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Източник: 24 Часа 

 
Заглавие: Ударно строят площадка за компостиране на био отпадъци в Севлиево 

 

Линк: https://www.24chasa.bg/region/article/7638054 

  

 
 

Текст: Кметът на Севлиево д-р Иван Иванов инспектира строителството на 

инсталацията за компостиране, която се изгражда в рамките на проект „Прилагане 

на децентрализиран модел за управление на био отпадъците в общините Севлиево, 

Дряново и Сухиндол, включително изграждане на необходимата техническа 

инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на 

събраните био отпадъци“. 

 

Изграждането на площадката започна през април тази година и съгласно проекта ще 

бъдат изградени две инсталации за компостиране на територията на общините 

Дряново и Севлиево, със съответните капацитети - 900 т и 3000 т годишно третирани 

биоразградими отпадъци, съобщиха от местната администрация. Съоръжението в 

Община Севлиево ще представлява технология за компостиране на редове на 

открито с принудителна аерация. Системата за разделно събиране за площадка 

Севлиево ще обхваща самия град и 10 населени места с население над 500 души, а 

за площадка Дряново ще обхваща град Дряново и 1 населено място. За община 

Сухиндол се предвижда изграждане на площадка за компостиране на място. 

 

„Строително-монтажните дейности се изпълняват качествено и се очаква да 

приключат до края на месеца. Паралелно започваме информационно – 

разяснителна кампания като част от процеса по внедряване на системата за 

разделно събиране и рециклиране на събраните био отпадъци“, обясни д-р Иванов. 

 

Източник: News.bg 

 
Заглавие: За Перник няма разрешено внасяне на RDF отпадъци, нито разрешение за 

изгаряне 

 

Линк: https://news.bg/society/za-pernik-nyama-razresheno-vnasyane-na-rdf-otpadatsi-

nito-razreshenie-za-izgaryane.html 

 

 

https://www.24chasa.bg/region/article/7638054
https://news.bg/society/za-pernik-nyama-razresheno-vnasyane-na-rdf-otpadatsi-nito-razreshenie-za-izgaryane.html
https://news.bg/society/za-pernik-nyama-razresheno-vnasyane-na-rdf-otpadatsi-nito-razreshenie-za-izgaryane.html
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Текст: "Ще поискаме комплексна проверка на всички индустриални обекти в Перник 

за установяване на източника на замърсяване на въздуха в града. Това заявиха 

министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на общината Вяра 

Церовска на съвместен брифинг. Това съобщиха Министерство на околната среда и 

водите. 

 

Двамата посочиха, че ще потърсят съдействие от МВР, ДАНС, прокуратурата, 

Регионалната здравна инспекция (РЗИ), като ще участват и Районната инспекция по 

околната среда и водите (РИОСВ) и Басейнова дирекция. 

 

Министър Димов призова гражданите на Перник също да се включат в проверките. 

"Активната гражданска позиция е изключително важна за решаване на проблемите", 

допълни той. 

 

"Благодаря на премиера Бойко Борисов и министъра на околната среда и водите 

Нено Димов за бързата реакция и ангажиране към проблема на перничани", заяви 

кметът Вяра Церовска. Във връзка с последния срок, в който гражданите са могли да 

изразят своето становище по повод поредното инвестиционно предложение за 

горене на RDF в ТЕЦ "Република", е проведена снощи и спешна проверка от 

общинското ръководство съвместно с РИОСВ в ТЕЦ-а и всички фирми, които извършват 

дейност, с която биха могли да предизвикат тази остра, тежка и задушлива миризма. 

 

"В ТЕЦ-а влязохме, гледахме и в пещта за горене, обиколихме всичко, което беше 

възможно - вътрешноградската магистрала, до Сини вир, не открихме следи от 

горене на отпадъци. Това наистина е един изключително постоянен ад, който всяка 

вечер взривява моите съграждани. Няма да позволя да бъде упражняван терор на 

перничани и категорично заявявам, че каузата за чист въздух ще бъде битка, в която 

всички заедно ще извоюваме победа", заяви Вяра Церовска. 

 

Министър Димов отбеляза, че многократно е сигнализиран от кмета и са извършвани 

множество проверки от РИОСВ-Перник. Само през последните 6 месеца са 

направени 16 проверки на ТЕЦ "Република", като 6 от тях са планови, останалите - 

внезапни. 

