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Източник: Марица 

 

Заглавие: Пловдив бори боклука с 38 млн. лева 

 

Линк: https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/plovdiv-bori-bokluka-s-38-mln-leva 

 

 
 

Текст: Чистотата в Пловдив ще струва на данъкоплатците почти 38 млн. лева през 

тази година. План-сметката е подготвена от градската администрация и е част 

от бюджета, който е публикуван за обществено обсъждане. 

 

Парите са повече с 200 000 лева спрямо миналата година и се формират от 

такса смет, която внасят в местната хазна граждани и фирми. През 2020-а 

налогът в Пловдив си остава без промяна, както не е променен и начинът за 

облагането. 

 

Таксата се изчислява въз основа на данъчна оценка на имота. Изменението на 

закона предвижда всеки да плаща според количеството на боклука, който 

изхвърля, но срокът е отложен до 2022 г., а и малко вероятно да влезе в сила. От 



бизнеса се чакат 20,3 млн. лева, от населението - 17,6 милиона или почти същите 

пари, както и през миналата година.  

 

За почистване на уличните платна, площадите, алеите и парковете се заделят 21,3 

млн. лева. От тях  ОП „Чистота”, чийто подизпълнител е частната фирма КМД, 

разполага с 16,5 млн. лева. От същата сума  на ОП „Градини и паркове”  се дават 

за зелените площи 3,8 млн. лева. През тази година предприятието има  още  258 

636 лева за компостиращата  инсталация, която беше открита наскоро и ще 

преработва зелени и биоразградими отпадъци. Парите за гробищата леко се 

намаляват, в резултат на което ОП „Траурни дейности” ще ги чистят срещу 300 

000. 

 

Източник: Нова 

 

Заглавие: Ентусиасти чистят язовир "Копринка" 

 

Линк:https://nova.bg/news/view/2021/01/31/313713/%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%

83%D1%81%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-

%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%82-

%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80-

%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0/ 

 
 

Текст: В района има десетки боклуци 

 

Ентусиасти се събират, за да разчистят боклуците от язовир  "Копринка" край 

Казанлък. Освен довлечените от водата клони и дървета се оказало, че във 

водоема плава и огромно количество пластмаса. За близо два часа бяха 

събрани над 100 чувала с пластмасови и всякакъв друг вид отпадъци. 
 

“Не ни хареса гледката. Затова решихме доброволно да почистим мястото. 

Надявам хората да не постъпват така повече, да си изхвърлят отпадъците на 

определените места, за да може да ни е чисто и приятно на всички и да може 

да се наслаждаваме на природата на България”, коментираха доброволците.   

 

Нивото на язовира е спаднало, така че хората ще успеят по-лесно да се справят 

с боклука. 

 
Източник: БНР 

 

Заглавие: Повече от 30 чувала с боклуци събраха доброволци при почистването 

на река Средецка 

 

Линк: https://bnr.bg/burgas/post/101413675/akcia-po-pochistvaneto-na-r-sredecka-

shte-se-provede-dnes 
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Текст: Повече от 30 чувала с боклуци събраха доброволци в акцията за 

почистването на част от река Средецка, която се проведе край едноименния 

град. Инициативата е организирана от ПП “Възраждане“, но в нея активно участие 

взеха и жители на Средец.  

 

Студеното време и повишеното ниво на реката не отказаха доброволците, които 

близо 2 часа  събираха отпадъците натрупани край брега. 

 

"Събрали сме се днес да почистим река Средецка, която се е превърнало в 

някакво бунище. Вижте какво представлява. Дърветата са накичени с найлони, 

боклуци, всякакви отпадъци от жителите на околните населени места." 

 

"Боклуците идват от течението по-нагоре, нерегламентираните сметища, защото 

всеки хвърля където му падне." 

 

"Трябва да изчистим устието, защото тук забелязваме хора, които ловят риба. А 

виждате и целия този боклук, се влива в Мандренското езеро, а от там и в Черно 

море." 

 

Нерегламентираните сметища са един от сериозните проблеми в Средец. При 

последните поройни дъждове водата отнесе битовите отпадъци събрани над 

средното дере по улиците в града. 

 
 


