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Източник: МОСВ 

Заглавие: Министър Димов и кметът на Бургас започнаха поредица срещи за 

чистотата на въздуха в града 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-i-kmetut-na-burgas-

zapochnaha-poredica-sresti-za-chistotata-na-vuzduha-v-grada/ 

 

 
 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Бургас 

Димитър Николов започнаха днес поредица разговори с големите промишлените 

оператори на територията на общината във връзка с чистотата на въздуха в града. 

Първата среща беше с ръководството на дървопреработвателното предприятие 

„Кроношпан“. Тя беше проведена в РИОСВ-Бургас и в нея участваха и народните 

представители Димитър Бойчев, Диана Саватева, Ася Пеева и общинският съветник 

Георги Дракалиев. 

 

Министърът и кметът поставиха конкретни изисквания за подобряване работата на 

предприятието и предупредиха, че дейността му зависи от връщането на доверието 

на гражданите. Те изискаха в процеса на промяна на Комплексното разрешително 

на завода да бъдат въведени най-добрите налични техники за всички пречиствателни 

устройства на територията на „Кроношпан“.  До 10 декември предприятието трябва 

да представи график с етапите на въвеждане в експлоатация на новите техники. 

Поетапното въвеждане трябва да започне веднага, а всички мерки да са изпълнени не 

по-късно от ноември 2019 г. До края на зимата проектът на ново Комплексно 

разрешително трябва да бъде представен на гражданите на Бургас за обществено 

обсъждане. 

 

По изричното настояване на кмета на общината в Комплексното разрешително ще 

се изисква постоянен, непрекъснат мониторинг  на емисиите от комина на 

предприятието.  Община Бургас ще изпрати искане чрез Изпълнителна агенция по 

околна среда  (ИАОС) до Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) за 

включване на новоизградената станция в комплекс „Славейков“ в националната 

система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух (КАВ). По искане на 

община Бургас ИАОС вече предостави за постоянно ползване допълнителна мобилна 

станция за имисионни измервания на качеството на атмосферния въздух в града. Така 

акредитираните от ЕАОС станции за измерване на КАВ в града станаха четири. За по-

голяма прозрачност общината ще предостави възможност на експерти, излъчени от 

гражданите, да валидират постоянно първичните данни от станцията в комплекс 

„Славейков“. Данните от новата станция вече са достъпни и на интернет-страницата 

на община Бургас. Предстоят срещи и с ръководствата на „Лукойл Нефтохим“ - 

Бургас и други промишлени предприятия. 

https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-i-kmetut-na-burgas-zapochnaha-poredica-sresti-za-chistotata-na-vuzduha-v-grada/
https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-i-kmetut-na-burgas-zapochnaha-poredica-sresti-za-chistotata-na-vuzduha-v-grada/
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Източник: Блиц 

 
Заглавие: Важна финансова новина за всички столичани  

 

Няма да има увеличение на такса смет в София през 2019 г. 

 

Линк: https://www.blitz.bg/obshtestvo/stolitsa/vazhna-finansova-novina-za-vsichki-

stolichani_news640584.html 

 

 
 

Текст: Няма да има увеличение на такса смет през 2019 г. в столицата.  

Това съобщи заместник-кметът по направление "Финанси и стопанска дейност" Дончо 

Барбалов на брифинг в Столичната община.  

Той допълни, че през 2019 г. ще има рекорден бюджет за чистотата на града, уточнява 

bTV. Заместник-кметът по направление "Зелена система, екология и земеползване" 

Йоана Христова посочи, че са отделени 22 млн. лв. повече за чистотата. 

 

В момента предвижданията ни са план-сметката да е на стойност 250 985 776 лв. Това 

е с 12 процента повече от заложените средства през 2018 г. Предвидили сме за 

поредна година увеличаване на събирането на едрогабаритни отпадъци – стари 

дограми, стари врати, мебели, отбеляза тя и допълни, че идеята е те да не стигат до 

нерегламентирано изгаряне.  

 

Средствата за едрогабаритни отпадъци ще са с 1,5 млн.лв. повече.Средствата за 

събиране на битовите отпадъци и сметоизвозване ще са в размер на 63 млн. 

лв.Планирани са 7,6 млн. лв. повече за поддържане чистотата на териториите за 

обществено ползване. Удвоява се миенето на улиците и се увеличава делът на 

машинното метене за сметка на ръчното, отбеляза още Христова. Улиците на 

масовия градски транспорт ще се чистят само машинно. Девет пъти ще бъде 

увеличено машинното метене и на тротоари и на велоалеи. 

