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Източник: Актуално 

 

Заглавие: Седем общини вече използват модерна технология за преработка на 

отпадъци (ВИДЕО) 

 

Линк: https://www.actualno.com/business/sedem-obshtini-veche-izpolzvat-

moderna-tehnologija-za-prerabotka-na-otpadyci-video-news_1553300.html 

 

 
 

Текст: Община Златица, в партньорство с общините Антон, Копривщица, 

Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч успешно и в срок изпълни проект 

„Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително 

третиране на битови отпадъци на територията на община Златица за общините 

Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч“, финансиран 

по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

 

Целта на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци 

чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на 

смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране, и рециклиране чрез 



компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци. Стойността на проекта 

е 8 879 238,54 лв., от които ЕФРР-5 623 751,65 лв., национално съфинансиране – 

992 426,76 лв. и собствен принос – 803 557,39 лв. Повече по темата гледайте във 

видеото. 

 

Източник: Марица 

 

Заглавие: Изпращаме във Франция над 1000 тона отпадъци за обезвреждане 

 

Линк: https://www.marica.bg/region/pazardjik/izprashtame-vav-franciq-nad-1000-

tona-otpadaci-za-obezvrejdane 

 

 

Текст: Екоминистерството и Българската агенция за безопасност на храните са 

инспектирани 187 склада в страната, в които се съхраняват препарати за 

растителна защита с изтекъл срок на годност. Проверени са и районите със 

значителен потенциален риск от наводнения и зоните в близост до водни 

басейни, съобщава Офнюз. 

 

Това се случва след разпореждане на Върховната административна 

прокуратура (ВАП) заради данни за рисково съхранение на такива препарати. 

 

Почистени са 29 склада в Габрово, Пазарджик, Севлиево, Лясковец, Елхово, 

Долни Дъбник и др. 

 

За високо температурно обезвреждане във Франция са изпратени над 1000 тона 

отпадъци. 

 

Продължават действията по преопаковането, транспортирането и окончателно 

обезвреждане на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, 

намиращи се в оставащите обекти и складове на територията на България. 

 

Източник: Факти 

 

Заглавие: Италия избира национално хранилище за радиоактивни отпадъци 

 

Площадките са разположени в седем региона 

 

Линк: https://fakti.bg/world/549558-italia-izbira-nacionalno-hranilishte-za-radioaktivni-

otpadaci 

 

 
 

https://fakti.bg/world/549558-italia-izbira-nacionalno-hranilishte-za-radioaktivni-otpadaci
https://fakti.bg/world/549558-italia-izbira-nacionalno-hranilishte-za-radioaktivni-otpadaci


Текст: Итaлиaнcкaтa държaвнa кoмпaния Sоgin публикувa cпиcък нa 67 

пoтeнциaлни плoщaдки, кoитo щe бъдaт рaзглeдaни зa cтрoитeлcтвo нa 

нaциoнaлнo хрaнилищe зa рaдиoaктивни oтпaдъци (РAO). 

 

Плoщaдкитe ca рaзпoлoжeни в ceдeм рeгиoнa - Пиeмoнт, Тocкaнa, Лaциo, Пулия, 

Бaзиликaтa, Caрдиния и Cицилия. Oт Sоgin oтбeлязвaт, чe мecтaтa нe ca 

eквивaлeнтни и имaт рaзличнa cтeпeн нa приoритeт в зaвиcимocт oт 

хaрaктeриcтикитe. 

 

В Итaлия нa плoщ oт 150 хeктaрa щe бъдaт пocтрoeни нaциoнaлнo хрaнилищe зa 

РAO (11- хeктaрa) и тeхнoлoгичeн пaрк. Хрaнилищeтo щe бъдe oт пoвърхнocтeн 

тип и щe мoжe дa приeмa дo 78 000 кубични мeтрa мнoгo ниcкoaктивни oтпaдъци 

и дo 17 000 кубични мeтрa cрeднoaктивни и виcoкoaктивни рaдиoaктивни 

oтпaдъци. 

 

Източник: News.bg 

 

Заглавие: Извозиха над 100 кг опасни отпадъци от незаконно сметище в 

Пазарджик 

 

Линк: https://news.bg/regions/izvoziha-nad-100-kg-opasni-otpadatsi-ot-nezakonno-

smetishte-v-pazardzhik.html 

 
 

Текст: Става въпрос за луминесцентни лампи, които са били пакетирани, 

обезопасени и извозени от оторизирана фирма. За обезвреждане са 

предадени 500 лампи, съдържащи живак. 

 

Община Пловдив настоява и за спешно разчистване също и на битовите и 

строителните отпадъци. На собствениците на терена вече е дадено предписание 

за премахването им. Срокът е до края на февруари. Те също трябва да бъдат 

извозени и предадени за безопасно рециклиране. 

 

След изтичане на срока по предписанието пловдивският общински инспекторат 

ще изготви повторна покана за връчване на акт за установяване на 

административно нарушение. За битови и строителни отпадъци глобата е от 1400 

до 4 000 лв. 

 
Източник: Марица 

 

Заглавие: Контейнери за строителни отпадъци ще предоставят в Стрелча 

 

Линк: https://www.marica.bg/region/pazardjik/konteyneri-za-stroitelni-otpadaci-

shte-predostavqt-v-strelcha 

 



 
 
Текст: Община Стрелча въвежда нова услуга за жителите на града, която е част 

от програмата за стимулиране за разделно събиране на отпадъците. 

 

Общинското предприятие по чистота и комунални дейности предоставя 

контейнери за дребни строителни отпадъци на физически лица, образувани от 

вътрешни текущи ремонти на жилищни сгради и помещения. Съдовете са с 

вместимост до 4 кубически метра и товароподемност до 1 тон. 

 

Важно е да се има предвид, че в тях ще се приемат само остатъци от тухли, 

фаянсови плочки, части от варови мазилки, дребна фракция от бетон. 

Забранено е изхвърлянето на други видове отпадъци, в това число, зелени и 

битови. 

 

За използване на услугата гражданите могат да позвънят на телефон: 0889320624, 

0884905002. 

 

 

 

 


