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Източник: МОСВ 

 
Заглавие: Доброволци от Пловдив чистиха заедно с министър Нено Димов 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/dobrovolci-ot-plovdiv-chistiha-zaedno-s-

ministur-neno-dimov/ 
 

 
 

Текст: „Най-важно е да създаваме екологична култура у гражданите“ – с тези думи от 

Пловдив министърът на околната среда и водите Нено Димов днес приветства 

деветото поред издание на най-мащабната доброволческа инициатива в страната ни 

„Да изчистим България заедно“. Той даде старт на кампанията точно в 9:45 часа от най-

големия пловдивски квартал „Кючук Париж“ в район „Южен“.  

 

Доброволците – граждани, експерти от Регионалната инспекция по околната среда и 

водите – Пловдив, и от район „Южен“ изчистиха заедно с министър Димов парка на ул. 

„Трети март“ (при бившия магазин „Молдавия“). Те събраха типичните за подобни 

места отпадъци от опаковки, пластмаси и хартия. Освен почистване на тревните 

площи, ентусиастите оформиха и дървесната растителност в междублоковите 

пространства. Директорът на регионалната инспекция доц. Стефан Шилев и кметът 

на район „Южен“ Борислав Инчев бяха активни в привеждането на зелените площи в 

спретнат и естетичен вид. 

 

„От 2012 г. насам кампанията е успяла да събере близо 90 000 тона отпадъци и да 

ликвидира над 10 000 нерегламентирани сметища“, каза министър Димов. „Всяка 

следваща година събираме все по-малко отпадъци“, добави той и определи 

тенденцията като устойчива и положителна. „Дай боже един ден кампанията на bTV 

да не събере нито един отпадък – това ще означава, че целта е напълно постигната“, 

добави той. 

 

Зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова участва в 

националната инициатива заедно с Клуб „Приятели на морето - Бургас“ и директора 

на РИОСВ - Бургас инж. Тонка Атанасова. Те се гмурнаха под вода и почистиха от 

отпадъци Бургаския залив в района на солниците и под Бургаския мост. МОСВ, 

ПУДООС, ИАОС и РИОСВ – София традиционно събраха отпадъците в Ловния парк в 

столичния кв. „Дианабад“. В кампанията се включиха както всяка година всички 

структури на МОСВ в страната – 16-те Регионални инспекции по околната среда и 

водите, Дирекциите на Националните паркове „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“ 

и 4-те Басейнови дирекции. 

 

През 2019 г. „Да изчистим България заедно” разширява обхвата си с нови възможности 

за подобряване на средата, в която живеем. Доброволците могат не само да почистят 

https://www.moew.government.bg/bg/dobrovolci-ot-plovdiv-chistiha-zaedno-s-ministur-neno-dimov/
https://www.moew.government.bg/bg/dobrovolci-ot-plovdiv-chistiha-zaedno-s-ministur-neno-dimov/
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замърсените зони, но и да обновят детски площадки и градинки, спасят унищожени 

гори или засадят нови, да ремонтират туристически табели и заслони, да боядисат 

пейки и дадат други добри примери като направят района си по-красив.  

МОСВ е партньор на инициативата на bTV Media Group, като осъществява подкрепа 

при организацията и подготовката на националната кампания. С финансовата 

подкрепа на ПУДООС тази година е осигурено закупуването на 40 хил. чувала и 40 хил. 

чифта ръкавици за еднократна употреба. За областните управи са разпределени 

бонове за гориво за транспортиране на събраните количества до Регионалните 

системи за управление на отпадъците. 

 

Отпадъците се транспортират до регионалните съоръжения за сепариране и/или 

депониране и не трябва се оставят на местата на събирането им, за да се 

предотврати повторно замърсяване. В деня на кампанията общините са освободени 

от дължимите отчисления за количествата депонирани отпадъци, за да бъдат 

насърчени да организират почистването на своята територия. Осигурен е свободен 

достъп до регионалните депа. В края на деня ще има обобщени данни за 

количествата събрани и депонирани отпадъци, както и за това на колко места са 

чистили доброволците и колко незаконни сметища са почистени. 

 

Източник: Актуално 

 
Заглавие: Депото за отпадъци старозагорското село Ракитница достъпно за граждани 

 

Линк: https://www.actualno.com/starazagora/depoto-za-otpadyci-starozagorskoto-selo-

rakitnica-dostypno-za-grajdani-news_1375510.html 

 

 
 

Текст: „Регионален център за управление на отпадъците (РЦУО) - Стара Загора“ в 

землището на село Ракитница днес и утре, 14 и 15 септември, ще е със свободен 

достъп за всички транспортни средства, включително частни. Така включилите се в 

инициативата „Да изчистим България заедно“ ще могат да извозват събраните 

отпадъци. 

 

Старозагорци ще могат да се освободят и от едрогабаритни отпадъци от 

домакинствата си - непотребни шкафове, гардероби, легла, матраци, дивани, 

фотьойли и други,като ги откаран до депото със собствен транспорт. По време на 

кампанията приемът за депониране събраните на отпадъците ще е безвъзмездно. 