 

Установени са няколко нарушения - едното от тях е за нерегламентирано изгаряне на 

дървен чипс. Наложена е санкция от 35 хил. лв., но след съдебен процес, съдът я е 

намалил на 10 хил. лв. В края на 2018 г. също има констатирани нарушения за изгаряне 

на биомаса, което не е разрешено и е в нарушение на комплексното разрешително, 

за което има наложена санкция от 50 000 лв., но тя също се обжалва в съда. На 

сушилнята в ТЕЦ-а също има наложена принудителна административна мярка, като 

през последните 6 месеца не е установено тя да работи. 

 

"По време на срещата с кмета на Перник днес решихме заедно с общината да 

правим внезапни и максимално чести проверки при зареждането на ТЕЦ-а, за да 

видим какво точно ще се гори, защото на площадката при нашите проверки не е 

установено RDF-гориво през последните 5-6 месеца, но граждани и общината твърдят, 

че може би е имало такова", посочи министър Димов. 
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Той съобщи, че преди десетина дни е изпратил писмо до Агенция "Митници" и 

Гранична полиция за засилен контрол по границата за внос на RDF и други горива от 

отпадъци. "Ако има нерегламентирано превозване на отпадъци, то може да бъде 

установено от тях. Има горива отпадъци от т.нар. "зелен" списък, които не подлежат на 

нотификация и които се превозват с декларация. Затова съм изпратил инструкция при 

съмнение да се викат представителите на съответната регионална екоинспекция, за 

да провери дали това, което се внася отговаря на описаното в декларацията", съобщи 

министър Димов. Той бе категоричен, че до момента за Перник няма разрешено 

внасяне на RDF отпадъци, нито разрешение за изгаряне. 

 

По повод инвестиционното намерение на ТЕЦ "Република" за горене на отпадъци се 

изтъкна, че това, че има инвестиционно предложение, не означава, че процедурата е 

приключила и такова е дадено. Вчера изтече последният срок за становища и към 

момента има 500 възражения, изпратени в общината, и още 200 - в РИОСВ - Перник. 

 

"Ние сме изпратили до РЗИ искане за становище дали това е опасно за здравето на 

гражданите. Така че процедурата продължава. Крайният компетентен орган е 

директорът на РИОСВ, а самата процедура ще отнеме месеци и дори години", каза 

Димов. 

 

Източник: Блиц 

 

Заглавие: Експерт: Всички дишаме пластмаса, а пораженията са по всички органи  

 

По-големите частици остават в горните дихателни пътища, а по-малките влизат в 

белия дроб 

 

Линк: https://blitz.bg/obshtestvo/zdraveopazvane/ekspert-vsichki-dishame-plastmasa-a-

porazheniyata-sa-po-vsichki-organi_news695051.html 
 

 
 

Текст: Учени откриха микропластмаса в дъжда, питейната вода и океаните по целия 

свят. Колко от нея обаче е и във въздуха?  

 

„Малко се говори за това какъв процент микропластмасови частици са във въздуха. 

Има ги много и е естествено да ги вдишваме“, коментира пред bTV пулмологът д-р 

Александър Симидчиев.  

 

„За разлика от фините прахови частици, микропластмасовите се образуват от тънки 

нишки – платове и подобни материи, които при рязане и разкъсване отделят много 

малки фибри. Те са много леки и се носят във въздуха продължително време. Твърде 

малки са, за да ги видим с просто око”, обясни пулмологът.  

 

https://blitz.bg/obshtestvo/zdraveopazvane/ekspert-vsichki-dishame-plastmasa-a-porazheniyata-sa-po-vsichki-organi_news695051.html
https://blitz.bg/obshtestvo/zdraveopazvane/ekspert-vsichki-dishame-plastmasa-a-porazheniyata-sa-po-vsichki-organi_news695051.html
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„Пластмасата е едно от най-устойчивите неща, които са създадени от човека. 

Изграждат се изключително бавно – 500-600 години. Проблемът при инхалирането им 

е не толкова, че предизвикват самостоятелно вреди, а че много често в тях има 

оцветители и друга химия, включително и тежки метали, които създават проблеми“, 

поясни още д-р Симидчиев. По-големите частици остават в горните дихателни пътища, 

а по-малките влизат в белия дроб. Най-малките - т.нар. наночастици, могат да 

преминат през белия дроб, да попаднат в организма и да увредят всеки друг орган.  

 

„Сега много често хората говорят – сега в момента няма замърсяване. Глупости! В 

момента също има замърсяване, просто с неща, които ние не мерим“, поясни той.  

