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Източник: МОСВ 

 
Заглавие: Министър Димов подписа договор за компостираща инсталация на Хисаря 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-podpisa-dogovor-za-

kompostirasta-instalaciya-na-hisarya/ 

 

 
 

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

Хисаря Пенка Дойкова подписаха договор за изграждане на компостираща 

инсталация. По проекта ще се построи съоръжение за преработка на разделно 

събрани зелени и/или биoразградими отпадъци, образувани на територията на 

общината. 

 

Компостиращата инсталация е с капацитет близо 3000 тона годишно разделно 

събрани градински отпадъци от домакинства и зелен отпадък от поддръжката на 

общински площи. Съоръжението ще обслужва над 10 000 жители. Предвижда се 

изграждане на съпътстваща инфраструктура и доставка на мобилно оборудване. 

 

Общият размер на инвестицията е близо 3,4 млн. лв. Оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020 г.“ осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 2,5 млн. 

лв. Срокът за изпълнение на проекта е 19 месеца. 

 

Източник: МОСВ 

 
Заглавие: Хасково и Горна Оряховица ще актуализират програмите за качеството на 

въздуха със средства по ОПОС 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/haskovo-i-gorna-oryahovica-ste-aktualizirat-

programite-za-kachestvoto-na-vuzduha-sus-sredstva-po-opos/ 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметовете на Хасково 

Добри Беливанов и Горна Оряховица Добромир Добрев подписаха договори за 

актуализация на общинските програми за подобряване качеството на атмосферния 

въздух. 

 

По проектите ще бъдат изготвени актуални програми за период от пет години (2021-

2025 г.), които адресират основните източници на замърсяване на атмосферния 

https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-podpisa-dogovor-za-kompostirasta-instalaciya-na-hisarya/
https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-podpisa-dogovor-za-kompostirasta-instalaciya-na-hisarya/
https://www.moew.government.bg/bg/haskovo-i-gorna-oryahovica-ste-aktualizirat-programite-za-kachestvoto-na-vuzduha-sus-sredstva-po-opos/
https://www.moew.government.bg/bg/haskovo-i-gorna-oryahovica-ste-aktualizirat-programite-za-kachestvoto-na-vuzduha-sus-sredstva-po-opos/
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въздух на територията на двете общини. Фокусът е върху избор на адекватни към 

местните условия мерки за намаляване на замърсяването с фини прахови частици. 

 

Общият размер на инвестицията по двата проекта е осигурени изцяло от ОП „Околна 

среда 2014-2020 г.“. Срокът за изпълнение на дейностите е 18 месеца.361 хил. лв.,  

 

Източник: Дарик 

 
Заглавие: РИОСВ-Смолян разпореди почистване на републиканската и общинска 

пътна мрежа 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/plovdiv/riosv-smolian-razporedi-pochistvane-na-

republikanskata-i-obshtinska-pytna-mrezha-2158424 
 

 
 

Текст: Регионалната инспекция по околна среда и водите в Смолян, е разпоредила 

почистване на републиканската и общинската пътна мрежа, на териториалния 

обхват на инспекцията, която обхваща областите Смолян и част от Кърджали и 

Благоевград. 

 

Предписано е до директорите на областните пътни управления и общинските 

кметове, които трябва да се предприемат мерки по почистване в срок до средата на 

април. Трябва да се провери републиканската, общинската пътна мрежа и 

прилежащите територии за нерегламентираните замърсявания (сметища). При 

наличие на такива, да се разчистят. 

 

През март, инспектори на РИОСВ са извършили общо 22 проверки по линия на 

отпадъците, като извънредните са били 7, при които за издадени предписания за 

почистване на замърсени площи с битови отпадъци, за разчистване на площадка от 

дървесни опаковки и други. 

 

При една от тях е установено нерегламентирано сметище по брега на река 

„Белдоново дере“, землище на с. Змеица, общ. Доспат. При извършена проверка на 

място се установиха замърсени площи с битови отпадъци, находящи се 

непосредствено след моста на реката. 

 

Констатирано е наличието на оборска тор в частен имот, която не замърсява водния 

обект. Дадено е предписание на кмета на с. Змеица, за почистване на установените 

замърсявания с битови отпадъци. 

 

След изтичане на срока ще бъде извършен последващ контрол за изпълнение на 

предписанието. 

