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Източник: МОСВ 

 

Заглавие:  Министър Димитров направи първа копка на компостираща 

инсталация за зелени отпадъци в Карлово 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimitrov-napravi-purva-kopka-

na-kompostirasta-instalaciya-za-zeleni-otpaduci-v-karlovo/ 

 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Емил Димитров участва в първа 

копка на инвестиционен проект за Проектиране и изграждане на компостираща 

инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за 

нуждите на Община Карлово. Проектът се финансира по Оперативна програма 

„Околна среда“ 2013-2020. Общият размер на инвестицията е 4,756 млн. лева, 

като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 3,499 млн. лв.  Целта на 

проектното предложение е да подпомогне община Карлово при изпълнение на 

дейностите за намаляване на количеството депонирани зелени и 

биоразградими отпадъци чрез въвеждане на система за разделното им 

събиране и рециклиране – оползотворяване. 



 

Предвижда се изграждане на инсталация за открито компостиране с капацитет 

6500 т/г в землището на Карлово. В изпълнение на целите за разделно събиране 

в проектното предложение е предвидено и закупуването на оборудване – 209 

броя „кафяви“ контейнери с вместимост 1100 л и специализиран автомобил за 

събиране и извозване на зеления отпадък от домакинствата, 3 броя камиони за 

събиране на зелената маса, както и 2 броя мобилни шредери за раздробяване 

на дървесната фракция, 1 челен товарач и 1 ситова машина. Населението, което 

ще се обслужва от инсталацията за компостиране, е 47 298 жители на общината. 

 

Източник: Нова 

 

Заглавие: МОСВ започна масирани проверки в тецове и депа за отпадъци 

 

Линк: https://nova.bg/news/view/2020/06/08/290229/мосв-започна-масирани-

проверки-в-тецове-и-депа-за-отпадъци/ 

 

 
 

Текст: Проверки се извършват в Пловдив, Плевен, Монтана и още места в 

страната 

 

Министерството на околната среда започна масирани проверки в няколко 

тецове, циментови заводи и депа за отпадъци. Целта е да се провери дали в тях 

се горят боклуци. От Министерството на околната среда и водите запазиха в 

тайна фирмите, които са на прицела на проверяващите. Проверки се извършват 

в Пловдив, Плевен, Монтана и още места в страната. 

 

Проверяващите са набелязали заводи за акумулатори, за които има 

информация, че съхраняват отпадъци внесени от чужбина с цел изгаряне. 

Според екоминистъра една от трите проверявани мощности за рециклиране на 

отпадъци е много модерна и прави нови акумулатори. За другата фирма имало 

съмнение, че работи на ръба на закона. 

 

В сряда министър Димитров ще предложи у нас да бъде създадена специална 

дирекция, която да издава разрешителните, да следи вноса на отпадъците от 

чужбина и да контролира дейността на депата. 

 

„Едната площадка няма ток и вода. Може ли такава да отговаря на изискванията 

за рециклиране? Според мен не може и тя ще трябва да бъде закрита. Правим 

проверки в страната на места, където се съхраняват боклуци от чужбина”, каза 

Димитров. 

 

Той присъства в Карлово на старта на изграждането на компостираща 

инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци. Проектът се 

реализира по Оперативната програма "Околна среда" и е на стойност над 4,7 

милиона лева. 

https://nova.bg/news/view/2020/06/08/290229/мосв-започна-масирани-проверки-в-тецове-и-депа-за-отпадъци/
https://nova.bg/news/view/2020/06/08/290229/мосв-започна-масирани-проверки-в-тецове-и-депа-за-отпадъци/


 

„Имам клипове от сметища, които приличат на Великата китайска стена. Казал 

съм да не се издават нови нотификации на хора, които имат съвсем малки 

мощности за преработване и са се задръстили с материал за една година 

напред”, добави министър Димитров. 

