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Източник: Dobrichonline.com 

 

Заглавие:  Над 100 домакинства в Шабла получиха индивидуални контейнери за 

разделно събиране на растителни отпадъци 

Линк: https://www.dobrichonline.com/novini/58173/nad-100-domakinstva-v-shabla-

poluchikha-individualni-konteyneri-za-razdelno-sbirane-na-rastitelni-otpadtsi 

 

 

 
 

Текст:  Това е втората стъпка, която община Шабла прави след закупуването и 

поставянето на 27 кафяви контейнери с обем 1100 литра. Те се намират на 

обществено достъпни места в града и са в изпълнение на разпоредбите за 

поетапно въвеждане на разделно събиране и оползотворяване на 

биоотпадъците. 

 

Предоставените индивидуални съдове на домакинствата са кафяви 

пластмасови кофи с обем от 120 литра и отвори за проветрения. Върху всеки от 

тях е поставен стикер с информация за предназначението му и глобите при 
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нарушаване на нормативните разпоредби за разделяне на отпадъците. 

Съдовете са предназначени само и единствено за растителни отпадъци. 

Забранява се изхвърлянето на други видове отпадъци в тях, както и разпиляването 

на отпадъци около тях. При установяване на нарушения, санкциите варират от 

300 до 1000 лева за физически лица, а за едноличните търговци и юридическите 

лица – имуществена санкция от 1400 до 4000 лева. 

 

Обслужването на кафявите контейнери и извозването на растителните отпадъци 

ще бъде веднъж седмично от Общинското предприятие БКСТРО. 

 

Снабдяването на гражданите от община Шабла със съдове за растителни 

отпадъци ще продължи поетапно и в следващите години в зависимост от 

наличния за целта финансов ресурс, посочват още от местната администрация. 

 

Източник: Plovdiv24.bg 

 

Заглавие: Пловдивска компания рециклира пластмаса, но критично трови 

въздуха с нея 

 

Линк: https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Plovdivska-kompaniya-reciklira-

plastmasa-no-kritichno-trovi-vuzduha-s-neya-962395 

 

 
 

Тест: Фирма "Европейска рециклираща група“ ООД, която рециклира 

пластмаса в северната промишлена зона, отнесе тежка санкция от 

пловдивската екоинспекция заради замърсяване на въздуха в града под 

тепетата, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Само преди дни глобата беше 

потвърдена от съда. 

 

Служителите на РИОСВ посетили дружеството на 26 септември м.г. Тогава, в 13:20 

часа постъпил сигнал на "зеления телефон" за усетена непоносима миризма на 

разтопена пластмаса. В 15:10 часа отново се обадили разтревожени граждани, 

които допълнили, че миризмата е остра и задушлива и предизвиква сълзене на 

очите и задушаване. 

 

В 15:45 служители на РИОСВ вече били в цеха за рециклиране на отпадъци от 

пластмаса и производство на регранулат, който се намира на улица "Рогошко 

шосе" № 6А. При проверката е установено, че постъпилите на площадката 

пластмасови отпадъци, се складират, сортират се ръчно и след това постъпват в 

инсталацията за рециклиране – там се раздробяват, изпират и сушат. 

Обработеният материал се гранулира, а след това  гранулите се 

охлаждат,събират и опаковат. 

 

При извършената проверка се установи, че емисиите формирани при 

производствената дейност от инсталацията за рециклиране на отпадъци от 

пластмаса се изпускат неорганизирано в атмосферния въздух. Не е осигурено 



улавяне, пречистване и извеждане в атмосферния въздух на производствените 

газови  потоци,  формирани  от  инсталацията,  разположена  в  

производственото хале. 

 

Проверяващите са констатирали също така , че формираните отпадъчни газове 

от инсталацията се разпространяват неорганизирано от площадката на обекта. 

В производственото хале се извършва дейност при отворени врати и прозорци. 

Видно е и отделяне на прахообразни вещества от инсталацията. 

Производствените газови потоци от дейността на дружеството, носители на 

емисии на вредни вещества, се изпускат в атмосферния въздух 

неорганизирано. Отделяните от процеса екструдуране и гранулиране вредни 

вещества - органични прахообразни вещества, бензен и полициклични 

ароматни въглеводороди и др. не се отвеждат в атмосферата организирано. 

 

Констатирано е също така , че от страна на дружеството не е осигурено 

организирано изпускане в атмосферата чрез изпускащо устройство - комин, 

канал и др. Собственикът не е осигурил улавянето на формираните от процеса 

вредни вещества (замърсители), не е изградил и не е оборудвал изпускащо 

устройство с точка за взимане на проба, осигуряващо извършване на 

регламентирани измервания, в съответствие с изискванията на действащите 

стандартизационни документи. При извършваната дейност, а именно 

рециклиране на отпадъци от пластмаса от процесите сортиране, екструдиране 

и гранулиране е причинено неорганизирано изпускане на вредни вещества 

(заямърсители) - органични прахообразни вещества, бензен, полициклични 

ароматни въглеводороди и др. вещества в атмосферния въздух от площадката 

на обекта. 

 

Веднага бил съставен акт с глоба от 2000 лева, а по-късно било съставено и 

наказателно постановление, което вече е потвърдено от съда. Дружеството може 

да обжалва. 

 

Източник: Botevgrad.com 

 

Заглавие: Кметът Гавалюгов за регионалното депо: Има една функционираща 

клетка и една дупка, която трябваше да е клетка 

 

Линк: https://botevgrad.com/news/78743/Kmetat-Gavalyugov-za-regionalnoto-

depo-Ima-edna-funkcionirashta-kletka-i-edna-dupka-koyato-tryabvashe-da-e-

kletka/ 

 

 
 

Текст: Информацията за дейността на регионалното депо за неопасни битови 

отпадъци за 2019 год. повдигна въпроси за капацитета на единствената 

функционираща клетка в него и предизвика дебат в Общинския съвет.  

