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Източник: БНР 

 
Заглавие: Градските плажове - най-уязвими за отпадъци край морето  

 

Линк: https://bnr.bg/varna/post/101199612/gradskite-plajove-nai-uazvimi-za-otpadaci-

krai-moreto 

 

 
 

Текст: Образование, търсене на технологични решения и добро управление са 

формулата за справяне с различните видове отпадъци по плажовете. Това коментира 

за Радио Варна Ема Гилева от Черноморската мрежа на НПО в рамките на месеца 

за наблюдение на морските отпадъци. 

 

Зад инициативата стои Европейската агенция за околна среда и нейната програма 

Marine LitterWatch, чието едноименно приложение и сайт съдействат за засичането на 

отпадъците по плажовете през смартфона в реално време. 

 

Сред най-уязвимите места по нашето крайбрежие с най-много отпадъци като 

резултат от човешко присъствие са градските плажове, но оказва се и плажовете, 

които са част от защитени територии, поясни Гилева. 

 

Припомняме, че до 2021 г. интерактивна карта на Черно море с публичен онлайн 

достъп ще показва местата, в които има натрупаване на отпадъци и още няколко 

показателя за състоянието на морето.  

 

Напомняме и, че тези, които ги е грижа за чистота на плажовете могат да докладват за 

местата, на които има боклуци посредством платформата и смарт приложението 

Мarine Litter Watch. 

 

От черноморската мрежа на неправителствените организации предлагаха през 

лятото на миналата година по пясъчните ивици да се обособят места за пушене на 

открито и да бъдат поставени пепелници, в които хората да изхвърлят  фасовете от 

цигарите си.  

 

Интервюто с Ема Гилева може да чуете в звуковия файл. 

 

Източник: Nova.bg 

 
Заглавие: Пуснаха движението по АМ „Струма” край Дупница 
 

Линк: https://nova.bg/news/view/2019/12/03/270560/пуснаха-движението-по-ам-

струма-край-дупница-видео/ 

 

https://bnr.bg/varna/post/101199612/gradskite-plajove-nai-uazvimi-za-otpadaci-krai-moreto
https://bnr.bg/varna/post/101199612/gradskite-plajove-nai-uazvimi-za-otpadaci-krai-moreto
https://nova.bg/news/view/2019/12/03/270560/пуснаха-движението-по-ам-струма-край-дупница-видео/
https://nova.bg/news/view/2019/12/03/270560/пуснаха-движението-по-ам-струма-край-дупница-видео/
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Текст: Ремонтът на горелия мост приключи 

 

Край на ремонта на автомагистрала „Струма” край Дупница. Точно в 15 часа 

движението в района беше пуснато. 

 

Той продължи близо 4 месеца. Временно участъкът беше затворен заради пожар в 

склад за отпадъци, който увреди тежко част от носещата конструкция.  

 

Възстановени са 17 колони. Ремонтните дейности струват близо 2 милиона лева, които 

пътната агенция ще търси от собственика на предприятието, за когото се твърди, че 

незаконно е складирал отпадъци. 

 

Източник: Yambolnews.net 

 
Заглавие: На път са да решат проблема със строителните отпадъци на Ямбол 

 

Линк: http://www.yambolnews.net/obshtina-yambol/item/36071-na-pat-sa-da-reshat-

problema-sas-stroitelnite-otpadatzi-na-yambol 

 

 
 

Текст: Най-сетне Ямбол ще има официална площадка за съхранението им 

 

Днес Кметът на Ямбол Валентин Ревански е уведомил официално директора на 

РИОСВ Стара Загораза инвестиционното намерение на общината Стара Загора, че 

площадката за строителни и растителни отпадъци ще е разположена в местността 

Червен баир край Ямбол. Тя ще е с площ 15 000 дка в поземлен имот с обща площ 

325 458 м2 

 

Изграждането на площадка за временно съхранение на строителни отпадъци ще 

доведе до намаляване на вредните емисии в околната среда и създаване на 

екологично 

чиста среда за развитие на флората и фауната в района, включително 

предотвратяване 

образуването на нерегламентирани сметища. 

Експлоатационните условия не предполагат заемане, нито засягане на допълнителни  

територии, както и извършване на други дейности, определящи рамката за развитие 

на 

http://www.yambolnews.net/obshtina-yambol/item/36071-na-pat-sa-da-reshat-problema-sas-stroitelnite-otpadatzi-na-yambol
http://www.yambolnews.net/obshtina-yambol/item/36071-na-pat-sa-da-reshat-problema-sas-stroitelnite-otpadatzi-na-yambol
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-Обособяването на площадка за временно съхранение на строителни цели 

предимно 

намаляване на количеството на депонираните отпадъци. 