 

Източник: Актуално 

https://dariknews.bg/regioni/plovdiv/riosv-smolian-razporedi-pochistvane-na-republikanskata-i-obshtinska-pytna-mrezha-2158424
https://dariknews.bg/regioni/plovdiv/riosv-smolian-razporedi-pochistvane-na-republikanskata-i-obshtinska-pytna-mrezha-2158424
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Заглавие: РИОСВ – Варна провери сигнал за замърсяване с мазут на плажната ивица 

в Шкорпиловци 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/riosv-varna-proveri-signal-za-zamursyavane-

s-mazut-na-plajnata-ivica-v-shkorpilovci/ 
 

 
 

Текст: РИОСВ – Варна провери сигнал за замърсяване с нефтени петна на плажната 

ивица в землището на с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик. Сигналът е получен в 

неделя - 7 април, и още същия ден експертите на екоинспекцията са направили 

незабавна проверка на терен. 

 

При проверката е установено, че сигналът е основателен – констатирано е наличие 

на петна от гъста, непрозрачна, черна течност, наподобяваща мазут. Петната са с 

приблизителни размери до 10 см в диаметър и обхващат около 3 км от плажната 

ивица. Не е установен брегови източник на замърсяване с нефтопродукти. Сигналът е 

изпратен по компетентност до Басейнова дирекция „Черноморски район“, Морска 

администрация Варна, Областна администрация Варна и Община Долни чифлик. 

Предстои изясняване на обстоятелствата и даване на предписания за почистването на 

плажната ивица от нефтените петна. 

  

Източник: Дарик 

 
Заглавие: Вижте къде може да предадете безплатно опасните си отпадъци 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/vizhte-kyde-mozhe-da-predadete-

bezplatno-opasnite-si-otpadyci-2158563 
 

 
 

Текст: Като част от кампанията „Пролетно почистване 2019: Обери боклука“, Община 

Габрово съобщава, че габровци ще могат да предадат безвъзмездно опасни 

отпадъци от домакинствата в специално организиран мобилен пункт. Мобилният пункт 

за приемане на опасни отпадъци от домакинствата ще бъде разположен в две 

градски локации, както следва: 

10 април 2019 г. от 11:00 до 19:00 часа – паркинг до спортна зала „Орловец“; 

11 април 2019 г. от 10:00 до 18:00 часа – паркинг зад автобусната спирка до Тера Мол 

Габрово. 

https://www.moew.government.bg/bg/riosv-varna-proveri-signal-za-zamursyavane-s-mazut-na-plajnata-ivica-v-shkorpilovci/
https://www.moew.government.bg/bg/riosv-varna-proveri-signal-za-zamursyavane-s-mazut-na-plajnata-ivica-v-shkorpilovci/
https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/vizhte-kyde-mozhe-da-predadete-bezplatno-opasnite-si-otpadyci-2158563
https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/vizhte-kyde-mozhe-da-predadete-bezplatno-opasnite-si-otpadyci-2158563
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Опасните отпадъци, които ще бъдат приемани са: живаксъдържащи отпадъци; 

перилни и почистващи препарати и химикали; бои; мастила; лакове; фармацевтични 

продукти (лекарства с изтекъл срок на годност); пестицити; киселини; основи; 

разтворители; фотографски химични вещества и смеси; опаковки, съдържащи 

остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества.  

Опасните отпадъци от домакинствата замърсяват околната среда и влияят 

отрицателно върху здравето на хората. Те могат да поставят под риск живота на 

хората, животните и растенията – важно е да бъдат предадени за последващо 

обезвредяване! 
 

Източник: Дарик 

 
Заглавие: 62 тона боклук са изчистени в първата седмица от акцията „Пролетно 

почистване 2019: Обери боклука“  

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/62-tona-bokluk-sa-izchisteni-v-pyrvata-

sedmica-ot-akciiata-proletno-pochistvane-2019-oberi-bokluka-2158562 
 

 
 

Текст: С важен резултат приключи изключително силната петъчната акция от „Пролетно 

почистване 2019: Обери боклука“. Справката показва, че само в този ден са почистени 

53,38 тона отпадъци, като с най-голямо количество са строителни отпадъци от 

нерегламентирани сметища и битови отпадъци от домакинствата. Всички отпадъци 

са транспортирани до Регионалното депо за неопасни отпадъци – Габрово, където те 

ще претърпят последващо третиране – рециклиране и компостиране или 

депониране. 

