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Източник: МОСВ 

Заглавие:  Кметът на с. Яворово благодари на МОСВ за изчистване на пестициди 

на територията на бивше ТКЗС 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/kmetut-na-s-yavorovo-blagodari-na-

mosv-za-izchistvane-na-pesticidi-na-teritoriyata-na-bivshe-tkzs/ 

 

 
 
Текст: „От името на жителите на село Яворово изказвам голямата си 

признателност за подкрепата, оказана ни при изчистването на четири тона 

пестициди и отрови, останали в полуразрушените сгради в двора на бившето 

ТКЗС“. Това заявява кметският наместник на с. Яворово в благодарствен адрес до 

Министерство на околната среда и водите, до Главния прокурор на Република 

България, областния управител и кмета на Стара Загора, както и до Регионалната 

инспекция по околната среда и водите. 

 

Излезлите от употреба препарати за растителна защита в село Яворово бяха 

разчистени на 27.08 2020 г. в рамките на започналите акции, организирани от 



министъра на околната среда и водите Емил Димитров във връзка с 

разпореждане на Върховна административна прокуратура и под надзора на 

зам.-главен прокурор Десислава Пиронева при ВАП. 

 

На територията на област Стара Загора днес започна разчистването и на още 

един склад с около един тон стари пестициди в село Плоска Могила. Складът е 

разрушен и препаратите се намират в разкъсани чували. В отварянето на склада 

участваха представители на РИОСВ Стара Загора, Предприятието за управление 

на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), Областна 

администрация Стара Загора и община Стара Загора, както и представители 

на РД Пожарна и аварийна безопасност и защита на населението Стара 

Загора. Конкретно количество ще бъде ясно след приключване на акцията по 

събирането и обезвреждането им. 

 

Това е третият обект със стари пестициди, чието разчистване започна на 

територията на област Стара Загора. На 04.09.2020 г., по искане на областният 

управител на Стара Загора до зам.-главен прокурор Пиронева министър 

Димитров създаде организация за  разчистване на склад с негодни за употреба 

препарати за растителна защита в село Елхово, област Стара Загора. 

 

Дейността по разчистването се извършва с участието на експерти от 

подразделението Tredi на френската Seche Group, специализирана в 

управлението на опасни отпадъци. Те ще бъдат обезвредени във Франция. 

 

Източник: Trafficnews.bg 

 
Заглавие: Пловдив - зарит в боклук! Какво ще установят масовите проверки? 

Борба за глоби или пълна немарливост? 

 

Линк: https://trafficnews.bg/plovdiv/plovdiv-zarit-bokluk-kakvo-shte-ustanoviat-

masovite-proverki-188511/ 

 
 
Текст: Лятото е любим сезон за ремонти, а и за генерална чистка на вещи и 

натрупани вехтории. Пловдивчани не остават по-назад, но за съжаление 

домашните им занимания бързо намират външна форма. В крайна сметка не 

просто целия блок разбира какви са битовите дейности, но и стават съпричастни 

с тонове боклуци, които замърсяват околната среда и превръщат централни 

части на града в гета.  

 

Подобна е картинката в район "Централен", където на метри от две училища - ОУ 

"Душко Хаджидеков" и СОУ "Паисий Хилендарски", някой е изхвърлим купища 

дограми и стара покъщнина. 

 

"Стояха тук близо седмица, роми отнесоха каквото си харесаха и остана никому 

непотребната кочина", разказва живуща в района. 



В някои случаи пък се оказва, че гражданите генерират повече боклук, от колкото 

кофите могат да поемат и явно графикът на изпразване не е удачен. Освен 

количеството и качеството на отпадъците често е доста съмнително, тъй като част 

от гражданите изсипват строителни материали в чанти и кашони, така че да не 

бъдат "видно" изхвърлени в кошове за битов отпадък.  

Възмутен читател на TrafficNews алармира за подобна гледка на ул."Петър Шилев" 

1 в близост до ДГ "Захарно петле ". Снимките са от Деня на Съединението, а 

човекът е категоричен - Каква красота ще посрещне децата ни утре, когато 

отидат на градина? 