 



“От въвеждането в експлоатация на регионалното депо за неопасни битови 

отпадъци през 2013 год. до края на 2019 год. в клетка №1 са приети 112 000 тона 

отпадъци. Нейният капацитет е 272 500 тона. Това означава, че около 42% от 

клетката е запълнена. Цифрите са такива, но реалността за мен е друга. 

Топографското изследване, което всяка година в края на декември правим, 

показва, че сме я запълнили на 60%. Според мен клетката ще бъде запълнена до 

4, максимум до 5 години“, обясни управителят на Регионалното депо Милчо 

Илчев в отговор на въпрос, зададен от д-р Веселка Златева. Според него, ако през 

това време се изгради инсталацията за сепариране на отпадъците, поне с 30-

40% ще се удължи експлоатацията на единствената изградена клетка.  

 

“В контейнерите не трябва да се изхвърлят зелени отпадъци, гуми и други, но 

хората го правят. Няма я културата, за съжаление", добави управителят на 

Регионалното депо.  

 

Думата за изказване по докладната поиска съветникът Георги Георгиев. Според 

него, “общината трябва да отиде на един диалог и да поиска един-два милиона 

лева за довършване на втората клетка“. 

 

“Това не е казано, че утре ще стане, но в рамките на три-четири години да се 

помисли, да се покани министъра на разговори, да се направят проекти. Ако се 

вижда, че това не става, Общината да задели собствени средства. Мисля, че за 

четири години може да отдели тези средства и да довърши втората клетка. 

Защото повече от ясно е, че предприятие няма да имаме за преработка на 

битовите отпадъци“, каза Георгиев и хвърли вината върху общинската 

администрация.  

 

Д-р Горгачева попита дали втората клетка е била предвидена в проекта за 

изграждане на депото. 

 

Георги Георгиев отговори, че “каквото е било предвидено по проекта, е 

направено“. 

 

На въпроса на д-р Горгачева отговор даде и кметът Гавалюгов: “Сигурно не е 

удобно да споделям информация, но сами разбирате, че няма строеж, който 

да остане недовършен и да се въведе в експлоатация. Само че в България това е 

честа практика. Вие нали може да си обясните защо? Един, два, три милиона, за 

които г-н Георгиев говори, че как трябва да ги намери Общината, да ги поиска, 

според мен са отишли в друго направление. Затова ние имаме една клетка, 

която функционира и се експлоатира, и една дупка, която трябваше да бъде 

клетка – част от проекта за изграждане на регионалното депо за неопасни 

битови отпадъци.“.  

 

Иван Гавалюгов уточни още: “Община Ботевград никога не е имала намерение 

да строи завод за преработка на отпадъци. А има одобрен проект за 

изграждане на инсталация за сепариране, разделяне на тези отпадъци, които 

отиват за рециклиране. Мисля, че на всички им е известно на какъв етап е този 

проект. Има определени недобронамерени и некоректни действия от 

заинтересована страна, която желае отново един, два, три милиона да отидат в 

някоя друга посока. И понеже този кмет няма да ги удовлетвори, следват разни 

процедури по саботиране на изпълнението. Пък дано някой съд махне този кмет, 



за да разчисти пътя към реализирането на един добър икономически ефект за 

определени икономически субекти. Както се е случило с недоизградената втора 

клетка на депото.“. 

 

Кметът Гавалюгов се ангажира общинската администрация да проучи и да 

представи на Общинския съвет информация с конкретни цифри за 

съвместимостта на функциониращата клетка на депото, на колко процента е 

запълнен нейният капацитет, какво количество отпадъци още може да поеме и 

за какъв период от време.  

 

Отчетът за дейността Регионалното депо за 2019 год. бе приет единодушно – с 26 

гласа “за“. 

 

Източник: Монитор 

 

Заглавие: Арест за петима крадци рецидивисти 

 

Линк: https://www.monitor.bg/bg/a/view/petima-recidivisti-v-krajbite-v-aresta-

199801 

 

 
 

Текст:   Петима рецидивисти в битовите кражби бяха закопчани в пловдивско, 

съобщиха от полицията в града. 

 

При проведена акция с цел противодействие на битовата престъпност, 

служители на районното управление в село Труд са установили и задържали пет 

лица на възраст между 17 и 29 години, извършили множество кражби от частни 

домове, стопански и търговски обекти на територията на общините Марица и 

Съединение. 

 

Кражбите са извършени от началото на годината до момента. Петимата се 

придвижвали от град Пловдив до близките села и търсели необитаеми къщи или 

търговски обекти без охрана. Установено е, че извършителите са откраднали 

черна и бяла техника, цветни метали, кабели, домакински и битови уреди, както 

и хранителни стоки. Част от вещите са открити и иззети от служителите на реда. 

Двама от задържаните са влезли в дома на възрастно семейство от Съединение, 

през нощта, докато хората спели, с цел кражба на вещи. 

 

Задържаните лица са криминално проявени, а срещу едно от тях има повече от 

50 заявителски материала за престъпления от различен характер. 

Справка показва, че малко преди да извършат престъплението в условие на 

рецидив, двама от мъжете са били освободени след изтърпяване на наказание 

„лишаване от свобода“. Като непълнолетни, част от тях били настанявани в 

поправителните домове в гр. Ракитово и гр. Завет. Справка показва, че през 2019г.  

двама от арестуваните са  били освободени след изтърпяване на ефективна 

присъда. 



На извършителите на престъплението е  взета мярка за неотклонение "задържане 

под стража" до 72 часа. 

 