 

За поредното включване на Стара Загора в кампанията „Да изчистим България 

заедно” от общината са жсигурени са 5 хиляди полиетиленови чувало и 2 хиляди чифта 

ръкавици за еднократна употреба. Предварително са заявили участие доброволци от 

различни компании, общински и държавни институции и много граждани. Ще се 

почистват междублокови пространства, детски и спортни площадки, паркове и 

https://www.actualno.com/starazagora/depoto-za-otpadyci-starozagorskoto-selo-rakitnica-dostypno-za-grajdani-news_1375510.html
https://www.actualno.com/starazagora/depoto-za-otpadyci-starozagorskoto-selo-rakitnica-dostypno-za-grajdani-news_1375510.html
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градини. Служителите на общинската администрация ще се включат в компанията и 

ще чистят в парк „Митрополит Методий Кусев“ (Аязмото) и около Мемориалния 

комплекс „Бранителите на Стара Загора“. "Запазете Бедечка" и Туристическо 

дружество "Сърнена гора" почистват в парк "Бедечка" От общината молят 

почистващите граждани да изнасят събраните чували с отпадъци в близост до налични 

съдове за отпадъци, да чието извозване е създадена организация от „Грийн Партнърс 

- БКС“. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Над тон отпадъци събраха във Ветрино 

 

Линк: http://bnr.bg/varna/post/101166400/nad-ton-otpadaci-sabraha-vav-vetrino 

  

 
 

Текст: За девета поредна година община Ветрино се включи в националната 

кампания „Да изчистим България заедно“. На територията на общината бяха 

почистени паркове, стадиони, поречия на дерета, крайпътни пространства, градинки 

и гробищни паркове.  

 

С доброволчески труд бяха събрани общо 1,1 тона отпадъци. За нуждите на 

кампанията бяха осигурени достатъчно количество чували, в които отпадъците бяха 

събрани и извозени.  

 

И тази година в акцията по почистване взеха участие най-малките доброволци от 

общината - децата от ДГ „Васил Левски“ с. Ветрино и ДГ „Щастливо детство“ с. 

Белоградец, както и десетки жители от цялата община, които се превърнаха в 

истински посланици на каузата. 

 

Източник: Днес 

 

Заглавие: Фандъкова: За 10 години забравихме кризата с отпадъците! 

 

Г-жа Манолова е чула част от истината, отговори кметът на София 

 

Линк: https://www.dnes.bg/sofia/2019/09/14/fandykova-za-10-godini-zabravihme-krizata-

s-otpadycite.422886 

 

 
 

http://bnr.bg/varna/post/101166400/nad-ton-otpadaci-sabraha-vav-vetrino
https://www.dnes.bg/sofia/2019/09/14/fandykova-za-10-godini-zabravihme-krizata-s-otpadycite.422886
https://www.dnes.bg/sofia/2019/09/14/fandykova-za-10-godini-zabravihme-krizata-s-otpadycite.422886
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Текст: За 10 години забравихме кризата с отпадъците, балирането им и площадките, 

на които гниеха и миришеше половин София. Това каза кметът на Столична община 

Йорданка Фандъкова във връзка с критиките от страна на кандидата за кмет на 

столицата Мая Манолова по отношение на отпадъците, предаде "Фокус". 

 

"Г-жа Манолова е чула част от истината, но може би не знае, че ние имаме 

разработен проект за изграждане на инсталация с използва не RDF - горивото от 

завода за отпадъци, с което да, наистина би могло да поевтинее парното, но този 

проект трябва да се развие, да се защити и да се получи финансиране, което се 

случва в момента. Вероятно също така не знае, че от 2009 г. започнахме проекта за 

рекултивация на проекта в Долни Богров, който предстои да завърши през следващите 

години“, каза Фандъкова. 

 

„Бих се радвала много да чуя предложения на решения на проблемите. Спомням си 

много добре г-н Станишев преди години береше макове на поляната, на която днес 

сме изградили най-модерния завод за преработка на отпадъци, който е втората фаза 

на цялата инсталация и разбира се, предстои и трета фаза. Ще се радвам много, 

ако имаме възможност да видим и гората, която следва да израсне, след като 

приключи рекултивацията на депото на Долни Богров", заяви още Фандъкова. 

 

Във връзка с идеята на Манолова за референдум по темата за заравяне на 

отпадъците Фандъкова припомни, че за 10 години е забравена кризата с отпадъците. 

Замириса на лъжи от изявленията на „независимия“ кандидат на БСП за кмет на 

София Мая Манолова, която по червена традиция открива предизборната си 

кампания с манипулации по темата отпадъци. Това пък се посочва в позиция на 

групата на ГЕРБ в Столичен общински съвет относно изявления на кандидата за кмет 

на София Мая Манолова.  

 

„Липсата на компетентност и непознаването на този въпрос ясно личи от направените 

изказвания, в които се повтарят старите тези на столетницата. Очевидно стриктно се 

изпълняват условията за подкрепа, поставени от Корнелия Нинова. Явно г-жа Манолова 

не знае, че в момента рекултивираме старото депо от времето на социализма край 

Долни Богров с цел превръщането му в зелена площ“, посочат от ГЕРБ. 