 

Помощ на природата в битката с отпадъците оказаха стотици габровци, които смело 

слязоха в деретата, обикаляха пътищата, чистиха междублокови пространства, 

поляни, гори и дори слязоха в коритата на реките Янтра и Синкевица. В петъчния 5 

април бе денят, в който традиционно в кампанията се включиха и служители на 

Община Габрово. 116 служители на Общината се впуснаха в почистването на силно 

замърсени терени. Най-многобройният екип, в чийто състав бе и кмета на Габрово 

Таня Христова, фокусира своите усилия в почистването на дерето в кв. Трендафил. От 

иначе красивото и прохладно място, разположено на предела между най-оживените 

габровски квартали, бяха извадени стотици килограми битови отпадъци, гуми, 

остатъци от мебели и дрехи. 

Кампанията за почистване на нерегламентираните сметища бе подкрепена от 

фирмите „Димас“ АД и „Пътстрой - Габрово“ АД, които съдействаха с включването на 

екипи и техника. Сръчно и отговорно екипите на двете фирми обезпечиха 

изваждането и транспортирани тонове отпадъци. 

 

https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/62-tona-bokluk-sa-izchisteni-v-pyrvata-sedmica-ot-akciiata-proletno-pochistvane-2019-oberi-bokluka-2158562
https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/62-tona-bokluk-sa-izchisteni-v-pyrvata-sedmica-ot-akciiata-proletno-pochistvane-2019-oberi-bokluka-2158562
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Обобщените данни сочат, че в първата седмица на кампанията са се включили над 

800 души, които са почиствали замърсени терени в града и нерегламентирани 

сметища в извънградски райони. Общото количество събрани отпадъци е над 62 тона. 

Всички почистени терени са поставени под наблюдение, като Общински испекторат 

ще обезпечи техния постоянен мониторинг и при установяване на нарушители, те ще 

бъдат санкционирани. 

 

„Пролетно почистване 2019: Обери боклука“ продължава до 14 април, включително. 

Може да се регистрирате за участие на тел.: 066 818 437 или на e-mail: 

v.totseva@gabrovo.bg като посочите район на почистване, числеността на вашия екип 

и телефон за контакт. 

 

Община Габрово осигурява чували и ръкавици за всички регистрирани участници. 

Чували и ръкавици може да получите от стая 701 в сградата на Община Габрово, на 

10 април, от 8:30 до 17:00 часа. 

Всички регистрирани участници в кампанията могат да получат качествен почвен 

подобрител – компост, произведен на Регионалното депо за неопасни отпадъци. 

 

Източник: Актуално 

 
Заглавие: След капачките Благоевград събира батерии 

 

Линк: https://www.actualno.com/blagoevgrad/sled-kapachkite-blagoevgrad-sybira-

baterii-news_737471.html 

 

 
 

Текст: Между 16 и 17-ти април в Благоевград започва мащабна акции за сбирането 

на опасни отпадъци. Освен тях, ще се търсят и дават батерии и акумулатори, които 

вече няма да бъдат използвани. Акцията е организира от община Благоевград в 

сътрудничество с партньори. За събирането на опасните отпадъци ще бъдат 

организира специални пунктове. Цялата инициатива е безплатна, а гражданите ще 

могат да се отърват от своите: лекарства с изтекъл срок, стари печки и хладилници, 

мастила и замърсени опаковки и др. Целта е чрез реализиране на кампанията 

жителите на община Благоевград да бъдат улеснени, а околната среда да бъде 

защитена от вредното влияние на горепосочените отпадъци. Само дни по-рано пък, 

евродепутати доставиха огромно сърце, в което жителите на града могат да събират 

капачки за ковьози. Само два дни след началото на инициативата, сърцето в 

Благоевград беше почти пълно. Успоредно с тези две кампании тече и трета - такава 

за почистване на града. Тя започна миналия уикенд и за часове десетки 

благоевградчани почистиха улиците от битови отпадъци, начело с кмета на града д-р 

Атанас Камбитов. Инициативата продължава и следващия уикенд (13-ти и 14-април), 

когато ще е нейният грандиозен финал.  

 

https://www.actualno.com/blagoevgrad/sled-kapachkite-blagoevgrad-sybira-baterii-news_737471.html
https://www.actualno.com/blagoevgrad/sled-kapachkite-blagoevgrad-sybira-baterii-news_737471.html

