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Източник: Марица 

 
Заглавие: Замърсявания с отпадъци са почистени по предписание на РИОСВ  

  

След двата акта на кмета на Стрелча достъпът до сметището на града е прекратен 

 

Линк: https://pazardjik.marica.bg/zamyrsqvaniq-s-otpadyci-sa-pochisteni-po-predpisanie-

na-riosv-Article-225488.html 

 

 
 

Текст: През юли експертите от Регионалната инспекция по околната среда и водите – 

Пазарджик (РИОСВ – Пазарджик) провериха над 40 обекта за контрол на 

управлението на битовите, строителните и производствените отпадъци и сигнали за 

нерегламентирани сметища.  

 

Проверките констатираха, че по предписания на РИОСВ през юли са почистени 

нерегламентирано изхвърлени битови и строителни отпадъци в горски терени край 

село Света Петка, община Велинград. Премахнати са нерегламентирано 

съхранявани отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

от частен имот в Пазарджик. 

 

Собственикът на млекопреработвателно предприятие в село Равногор, община 

Брацигово, по препоръка на РИОСВ отстрани пропуски при неправилно управление 

на отпадъците на производствената площадка. Лечебно заведение в град 

Панагюрище постави съдове за разделно събиране на отпадъците, генерирани от 

дейността му. 

 

По сигнал за нерегламентирано сметище в ромската махала на село Ковачево, е 

извършена съвместна проверка с представители на Община Септември, която е 

констатирала, че на 6 юли замърсеният общински терен е бил почистен. В деня на 

проверката са установени нови замърсявания. Дадените предписания за почистване 

на замърсения с битови отпадъци терен, пред гробищния парк на селото, са 

изпълнени. 

 

При проверка по сигнал за замърсявания с отпадъци в частен имот в землището на 

село Варвара, община Септември, експертите констатираха, че се съхраняват и 

складират балирани отпадъци от хартия без необходимото разрешение по Закона за 

управление на отпадъците. На дружеството наемател на имота е издадено 

предписание да го почисти от балираните отпадъци и те да се съхраняват на 

площадка, за която има издадено разрешение за тази дейност. Предстои съставяне 

на акт за административно нарушение на дружеството наемател. 

 

https://pazardjik.marica.bg/zamyrsqvaniq-s-otpadyci-sa-pochisteni-po-predpisanie-na-riosv-Article-225488.html
https://pazardjik.marica.bg/zamyrsqvaniq-s-otpadyci-sa-pochisteni-po-predpisanie-na-riosv-Article-225488.html
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След упражнен контрол за управление на битови и строителни отпадъци са 

констатирани административни нарушения на Закона за управление на отпадъците 

от кмета на община Стрелча. Съставени са два акта и е наложена принудителна 

административна мярка, включително с преустановяване на достъпа до територията 

на депото, чрез запечатване и пломбиране. Целта на мярката е прекратяване на 

нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на общинското депо. Постигнат е 

очакваният ефект и няма нови нарушения. 

 

Източник: БТА 

 
Заглавие: Община Исперих ще купи нови автомобили и съдове за отпадъци 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2056622 

 

 
 

Текст: Община Исперих ще купи нови автомобили и съдове за събиране на отпадъци, 

съобщиха от общинската администрация. Обявена бе обществена поръчка за 

доставка на техниката. Постъпилите оферти ще бъдат разгледани утре от комисия, 

назначена от кмета. 

 

В бюджета на общината за 2019 г. е заложено купуването на 1400 контейнера и два 

специализирани автомобила за транспортиране на отпадъци. Целта е оптимизиране 

на разходите и повишаване на ефективността при поддържането на чистотата в града 

и населените места в общината. От местната администрация очакват чрез тази мярка 

да се реши проблемът с недостига на контейнери и натрупването на отпадъци.  

 

За да се реализира заложената цел обаче е необходимо и добросъвестно 

отношение от страна на гражданите. Съществуващата практика в контейнерите, 

предназначени единствено за битови отпадъци, да се изхвърлят множество кашони от 

търговските обекти, строителни и растителни отпадъци, създава сериозен проблем 

при сметосъбирането, посочват от кметската управа в Исперих. Оттам допълват, че 

към момента за почистването на града се ползват услугите на външна фирма, 

договорът с която изтича в края на годината. След това общината ще организира 

самостоятелно дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци. 

 

Източник: Фокус 

 
Заглавие: Ралица Маринова, читалище „Напредък” - Никопол: Благодарим на всички 

участници в незабравимия празник 

 

Линк: http://www.focus-news.net/news/0000/00/00/2674973/ 

 

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2056622
http://www.focus-news.net/news/0000/00/00/2674973/
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Текст: Благодарим на всички участници в незабравимия празник, а на Басейнова 

дирекция „Дунавски район” - Плевен за подсигурените награди за събитията за Деня 

на река Дунав. Това каза за Радио „Фокус“ Ралица Маринова, секретар на читалище 

„Напредък 1871” - Никопол по повод събитията, посветени на Деня на река Дунав. „Тази 

година читалище „Напредък 1871” и Общинска администрация - Никопол се включиха 

в честванията от 09.30 ч. на ул. „Хр. Ботев”, пешеходната алея на реката, където се 

организира творческа работилница. В нея взеха участие децата от лятна занималня 

при читалището и малчуганите от детските градини в град Никопол“, посочи Ралица 

Маринова. „Програмата на празника включваше конкурс за най- пъстра рисунка на 

асфалт, свързана с Дунав и опазването на околната среда, работилница по 

приложно изкуство и сътворяване на екологични произведения от естествени 

материали събрани от брега на река Дунав за участие в конкурса Danube Art Master, 

представяне и награждаване на рисунки изобразяващи мотото „Ние обичаме 

Дунава”, отбеляза Ралица Маринова. Тя допълни, че финалът на днешните събития е 

поставен с музикални, танцови изпълнения и забавления под наслов „Ние обичаме 

Дунава и сме бъдещето на град Никопол”. Денят на Дунав ще бъде отбелязан и на 29 

юни с Втори празник на рибата. 