 

Увеличават се средствата и за нови цветни площи, по-добро поддържане на зелените 

пространства и възстановените междублокови пространства, каза още Йоана 

Христова.Парите, предвидени за следващата година, са 21,6 млн. лв. Акцентът ще е 

работа в по-крайните квартали.През зимата общината ще се стреми да поддържа 

по-добре вътрешнокварталните улици.Планираното увеличение на средствата за тази 

дейност ще е 5,3 млн. лв., като включва и по-голяма интензивност на поддръжката и на 

общинските и републиканските пътища извън урбанизираната част на общината. 

 

Отделят се 55 млн. лв. за проучване, проектиране, изграждане, поддръжка и 

експлоатация на инсталациите и съоръженията за третиране на битови отпадъци, 

рециклирането и оползотворяването. Те са с 26% повече от средствата, заложени през 

https://www.blitz.bg/obshtestvo/stolitsa/vazhna-finansova-novina-za-vsichki-stolichani_news640584.html
https://www.blitz.bg/obshtestvo/stolitsa/vazhna-finansova-novina-za-vsichki-stolichani_news640584.html
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2018 г., като се увеличават над половин милион лева средствата за транспортиране и 

оползотворяване на RDF-гориво, каза още Христова. 

 

Източник: Марица 

Заглавие: В община Петрич започва изграждане на инсталация за битови отпадъци по 

проект за 10 милиона лева 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1908023 

 

 

Текст: В община Петрич започва изграждане на инсталация за битови отпадъци по  

проект за 10 милиона лева 

 

В община Петрич започва изпълнение на проект за изграждане на компостираща 

инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци. Проектът 

се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда" 

2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски структурни и 

инвестиционни фондове, съобщиха от общината. 

 

Общата стойност на проекта е 10 313 535 лв., от които 6 078 009 лв. са европейско 

финансиране, а 3 162 935 лв. са осигурени от общинския бюджет. Целта е да се 

намали количеството битови отпадъци за депониране и да се увеличи делът на 

рециклираните и оползотворените отпадъци в община Петрич, която съставлява 

самостоятелен регион за управление на отпадъците. 

Източник: Столица 

 

Заглавие: Смолян с акция срещу бракуваните коли 

 

Линк: https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/510797 

 

 

Текст: Община Смолян проведе поредна акция за премахване на излезлите от 

употреба МПС, паркирани на терени общинска собственост. 

 

Това съобщиха от пресцентъра на Общината. 

 

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1908023
https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/510797
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На основание Заповед № РД 0910/07.11.2018 г. на кмета Николай Мелемов, комисия 

от служители на Община Смолян, РУ – Смолян, сектор „Пътна полиция“ и представител 

на фирма „Томов Трейд“ ЕООД поставиха предписания за констатираните излезли от 

употреба моторно-превозни средства, намиращи се в имоти общинска собственост 

на следните адреси: 

 

1. Ул. „Алеко Константинов“ №2 – сиво BMW без регистрационен номер; 

2. Ул. „Кольо Шишманов“ № 68 на уличното платно – сив Мерцедес; 

3. Ул. „Чан“ – паркинг върху фурна „Мак“ – син Форд – без регистрационен номер; 

4. Ул. „Коста Аврамиков“ №76 – улично платно – сиво Пежо без регистрационен 

номер; 

5. Ул.“Коста Аврамиков“ №23 – на тротоар – черен Голф без регистрационен номер; 

6. ул. „Димитър Македонски“ срещу ЕМЕ в зелени площи : 

-сив мерцедес без регистрационен номер; 

-сиво Пежо без регистрационен номер; 

7. ул. „Кирил Маджаров“ №32 на уличното платно – синьо Ауди без регистрационен 

номер.; 

8. ул. „Тракия“ – кв. Устово – пътно платно: 

-BMW – комби - черно – без регистрационен номер ; 

- Алфа Ромео – винено червен – без регистрационен номер; 

 

Собствениците на такива МПС е необходимо да предприемат действия за 

премесването им на терен, частна собственост или да ги предават в центрове за 

разкомплектоване. 

 

При неизпълнение, излезлите от употреба коли ще бъдат транспортирани до 

площадка за временно съхранение и разкомплектоване и на собствениците им ще 

бъдат налагани санкции в размер от 300 до 1 000 лв. 

 

Съгласно Наредбата за управление на отпадъците в Община Смолян се забранява 

съхраняването на излезли от употреба МПС на терени, общинска собственост – 

тротоари, улици, площадки, обществени паркинги, зелени площи и др. 

 

Тези бракувани автомобили заемат паркоместа, пречат на движението и освен това 

затрудняват фирмите за снегопочистване. 

 

 