 

„Заравянето на пари“ се извършваше до 2009 г., когато 100% от отпадъка се 

депонираше или балираше и складираше в различни квартали с риск за здравето на 

софиянци. По това време управляващата БСП саботираше изграждането на завода 

с всички средства, а г-жа Манолова се изявяваше като нейно острие. Днес 

депонираме само 15% от отпадъците, а останалата част се оползотворява. 

Ефективното използване на РДФ ще се осъществи в София с изграждането на трета 

фаза от системата, която ще произвежда електрическа и топлоенергия", пише още в 

позицията. 

 

„Целият процес по проектиране и изграждане на системата за третиране на 

отпадъци премина през обществени обсъждания с граждани, консултиране с 

европейските институции, водещи експерти, както и през оценка на въздействието 

върху околната среда. 
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Чист, зелен и подреден град постигаме с прилагането в София на най-добрите и 

доказани европейски практики в управлението на отпадъците и развитието на кръгова 

икономика“, заявяват от ГЕРБ. 

 

Източник: Блиц 

 

Заглавие: Отнемат разрешителното на фирмата, отговорна за пожара под АМ 

„Струма“  

 

Новината съобщи в парламента министър Нено Димов след въпрос дали са 

извършвани проверки на обекта 

 

Линк: https://blitz.bg/politika/otnemat-razreshitelnoto-na-firmata-otgovorna-za-pozhara-

pod-am-struma_news697242.html 

 

 
 

Текст: Предстои РИОСВ - Перник да започне най-тежката процедура по отнемане на 

разрешителното на "Феникс - Дупница", ООД. Това каза министърът на околната 

среда и водите Нено Димов в отговор на въпрос от народния представител от ПГ на 

"БСП за България" Манол Генов. Той беше във връзка с пожара при съхранение на 

отпадъци в сервитута на автомагистрала "Струма". Манол Генов попита дали са 

извършвани проверки на обекта, правени ли са предписания и има ли констатирани 

нарушения и наложени наказания, както и какви мерки ще предприеме МОСВ. От 

своя страна министър Нено Димов отговори, че дружеството в Дупница притежава 

разрешение за дейности по третиране на отпадъци, издадено от директора на РИОСВ 

- Перник съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.  

 

"С разрешението за две площадки дружеството може да извършва дейности по 

предварително третиране на отпадъци и дейности по приемане и съхранение на 

отпадъци по предварително третиране на отпадъци и дейности по приемане и 

съхранение на отпадъци. Извършените дейности са с отпадъци от черни и цветни 

метали, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба 

батерии, акумулатори излезли от употреба, електрическо електронно оборудване", 

изброи още министърът. "За периода 2018 до месец август 2019 г. от експерти на 

РИОСВ – Перник са извършени общо 5 проверки на дружеството. За констатирани 

нарушения от инспекцията са предприети следните административно-наказателни 

мерки. През месец март 2018 г. е установено, че не се води отчетност. Издадено е 

наказателно постановление в размер на 2000 лв., наказателното постановление е 

влязло в сила. През месец ноември 2018 г. е констатирано съхранение на неопасни 

отпадъци на неразрешено за това място. Издадено е наказателно постановление в 

размер на 5000 лв. Към настоящия момент наказателното постановление е в съдебна 

процедура. През месец май 2019 г. е извършена планова проверка, при което 

установено съхранение на отпадъци на неразрешено за това място. На дружеството 

е дадено предписание за преместване и почистване на всички отпадъци, 

https://blitz.bg/politika/otnemat-razreshitelnoto-na-firmata-otgovorna-za-pozhara-pod-am-struma_news697242.html
https://blitz.bg/politika/otnemat-razreshitelnoto-na-firmata-otgovorna-za-pozhara-pod-am-struma_news697242.html
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разположени извън разрешените на дружеството площадки със срок 31 юли 2019 г. 

Дружеството е поискало удължаване на срока, но не е получило разрешение. 

Установени са две нарушения: първо неизпълнение на предписанието за почистване 

на отпадъците, дадено при предходната проверка от месец май и съхраняване на 

отпадъци за неразрешено за това място. За тези две нарушения са съставени 2 акта. 

Собственикът е отказал да ги получи. Съгласно Закона за административните 

нарушения и наказания двата акта са връчени чрез Община Дупница, която е успяла 

да му ги връчи на 3 септември тази година. След срока за обжалване предстои 

издаването на наказателни постановление", каза министърът. . РИОСВ Перник е издал 

заповед на 11 септември, с която на дружеството е наложена принудителна 

административна мярка и предписало всички производствени неопасни отпадъци, 

които се съхраняват на неразрешени за това място и на места, неотговарящи на 

нормативните изисквания да бъдат отстранени до 15 октомври. „След приключване на 

съдебната процедура по издаденото наказателно постановление по проверката от 

месец ноември 2018 г. РИОСВ - Перник ще започне най-тежката процедура по 

отнемане на разрешителното на "Феникс - Дупница", ООД“, заяви министърът. 

Съгласно закона, собствениците на терени отговарят за почистването от отпадъци. 

 

 