 

Източник: Фокус 

 
Заглавие:  

Пазарджик: 12 са сигналите на „зеления телефон“ и електронната поща на 

Екоинспекцията в града 

 

Линк: http://focus-news.net/news/2019/08/06/2687185/pazardzhik-12-sa-signalite-na-

zeleniya-telefon-i-elektronnata-poshta-na-ekoinspektsiyata-v-grada.html 

 

 
 

Текст: 12 са получените сигнали на „зеления телефон“ и по електронната поща на 

Екоинспекцията в Пазарджик през месец юли, съобщиха за Радио „Фокус“ – 

Пазарджик от РИОСВ. Един от тях е за ново нерегламентирано сметище в ромската 

махала на село Ковачево, община Септември. По сигнала е извършена съвместна 

проверка с представители на Община Септември, която е констатирала, че на 6 юли 

замърсеният общински терен е бил почистен. В деня на проверката са установени 

нови замърсявания. Дадени са предписания със срок за почистването им и за 

недопускане образуването на нерегламентирани сметища на територията на село 

Ковачево. Последващ контрол е установил, че в указания срок е извършено почистване 

на замърсения с битови отпадъци терен пред гробищния парк на селото. Друг от 

http://focus-news.net/news/2019/08/06/2687185/pazardzhik-12-sa-signalite-na-zeleniya-telefon-i-elektronnata-poshta-na-ekoinspektsiyata-v-grada.html
http://focus-news.net/news/2019/08/06/2687185/pazardzhik-12-sa-signalite-na-zeleniya-telefon-i-elektronnata-poshta-na-ekoinspektsiyata-v-grada.html
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сигналите е, че се разтоварват пакетирани отпадъци по пътя, водещ към фирма в 

района на бившия завод за тръби в землището на село Варвара, община Септември. 

Извършена е проверка на частен имот в землището на с. Варвара, в присъствието на 

представители на Община Септември и на дружеството, ползвател на имота, въз 

основа на договор за наем. Констатирано е, че в имота нерегламентирано се 

съхраняват и складират балирани отпадъци от хартия, без необходимото разрешение 

по чл. 35 от ЗУО. На дружеството-наемател е дадено предписание да го почисти от 

балираните хартиени отпадъци и те да се съхраняват на площадка с издадено 

разрешение по реда на Закона за управление на отпадъците. Получен е и сигнал за 

замърсяване със строителни отпадъци на терени край пътя за „Червената скала” в 

землището на село Равногор, община Брацигово. Сигналът е изпратен по 

компетентност на Община Брацигово. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Инициативата "Social Mondays" започна с дебат за рециклирането на 

отпадъците от заведенията 

 

Линк: http://bnr.bg/post/101152610/iniciativata-social-mondays-zapochna-s-temata-za-

recikliraneto-na-otpadacite-ot-zavedeniata 
 

  
 

Текст: Инициативата "Social Mondays" на фондация “За Оборище“ започна вчера с 

първото от поредица събития, посветени на различни каузи и наболели проблеми в 

София, но и в обществото ни въобще. 

 

Целта е чрез дебат участниците да се приближат до решението и да се отдалечат от 

проблема. 

 

Темата на първия дебат беше “Plastic free spirit . Темата за рециклирането на отпадъци 

в заведенията е първа, защото проблемът е много наболял. 

 

Съпричастни към тази инициатива са много млади артисти и музиканти, сред тях са 

Лили Гелева, Явор Бахаров и Рут Колева. 

 

Дебатите ще се състоят всеки понеделник и ще дават трибуна за намирането на 

решения на различни проблеми. 

 

Пламена Генчева, собственик на ресторант, споделя: 

 

“Съществуваме от малко повече от година и рециклираме общо взето всичкия си 

отпадък“. 

 

http://bnr.bg/post/101152610/iniciativata-social-mondays-zapochna-s-temata-za-recikliraneto-na-otpadacite-ot-zavedeniata
http://bnr.bg/post/101152610/iniciativata-social-mondays-zapochna-s-temata-za-recikliraneto-na-otpadacite-ot-zavedeniata
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Барманът Христо Деничин допълва, че това е "въпрос на желание и правилно 

мислене“. 

 

Следващата тема на "Social Mondays" ще бъде “Градска естетика и подобряване 

облика на града“. 

 

Божидар Емануилов, който е съосновател на фондация “За Оборище“, уточни защо 

изборът е попаднал точно на тази тема: 

 

“Това като цяло ни е една от основните теми, защото всички, живеейки тук в града, си 

даваме ясна сметка колко е важно той да бъде по-чист и по-подреден“. 

 

Интервюто с Божидар Емануилов и репортажа на Радка Табакова можете да чуете от 

звуковия файл. 

 

 


