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Източник: Политика 

Заглавие:  Контейнерът за боклук сам вика камиона  

 

Монтират датчици на кофите за кухненски отпадъци на 1000 домакинства 

 

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

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

 

 
 
Текст: Контейнери за смет с монтирани датчици, които изпращат сигнал на 

боклукчийския камион, когато се напълнят, ще бъдат предоставени на 1000 

домакинства в София. 
 

Това предвижда пилотен проект на Столичната община. Умните кофи ще са за 

събиране на хранителни и кухненски биоотпадъци. Те са предназначени за хора, 

които живеят в къщи в крайградски райони. Затова ще бъдат предоставяни на 

домакинства от Банкя и кварталите в район „Витоша“ като „Драгалевци“, 

„Симеоново“, „Бояна“. 



 

Специален софтуер ще отчита движението и количествата на генерираните 

отпадъци, както от всяко домакинство, така и общо постъпилия за преработка 

боклук. Чрез софтуера ще бъде възможно и проследяването на резултатите от 

оползотворяването на отпадъците и определянето на оптимални маршрути на 

сметоизвозващите камиони.  

 

Целта е да се види готовността на гражданите, живеещи в крайградските 

райони, за разделно събиране на хранителните отпадъци чрез индивидуални 

контейнери по системата „от врата на врата“, която е широко разпространена 

в редица европейски страни, обясниха от Столичната община. С изваждането 

на този биоотпадък от потока ще се намали количеството на битовите отпадъци 

и ще се увеличи процентът за оползотворяване, смятат още от кметството. 

 

В проекта е включена и схема за събиране и рециклиране на излезлите от 

употреба автомобилни гуми. Те са източник на сериозно замърсяване за 

околната среда, тъй като не подлежат на естествено разлагане, а при горене 

замърсяват въздуха. В същото време, значителният ръст на автомобилния парк 

води до непрекъснато повишаване на количествата от изхвърляни гуми. Затова се 

планира да се създаде система на доброволно донасяне и рециклиране на 

излезли от употреба гуми. Ще бъде разработена интерактивна карта с 

отбелязани всички регламентирани площадки и обекти, където гражданите могат 

да оставят доброволно и безвъзмездно старите си гуми. Събирането ще се 

извършва на кампаниен принцип два пъти в годината, при смяна на сезонните 

гуми. Ще бъде закупен мобилен шредер за гуми, който ги надробява до чипс и 

по този начин събраните гуми ще бъдат подготвени за рециклиране. 

 

Източник: Дарик 

 
Заглавие: Инсталация за преработка на отпадъци за 6,1 милиона лева изгради 

община Монтана 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/montana/instalaciia-za-prerabotka-na-otpadyci-

za-61-miliona-leva-izgradi-obshtina-montana-2239869 

 
 
Текст: За една година община Монтана изгради компостираща инсталация за 

преработка на зелени отпадъци и биотор на депото за твърди битови отпадъци 

край града, съобщи кметът на Монтана Златко Живков. 

 

Проектът е на стойност 6,1 милиона лева и се финансира от Оперативна 

програма "Околна среда" на ЕС и бюджета на Република България, които 

осигуряват 85 на сто от средствата, а община Мотана участва с 567 553 лева, 

уточни Живков. 

 



Инсталацията е разположена в местността "Неделище" на 7 километра от 

Монтана в землището на село Крапчане . Тя е с капацитет 6150 тона годишно, 

като ще преработва разделно зелени и биоразградими отпадъци и ще 

произвежда висококачествен компост. За работата на инсталацията е 

осигурена необходимата техника - товарач, два контейнера, трактор, две 

ремаркета, мини товарач, обръщач на компостни редове, мобилно барабанно 

сито за рафиниране на компост, шредер и полупропусклива мембрана за 

покриване на компостни редове. 

 

Кметът Златко Живков заяви, че новата компостираща инсталация е поредната 

стъпка на местната власт в Монтана за изграждане на модерна инфраструктура 

в областта на защитата на околната среда. През последните 18 години в Монтана 

са изградени депо за твърди битови отпадъци, градска пречиствателна станция, 

сепарираща инсталация, депо за едрогабаритни и опасни отпадъци, 

подменени са тръбите на водопровода и канализацията при водния цикъл на 

града, въведена е система за разделно събиране на отпадъците, а в момента 

се изпълнява програма за подобряване качеството на атмосферния въздух. 

Според Живков община 

 

Монтана е една от малкото в страната, изпълнили толкова много екологични 

проекти в последните години. 

 

Източник: News.bg 

 
Заглавие: Откриха още тон стари пестициди в Старозагорско 

 

Линк: https://news.bg/regions/otkriha-oshte-ton-stari-pestitsidi-v-starozagorsko.html 

 

 
 
Текст: Откриха още тон опасни стари пестициди в Старозагорско, съобщава 

bTV. 

 

Днес ще бъдат обезвредени около 1000 килограма в село Плоска могила, които 

са се съхранявали в полуразрушена постройка. 

Опасният отпадък е тук от 1989 г. Чувалите, в които е бил съхраняван, са се 

разкъсали и съдържанието се е посипало по земята. 

Старите пестициди са само на стотина метра от селото. 

 

Кметът на Плоска могила Недко Леонардов още от началото на кметуването си 

преди 10 години води кореспонденция с институциите заради опасния отпадък. 

Досега обаче резултат е нямало. 

 

Филип Мюза - представител на френската фирма за унищожаване на 

пестицидите, обясни, че на мястото са били открити сулфат, сяра, арсен и 
живак, опасни при дълго вдишване или при попадане в почвата. 



За щастие складът на бившето ТКЗС е далеч от вододайната зона, но 

представлява заплаха, когато завали. 

 

Предстои количествата днес да бъдат препакетирани и откарани до края на 

годината във Франция за унищожаване. 

 

Припомняме,  на 27 август в два склада в старозагорското село Яворово също 

бяха разкрити няколко тона опасни стари пестициди.  

Екоминистърът пък заяви, че очаква до 2 години да може да се изчистят всички 

подобни отпадъци в страната. 

 

Обектите са част от започналите проверки на складовете за съхраняване на 

препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност. Разпореждането на 

министъра е те да бъдат оценени в зависимост от потенциалния риск от 

замърсяване на повърхностните, подземните води и почвите и да бъде осигурено 

безопасното съхранение на препаратите до окончателното им обезвреждане. 

 

Източник: Столица 

 
Заглавие: Столичен инспекторат наложи глоби в "Триадица", "Оборище" и 

"Лозенец" 

 

Линк: https://stolica.bg/stolichna-obshtina/stolichen-inspektorat-nalozhi-globi-v-

triaditsa-oborishte-i-lozenets 

 

 
 
Текст: Още глоби наложиха от Столичен инспекторат на търговци за отпадъци в 

столичните райони "Триадица", "Оборище" и "Лозенец". При текущ контрол днес 

са установени нарушители по Наредбата за управление на отпадъците и 

поддържане и опзаване на чистотата на територията на Столична община. Три 

търговски обекта в "Оборище" получиха санкии за смесване на отпадъци от 

опаковки с битови. Фирма "Криейт строй" ЕООД, която строи в кв. Манастирски 

ливади на ул. "Златните мостове" получили акт за за изхвърляне на строителни 

отпадъци директно от етажите на строящата се сграда. Инспекторите наложиха 

санкция и накараха нарушителя в "Лозенец" да прибере разпилените земни 

маси по тротоара и уличното платно на ул. "Вишнева". 

 
 


