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Източник: МОСВ 

 

Заглавие: Министър Димов подписа първия договор за екологичен транспорт по ОПОС 

с община Русе 

 

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

za-ekologichen-transport-po-opos-s-obstina-ruse/ 

 

 
 

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

Пламен Стоилов и изпълнителният директор на „Общински транспорт Русе“ ЕАД 

Александър Георгиев подписаха договор за подобряване качеството на въздуха чрез 

инвестиции в екологичен транспорт. 

 

Това е първият проект по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) 

с мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на 

атмосферния въздух с фини прахови частици (ФПЧ10). Общият размер на 

инвестицията е 46,8 млн. лв. ОПОС осигурява 39 млн. лв. 

 

По проекта ще бъдат закупени общо 35 електрически транспортни средства за 

нуждите на обществения транспорт на община Русе – 20 електробуса и 15 

тролейбуса. Предвижда се доставка и монтаж на 20 станции за зареждане в 

тролейбусно депо и 4 станции за бързо зареждане чрез пантографи, които осигуряват 

връзка между електрически превозни средства с контактната мрежа. 

 

Дейностите включват изграждане на необходимата инфраструктура за експлоатация 

на новите превозни средства, както и обновяване на съществуваща контактна мрежа. 

По проекта ще бъдат изградени системи за видеонаблюдение и за информация на 

пътниците в реално време. Ще бъдат интегрирани новите системи за оборудване към 

съществуващите системи за управление и контрол на обществения транспорт на 

община Русе. 

 

С изпълнението на проекта ще се намали количеството емисии на ФПЧ10 с източник 

транспортът от 1,62 на 0,95 тона на година. Реализирането на посочените мерки ще 

допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух за близо 137 500 

жители на община Русе, както и за изпълнение на целите, произтичащи от 

националното секторно законодателство. 

 

Срокът за изпълнение на дейностите е 40 месеца. 

 

Източник: БТА 

 

https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-podpisa-purviya-dogovor-za-ekologichen-transport-po-opos-s-obstina-ruse/
https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-podpisa-purviya-dogovor-za-ekologichen-transport-po-opos-s-obstina-ruse/
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Заглавие: Изчистени са складираните в ТЕЦ "Марица 3" в Димитровград 622 тона 

отпадъци 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2085132 

 

 
 

Текст: Натрупаните отпадъци на територията на ТЕЦ "Марица 3" АД - Димитровград са 

извозени от площадката, съобщи РИОСВ - Хасково. Транспортирането им е било 

извършено в периода от 16 до 25 септември т. г. Складирането на 622 тона смет бе 

установено от екоинспекцията на 19 август т. г. след сигнали на граждани и община 

Димитровград. 

 

От РИОСВ припомнят, че на "Траш Еко Пак" ООД - титуляр на регистрационен документ 

за извършване на дейности с отпадъци на площадката на територията на ТЕЦ "Марица 

3", е било дадено предписание за отстраняване на отпадъците. 

 

Те са били предадени на "Сорт Комерс" ЕООД за последващо третиране на 

площадка в с. Хаджидимитрово, област Ямбол, въз основа на сключен договор. "Сорт 

Комерс" ЕООД притежава всички необходими документи и разрешителни за 

дейността, както и сепарираща инсталация, уточняват от екоинспекцията. 

 

Целта е отпадъците да се сортират, като се отделят рециклируемите, които да се 

балират отново и предадат на краен преработвател. Негодните за рециклиране 

отпадъци ще се доставят за обезвреждане в общинско депо. Тъй като обаче срокът на 

даденото предписание за извозване на отпадъците 15 септември 2019 г., не беше 

спазен, на 26 септември на "Траш Еко Пак" ЕООД е съставен акт за установяване на 

административно нарушение, сочат още от РИОСВ - Хасково. 

 

Източник: 24 часа 

 
Заглавие: 1188 кг опасни битови отпадъци предадоха великотърновци за два дни 

 

Линк: https://www.24chasa.bg/region/article/7690107 

 

 
 

Текст: По време на проведената на 2 и 3 октомври 2019 г. кампания за събиране на 

опасни битови отпадъци гражданите на Велико Търново събраха и предадоха в двата 

мобилни пункта 1188 кг битови отпадъци, които ще бъдат обезопасени и рециклирани, 

съобщиха от пресцентъра на общината. 

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2085132
https://www.24chasa.bg/region/article/7690107
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За пореден път гражданите на Старата столица проявиха активност и висока 

гражданска и екологична отговорност, предавайки съхранявани от тях в 

домакинствата опасни битови отпадъци. 

 

Този акт на загриженост за опазване и съхраняване на чиста и безопасна жизнена и 

градска среда изключително позитивно подпомага устойчивата политика на Община 

Велико Търново не само в отговорно гражданско поведение на възрастните, но и 

възпитаване на децата и младите хора към такова поведение, за да запазим чист и 

красив нашият прекрасен град и в бъдеще, казват от общината. 

 

В продължение на двата дни на кампанията в двата мобилни пункта в кварталите 

"Бузлуджа и Колю Фичето" бяха предадени над 218 кг замърсени опаковки, лекарства 

с изтекъл срок на годност, луминисцентни тръби, киселини и бои, 740 кг излязло от 

употреба електрическо и електронно оборудване и 228 кг стари батерии, 

акумулатори и автомобилни гуми. 

 

Източник: БТА 

 

Заглавие: Свиленград е представил активността си в Европейската мрежа за нулеви 

отпадъци в Италия 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2085083 

 

 
 

Текст: Община Свиленград представи дейностите, който осъществява като първата 

българска община - член на Европейската мрежа за нулеви отпадъци, на 

конференция в италианската община Вимеркате, съобщиха от кметската управа. 

Мултимедийната презентация е била направена от зам.-кмета Мария Костадинова. 

 

В делегацията са участвали и директорът на "Общинска собственост и управление на 

територията" в администрацията Иванка Димитрова, екологът на общината Гергана 

Тонева и членове на младежкия клуб "Млад природолюбител". Те са участвали в 

дискусионен модул по проекта "Граждански дебат за Европа без пластмаса", 

разписан в партньорство с общини от шест държави - Испания, Румъния, Полша, 

Латвия, Италия и България, като българският представител е бил Свиленград. 

 

Партньорите са обменили опит и са споделили добрите си практики в областта на 

управлението на отпадъците и конкретно за намаляване на пластмасата в тях. 

Специално внимание е било отделено на работата с фирмите и населението за 

драстичното намаляване на пластмасата. Форумът е завършил с подписване на 

споразумение за сътрудничество, уточниха от общината. 

 

Източник: БНТ 

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2085083
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Заглавие: Откриха първата ски писта върху инсталация за отпадъци в Дания 

 

Линк: http://news.bnt.bg/bg/a/otkrikha-prvata-ski-pista-vrkhu-insinerator-v-daniya 

 

 
 

Текст: В датската столица Копенхаген беше открита първата изкуствена ски писта в 

света върху покрив на инсталация за изгаряне на отпадъци. 

 

Дания е известна с равнинния си релеф с най-висока точка на едва 170 м над 

морското равнище. Сега нейните жители вече няма да са принудени да ходят на ски 

ваканция в Норвегия или Швеция.  

 

Новият връх се издига на 85 м. Пистата с дължина 450 м е инженерно 

предизвикателство. Тя е със специална настилка и не се нуждае от сняг. 

 

http://news.bnt.bg/bg/a/otkrikha-prvata-ski-pista-vrkhu-insinerator-v-daniya

