньорството на 

гражданите, започват съвместни действия за извозването на натрупаните строителни 

и битови отпадъци около и в близост до контейнерите. Старите гуми ще се събират на 

временна площадка до бившето Държавно земеделско стопанство-ул.“Константин 

Величков“. 

 

На определеното място до 8 август граждани и фирми ще могат да депонират стари 

гуми, които след това ще бъдат прибрани от специализирана фирма, имаща 

договор с местната община.От общината молят гражданите да подават сигнали не 

само за образували се вече нерегламентирани сметища, но и за нарушители, които 

изхвърлят големи количества отпадъци на неподходящите за това места. 

 

Източник: Novini.dir.bg 

 

Заглавие: Хванаха мъж със 120 кг метални отпадъци 

 

Линк: https://novini.bg/bylgariya/kriminalno/493225 

 

https://www.monitor.bg/bg/a/view/obshtina-pazardjik-pravi-kampanija-za-sybirane-na-stari-avtogumi-140564
https://www.monitor.bg/bg/a/view/obshtina-pazardjik-pravi-kampanija-za-sybirane-na-stari-avtogumi-140564
https://novini.bg/bylgariya/kriminalno/493225
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Текст: Към 11 часа вчера полицаи извършили проверка в с. Величка, община Омуртаг, 

на лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с ямболска регистрация. 

 

Това съобщиха от пресцентъра на МВР. 

 

Колата била управлявана от правоспособен 38-годишен мъж от стралджанското с. 

Саранско. Установено е, че шофьорът превозва 120 кг метални отпадъци, без да има 

разрешително за такава дейност. 

 

Металите са иззети, а по случая в РУ-Омуртаг се извършва проверка. 

 