 

„В момента има много малко публикации за това колко е количеството пластмаса в 

нашия бял дроб. Мислим си, че тя е относително инертна и частиците не са чак толкова 

много. Истината обаче е, че поради факта, че те много трудно се разграждат, седят 

много дълго време и ефектът е много голям“, каза пулмологът.  

 

Самите частици могат да доведат до възпалителни реакции в белия дроб. По думите 

му, той е органът, който много често се подценява, но ни държи живи всяка секунда. 

 

Източник: БНР 

 
Заглавие: Жители на Бобов дол питат замърсява ли ТЕЦ-а, който гори отпадъци 

Линк: https://www.bnr.bg/horizont/post/101162179/v-bobov-dol-sa-pritesneni-za-

ekozamarsavania-tec-a-krai-golemo-selo 

 

 
 

Текст: Да се каже официално и категорично има ли замърсявания при работата на 

ТЕЦ "Бобов дол", след като в централата се горят отпадъци, внос от Италия, и каква е 

екологичната ситуация в района, настояват живеещите в кв. "Миньор" в Бобов дол.  

 

На последното си заседание общинските съветници приеха декларация, с която 

задължават кмета на общината Елза Величкова, която ще се кандидатира за нов 

мандат, да поиска проверка за чистотата на въздуха и екосредата в района на 

централата и да се огласят резултатите. 

 

"Като граждани на община Бобов дол имаме право да знаем колко и какви отпадъци 

гори ТЕЦ-ът, какви  газове излизат от комините на централата. Необходимо е да се 

изясни какви емисии се отделят при изгарянето на отпадъците. Какво е наличието на 

различните замърсители - прах, серни и азотни оксиди, въглероден оксид, тежки 

метали. Как всичко това се отразява на атмосферния въздух и здравето на 

населението", пишат до общинската управа от квартал "Миньор". 

 

Кметът на Бобов дол Елза Величкова за ситуацията: 

 

https://www.bnr.bg/horizont/post/101162179/v-bobov-dol-sa-pritesneni-za-ekozamarsavania-tec-a-krai-golemo-selo
https://www.bnr.bg/horizont/post/101162179/v-bobov-dol-sa-pritesneni-za-ekozamarsavania-tec-a-krai-golemo-selo
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"Има проблеми, самите хора идват при мен и казват, че мирише, че просто хората 

се притесняват. Нормално е хората и аз като кмет да се притеснявам за здравето на 

хората". 

 

От ръководството на централата и от РИОСВ казват, че всички показатели за чистотата 

на въздуха, запрашаемост и други са в норма. 

 

Източник: Хасково 

 

Заглавие: С 3.2 млн. лв. изграждат съоръжение за отпадъци в Харманли 

 

Линк: https://haskovo.info/110633/%D1%81-3-2-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-

%D0%BB%D0%B2-

%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-

%D1%81%D1%8A%D0%BE%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0/ 

 

 
 

Текст: С над 3.2 млн. лв. в Харманли изграждат съоръжение за компостиране на 

разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци, съобщават от областна 

администрация. 

 

Над 2 млн. лв. са средствата от Европейски фонд за регионално развитие, 

националното съфинансиране е близо 367 000 лв., а собственият принос на община 

Харманли е почти 275 000 лв. Срокът на изпълнение е 24 месеца. 

 

На терен от 10 дка ще бъде изградена инсталация за компостиране на зелени и 

биоразградими отпадъци. Ще бъдат обособени различни зони за приемане, 

раздробяване и смесване на биоотпадъците. Ще бъдат закупени машини и 

оборудване за дейността. 

 

В резултат от изпълнението на проекта ще се изгради и въведе в експлоатация едно 

съвременно съоръжение за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци с 

капацитет до 3000 тона годишно. То ще обхваща всички населени места на общината 

и ще обслужва населението на община Харманли, което ще доведе до намаляване 

на общото количество депонирани отпадъци на РДНО Харманли, допълват от 

общината. 

 

Сред официалните лица на церемонията Първа копка на обекта бяха кметът Мария 

Киркова и областният управител Станислав Дечев. 