 

TrafficNews припомня, че поради подобни проблеми започва масирана 

проверка в търговски обекти на територията на Пловдив. Целта е да се установи 

дали имат сключени договори с лицензирани фирми за събиране  на отпадъци.   

 

„Разположените в града различни видове съдове за смет са предназначени само 

за домакинствата. Фирмите трябва да имат изградена система за управление 

на отпадъците, но много от тях, особено търговски обекти, изхвърлят кашони и 

друг амбалаж в контейнерите за смесен битов отпадък или около тях“, 

коментира директорът на ОП "Чистота" Николай Георгиев. 

 

По думите му според Общинската наредба за управление на отпадъците е 

допустимо търговски обекти да използват и цветните съдове за разделно 

събиране, но само когато  генерираното количество на отпадъците от опаковки 

не е твърде голямо и се изхвърля непосредствено преди обслужването на 

контейнерите. 

 

В районите „Централен“ и „Тракия“ вече се прилага система за събиране на 

кашони от търговски обекти, като всеки работен ден специализиран автомобил 

събира в определен час опаковките от търговски обекти. 

 

На базата на общинското предприятие – ул. „Даме Груев“ 64 А, има 

специализирана площадка за разделно събрани отпадъци от домакинствата. На 

същия адрес са разположени и контейнери тип „лодка“ за строителни отпадъци 

от домашни ремонти. „Лодки“ има на още 3 места в града – на ул. „Странджа“ 

1 в район „Централен“, ул. „Еледжик“ 11 в район „Северен“ и ул. „Дивна“ 1 в 

район „Западен“. 

 

Всяко изхвърляне на отпадъци извън разрешените места подлежи на санкции – 

за физически лица глобите са от 300 до 1000 лв., а за еднолични търговци или 

юридически лица – от  1400 до 4000 лв. Гражданите могат да бъдат глобени и с 

фиш от 10 до 50 лв. 

 

Източник: e-Svilengrad.com 

 
Заглавие: Община Свиленград започва да компостира биоотпадъци от този 

месец 

 

Линк: https://e-svilengrad.com/2020/09/08/община-свиленград-започва-да-

компост/ 

 



 
 
Текст: Oт тoзи мeceц oбщинa Cвилeнгpaд зaпoчвa дa ĸoмпocтиpa зeлeни и 

биopaзгpaдими oтпaдъци. Toгaвa щe бъдe oтĸpитa мoдepнa ĸoмпocтиpaщa 

инcтaлaция, изгpaдeнa пo пpoeĸт „Изгpaждaнe нa ĸoмпocтиpaщa инcтaлaция зa 

paздeлнo cъбpaни зeлeни и биopaзгpaдими oтпaдъци – oбщинa Cвилeнгpaд”, 

финaнcиpaн пo Oпepaтивнa пpoгpaмa „Oĸoлнa cpeдa 2014-2020 г.”, 

Πpиopитeтнa oc „Oтпaдъци”. Изпълнeниeтo нa пpoeĸтa вĸлючвa изгpaждaнe нa 

инcтaлaция зa ĸoмпocтиpaнe и зaĸyпyвaнe и дocтaвянe нa мaшини и cъopъжeния 

ĸъм нeя, изгpaждaнe нa cъпътcтвaщa инфpacтpyĸтypa, зaĸyпyвaнe нa 

тpaнcпopтни cpeдcтвa и cъдoвe зa paздeлнo cъбpaни зeлeни и биooтпaдъци. 

Mecтoнaxoждeниeтo нa нoвия oбeĸт e в зeмлищeтo нa Cвилeнгpaд, мecтнocт 

Дeвeттe чyĸи, пo пътя зa c. Cивa peĸa. 

 

Инcтaлaциятa зa ĸoмпocтиpaнe щe oбcлyжвa вcичĸи нaceлeни мecтa нa 

тepитopиятa нa oбщинa Cвилeнгpaд. Beчe ca пocтaвeни зa пoлзвaнe oт 

нaceлeниeтo в гpaдa и ceлaтa 114 бpoя ĸoнтeйнepи c вмecтимocт 3 ĸyб. м, 

пpeднaзнaчeни зa изxвъpлянe нa зeлeни oтпaдъци, и 120 бpoя ĸaфяви cъдoвe c 

вмecтимocт 240 л зa xpaнитeлни биopaзгpaдими oтпaдъци. 