Ще бъдат временно съхранявани СО, генерирани при строителство, съответна 

разрушаване и жилищни и нежилищни сгради, както и отпадъци от извършване на 

ремотни дейности, образувани от домакинствата на територията на Община Ямбол. 

Площадката се предвижда да бъде в съответствие с нуждите на населението и 

прогнозните количества строителни /бел. Яс отпадъци/ за територията на Община 

Ямбол, информира РИОСВ кметът Ревански. 

И очаква становище за преценяване необходимостта от оценка въздействието на 

околната среда 

от РИОСВ – Стара Загора. 

 

Бел. Яс - Толкова ли трудно или скъпо беше, та най-сетне дасе облекчат и строителните 

фирми и гражданите в тази насока. Припомняме - депото край Хаджи Димитрово е 

предназначено само за битови отпадъци, депониране там се прави само по 

изключение...А и то по данни на еколози, вече май е стигнало пределния си проектен 

обем... 

 

Източник: БНТ 

 
Заглавие: 6 са установените случаи на горене на отпадъци в София през ноември 

 

Линк: http://news.bnt.bg/bg/a/6-sa-ustanovenite-sluchai-na-gorene-na-otpadtsi-v-sofiya-

prez-noemvri 

 

 
 

Текст: 31 са временните пунктове, които Столичната община разкри още през 

миналата година. Там столичани могат да оставят стари автомобилни гуми. Адресите 

могат да бъдат намерени в сайта на Столичния инспекторат. Това заяви в Сутрешния 

блок на БНТ Татяна Асенова от Столичния инспекторат. 

 

Вижте и още във видеото. 
 

През ноември са установени 6 случая на горене на отпадъци на открито, основно в 

районите "Красна поляна" и "Овча Купел". Санкцията за нарушители е от 100 лв. до 5000 

лв. 

 

Столичният инспекторат изпълнява 100 мерки за подобряване на качеството на въздуха, 

извършват се проверки на цехове, предприятия, за това как се отопляват, а също и за 

това да не изгарят отпадъци. 

 

Източник: Trafficnews.bg 

 

http://news.bnt.bg/bg/a/6-sa-ustanovenite-sluchai-na-gorene-na-otpadtsi-v-sofiya-prez-noemvri
http://news.bnt.bg/bg/a/6-sa-ustanovenite-sluchai-na-gorene-na-otpadtsi-v-sofiya-prez-noemvri
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Заглавие: Спират обслужването на кафявите контейнери за растителни отпадъци в 

Коматево и Прослав 

 

Услугата ще бъде подновена през пролетта 

 

Линк: https://trafficnews.bg/obshtestvo/spirat-obsluzhvaneto-kafiavite-konteineri-rastitelni-

162301/ 

 

 
 

Текст: Община Пловдив уведомява жителите на кварталите Коматево и Прослав, че във 

връзка с настъпването на зимния сезон и намаляване на количеството растителни 

отпадъци, което се генерира, временно се преустановява обслужването на кафявите 

контейнери за растителни отпадъци, считано от 09.12.2019 г. 

 

Препоръчително е всяко домакинство, което притежава индивидуален кафяв 

контейнер, да се погрижи за него, като го прибере и съхранява до подновяване на 

услугата през пролетта, за което гражданите ще бъдат своевременно информирани 

чрез средствата за масово осведомяване. 

 

Община Пловдив напомня на всички, които се отопляват с твърдо гориво през зимния 

сезон, че е забранено изхвърлянето на сгурия в контейнерите за битови отпадъци и в 

тези за разделно събиране на отпадъци от опаковки, което би довело до запалване на 

отпадъците и контейнерите. Освен нанасянето на значителни материални щети, се 

замърсява околната среда и има риск за сградите, които се намират в близост.  

 

Във връзка с това Дирекция „Екология и управление на отпадъците” при Община 

Пловдив призовава гражданите да сигнализират на тел. 6111 –  Пловдивски общински 

инспекторат, в районните полицейски управления или на тел. 112 - за спешни 

повиквания,  при всеки случай на злонамерени действия срещу контейнерите. На 

нарушителите ще бъдат налагани санкции съгласно Наредбата за управление на 

отпадъците на територията на община Пловдив. 

 

https://trafficnews.bg/obshtestvo/spirat-obsluzhvaneto-kafiavite-konteineri-rastitelni-162301/
https://trafficnews.bg/obshtestvo/spirat-obsluzhvaneto-kafiavite-konteineri-rastitelni-162301/