 

Източник: Хасково 

 

Заглавие: „Стара хартия за нова книга“ e за четвърти път в Хасково 

https://haskovo.info/110633/%D1%81-3-2-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%81%D1%8A%D0%BE%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0/
https://haskovo.info/110633/%D1%81-3-2-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%81%D1%8A%D0%BE%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0/
https://haskovo.info/110633/%D1%81-3-2-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%81%D1%8A%D0%BE%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0/
https://haskovo.info/110633/%D1%81-3-2-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%81%D1%8A%D0%BE%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0/
https://haskovo.info/110633/%D1%81-3-2-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%81%D1%8A%D0%BE%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0/
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Кампанията за насърчаване на детското четене - навръх празника на града 

 

Линк: https://clubz.bg/87392-

%E2%80%9Estara_hartiq_za_nova_kniga%E2%80%9C_e_za_chetvyrti_pyt_v_haskovo 

 

 
 

Текст: Навръх празника на града Хасково за четвърта поредна година посреща 

националната инициатива „Стара хартия за нова книга“. Всички малки екоактивисти 

могат да се включат в събитието на 8 септември на пл. „Свобода“ между 10,00 и 13,00 

ч., като с помощта на възрастен придружител предадат 5 кг хартия за рециклиране. В 

замяна децата ще се сдобият с нова детска книжка по избор, както и с подаръци, 

осигурени от партньорите на празника. Инициативата се провежда с подкрепата на 

Община Хасково и Регионалната библиотека „Христо Смирненски“. 

 

За трите години до момента децата от града на Богородица са се доказали като 

истински екоактивисти – в кампанията там са участвали 2630 малчугани, които са 

предали 16,4 тона стара хартия и така са спасили от изсичане 213 дървета. В замяна 

са получили повече от 3150 нови книги. 

 

Ековикторина и литературна викторина, вдъхновена от героите талисмани на 

тазгодишната инициатива – детективите Агата и Лари, ще предизвикат най-знаещите. 

А в трета игра на въпроси и отговори малчуганите ще имат възможност да спечелят 

книжката „Да уловиш остров“ – продължението на великанската книга, която ще 

превърне всяко дете в неин приказен герой. Двете произведения са изработени по 

дипломен проект на студент от НХА и ще бъдат представени от „ЕКОПАК България“. 

 

Освен Хасково националната екоинициатива „Стара хартия за нова книга“ ще се 

проведе още в Бургас на 7 септември, в София на 15 септември, в Русе на 28 

септември и във Велико Търново на 29 септември. 

 

За да има достатъчно книги, всеки, който изпълни условието да донесе 5 кг стара 

хартия за рециклиране, ще може да получи само една книга, но не повече. Децата, 

донесли допълнителни 5 кг хартия, ще получат втора книжка на екотематика – едно от 

двете специални издания на „ЕКОПАК България“ „Грийн тийн“ и „Ти можеш да спасиш 

планетата“. Така в рамките на празничния ден децата могат да получат максимален 

брой две книги. 

 

Клуб Z и тази година е медиен партньор на националната кампания "Стара хартия за 

нова книга". 

 

Източник: e-Burgas.com 

 

https://clubz.bg/87392-%E2%80%9Estara_hartiq_za_nova_kniga%E2%80%9C_e_za_chetvyrti_pyt_v_haskovo
https://clubz.bg/87392-%E2%80%9Estara_hartiq_za_nova_kniga%E2%80%9C_e_za_chetvyrti_pyt_v_haskovo
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Заглавие: Двама крадци подлудиха "Меден рудник" с редица кражби 

 

Линк: http://e-burgas.com/post/dvama-kradci-podludiha-meden-rudnik-s-redica-krajbi-

3657 
 

 
 

Текст: Двама криминално проявени и осъждани бургазлии на 22 и 23 години са 

задържани преди два дни от полицията за редица кражби, извършени в к-с "Меден 

рудник".  

 

Първоначално мъжете били обвинени в извършването на пет кражби на парична сума, 

сервизно оборудване и меден кабел от различни обекти, разположени на 

територията на комплекса. 

 

По-късно е констатирано, че същите са извършители и на кражбата на голям брой 

различни по вид електрически ръчни инструменти и множество електрически кабели 

с различни дължини и сечения, осъществена в началото на месец август от складова 

база за дървен материал, разположена на бул. „Захари Стоянов“. 

 

Мъжете направили пълни самопризнания и върнали част от откраднатите вещи.    

Работата по цялостно документиране на престъпната дейност на двамата бургазлии 

продължава от служители на Четвърто Районно управление – Бургас. 

http://e-burgas.com/post/dvama-kradci-podludiha-meden-rudnik-s-redica-krajbi-3657
http://e-burgas.com/post/dvama-kradci-podludiha-meden-rudnik-s-redica-krajbi-3657