 

Източник: БНР 

 
Заглавие: Франция въведе глоба от 135 евро за хвърляне на предпазна маска на 

улицата 

 

Линк: https://bnr.bg/varna/post/101289065 

 

 
 

Текст: Франция драстично увеличи глобите за хвърляне на предпазна маска, 

както и на фас от цигара, на необозначените за това места. 135 евро ще трябва 

да плати всеки нарушител, а ако градските власти заведат дело срещу него, 

санкцията може да скочи до 750 евро. Съобщението за по-високите глоби 

направи лично държавният секретар при министъра за екологичния преход на 

Франция Брун Поурсън.  

 

В момента глобата за хвърляне на такъв тип отпадъци не където трябва, е в размер 

на 68 евро.  

 

Според властите "тази мярка е стъпка в правилната посока за развитието на 

икономика, базирана на ресурси, която беше стартирана в страната през 2018 

г. Тази тема стана още по-актуална във връзка с пандемията на коронавирус, 

която е придружена от лични предпазни средства за еднократна употреба, 

хвърлени по улиците", подчертават от екоотдела.  

 

Според екозащитници от началото на отслабването на режима на 

самоизолация на 11 май все по-често по улиците, площадите, парковете и други 

обществени места на големите френски градове се забелязват изхвърлени 

маски за еднократна употреба, ръкавици и мокри кърпички.  

 

„Хората трябва да разберат, че подобни отпадъци се озовават директно в 

океаните и моретата, затова трябва да знаем, че ако искаме чисти водни 

басейни, трябва да започнем с чисти тротоари“, казва Поурсън.  

 

В неделя, Световния ден на океана, Поурсън отиде в югозападната община Легер 

- Кап Ферет, за да участва в събирането на пластмасови отпадъци.  

В средата на март във Франция беше въведена карантина, която продължи почти 

два месеца. От 11 май властите на републиката започнаха постепенно да 

облекчават ограниченията, които се очаква да отпаднат напълно на 10 юли.  

Повече от 29 хиляди са загиналите вследствие на вируса в страната, а заразените 

са над 150 хиляди. 



 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Над 200 доброволци се включиха в почистването на река Лева 

 

Линк: https://bnr.bg/vidin/post/101289052/nad-200-dobrovolci-se-vkluchiha-v-

pochistvaneto-na-reka-leva 

 

 
 

Текст: Над 200 доброволци от Враца се включиха в почистването на коритото на 

река Лева и прилежащите тревни площи, съобщиха от общината. 

За няколко часа участниците в кампанията почистиха близо 2-километров участък 

от реката, от който бяха премахнати големи количества паднали дървета и клони, 

както и битови отпадъци. Събраните отпадъци се извозват от екипи на БКС, които 

се включиха при кастренето на клони и премахването на паднали дървета от 

речното корито. В инициативата взеха участие представители от спортните 

клубове в града, членовете на Сдружение "Заедно за язовир Дъбника", клубове 

на пенсионера, екипите на Младежки дом и Младежки център, служители на 

местната администрация и социалните услуги, както и граждани. В началото на 

инициативата кметът Калин Каменов благодари на присъстващите за проявената 

гражданска активност и заяви, че това няма да е последната подобна акция. 

Източник: Chernomorie.bg 

 

Заглавие: Криминално проявени от Победа задигнали черни и цветни метали 

 

Линк: https://chernomorie-bg.com/post/kriminalno-proyaveni-ot-pobeda-zadignali-

cherni-i-cvetni-metali-1121 
 

 
 

Текст: Четирима криминално проявени мъже от бургаския квартал "Победа" 

задигнали черни и цветни метали, съобщиха от пресцентъра на Областна 

дирекция на МВР в морския град. Кражбата е извършена на 1-ви юни от склад, 

разположен в Корабо-ремонтния завод в квартал "Победа". В резултат на бързите 

действия на служителите от Първо районно управление са установени и 

задържани извършителите на деянието. Това са криминално проявени мъже от 

квартала на възраст от 19 до 37 години, които направили пълни самопризнания. 

Работата по случая продължава. 

 