 

Зeлeнитe и биopaзгpaдими oтпaдъци щe ce oбpaбoтвaт чpeз aepoбнo 

ĸoмпocтиpaнe зa пoлyчaвaнe нa пoлeзeн пpoдyĸт – ĸoмпocт, ĸoйтo щe ce пoлзвa 

oт житeлитe нa oбщинaтa ĸaтo биoтop в зeмeдeлиeтo. 

 

Инcтaлaциятa зa ĸoмпocтиpaнe нa paздeлнo cъбpaни зeлeни и биopaзгpaдими 

битoви oтпaдъци e c ĸaпaцитeт 3 000 тoнa гoдишнo. Изпълнeниeтo нa пpoeĸтa щe 

дoвeдe дo нaмaлявaнe нa oбщoтo ĸoличecтвo дeпoниpaни битoви oтпaдъци нa 

Peгиoнaлнoтo дeпo в Xapмaнли oт 7 796 тoнa нa гoдинa дo 4 921 тoнa, a oбщoтo 

ĸoличecтвo нa дeпoниpaнитe биopaзгpaдими битoви oтпaдъци oт 5 110,78 тoнa нa 

гoдинa щe нaмaлee дo 3 325,63 тoнa. 

 

C peaлизaциятa нa пpoeĸтa oбщинa Cвилeнгpaд ce нapeждa cpeд пъpвитe 

oбщини в Бългapия, въвeждaщи ĸoмпocтиpaнeтo нa биooтпaдъци ĸaтo нoв тип 

ycлyгa зa eфeĸтивнo и eĸoлoгocъoбpaзнo yпpaвлeниe нa oтпaдъцитe. Toвa щe 

дoвeдe дo yвeличaвaнe нa ĸoличecтвoтo paздeлнo cъбpaни битoви oтпaдъци, 

пoдoбpявaнe нa eфeĸтивнocттa нa изпoлзвaнe нa pecypcитe и нaмaлявaнe нa 

вpeднoтo въздeйcтвиe въpxy oĸoлнaтa cpeдa. 

 
Източник: БНР 

 
Заглавие: Направиха първа копка за премахването на депото за битови 

отпадъци в Кула 

 

Линк: https://bnr.bg/vidin/post/101338205/napraviha-parva-kopka-za-

premahvaneto-na-depoto-za-bitovi-otpadaci-v-kula 

 



 
 
Текст: Първа копка на рекултивиране на депото бе направена в Кула. Дейностите 

ще се извършват с европейски средства в размер на над 1 милион и 200 хиляди 

лева. Ще бъде извършена техническа и биологична рекултивация на бившето 

депо за твърди битови отпадъци. Очаква се след завършване на всички дейности, 

рекултивирания терен в местността "Дери магаре" да се превърне в пасище, 

каза кметът на общината Владимир Владимиров.  

 

"Да се сдобием с документи за пасище, което вече няма да изпуска отровни 

газове в атмосферата, няма да замърсява подпочвени води." 

 

Избрана е фирма, която за 6 месеца ще извърши рекултивацията.  

 

"Смятам, че в рамките на 6 месеца, както е зададения срок по договор, ще 

изпълним своите задължения. След време тук да няма никакви вредни за 

природата въздействия от досегашното сметище. Изпълнили сме един проект 

вече на територията на община Кула. Виждам, че в тази община добре се работи 

с европейските средства", каза Йордан Йорданов, представител на фирмата-

изпълнител. 

 

Сметището в Кула е закрито преди 5 години. Отпадъците се извозват на 

Регионалното депо до Жеглица. Изпълнител на рекултивацията е "Дружество по 

закона за задълженията и договорите - Рекултивация Кула 2020". Надзор ще 

изпълнява "Пътинвест Инженеринг" АД. 

 


