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Източник: Марица 

 

Заглавие: Кметът на Карлово д-р Кабаиванов: Екополиция и екозавод решават 

проблема с нерегламентираните сметища 

 

Линк: https://www.marica.bg/region/karlovo/kmetat-na-karlovo-d-r-kabaivanov-

ekopoliciq-i-ekozavod-reshavat-problema-s-nereglamentiranite-smetishta 

 

 

Текст: Карлово създава трайни решения по проблема с битовите  отпадъци, те 

целят да намалят както количеството на отпадъците, които влизат в депото, така 

да се ограничи тяхното изхвърляне край реки и дерета, по полянки и градинки и 

създаването на нерегламентираните сметища. Това заяви пред „Марица“ 

кметът Карлово д-р Емил Кабаиванов. Той оглавява Сдружението за управление 

на Регионалното депо за твърди битови отпадъци, в което влизат общините 

Карлово, Сопот, Хисаря. 

 

Според Кабаиванов в основата на решителното намаляване  на незаконните 

сметища е финансовата децентрализация, която да оставя в общините 1-2 
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процента от приходите от данъка върху доходите на физическите лица. Това ще 

даде възможност общините да  създадат екополиция. Екополицията ще има 

екипи, оборудвани с високо проходими автомобили, общините ще изградят и 

видео наблюдение с максимален обхват на територията вътре и извън 

населените места.  Друг начин няма, категоричен е Кабаиванов. За община 

Карлово този разход би бил между 80 000 и 100 000 лева годишно, предвижда той. 

 

Относно намаляване на количеството отпадъци, които влизат в сметището 

Карлово работи последователно вече 15-тина години – от 2003-та година, когато в 

общината бе въведена система за разделно събиране на рециклируемите 

отпадъци – хартия, пластмаса и стъкло, до тази година, когато предстои 

въвеждането на система за събиране и опозотворяване на биоразградимите 

отпадъци.  На депото има сепарираща инсталация, която също разделя общо 

събраните отпадъци. 

 

Карлово вече има контейнери за събиране на стари дрехи и обувки, скоро  ще 

бъдат поставени такива съдове и в други големи населени места в общината. 

Предстои да бъдат поставени и съдове  за едрогабаритни отпадъци като стари 

мебели, което ще улесни гражданите, а този вид отпадък ще има премести 

мястото си от някоя поляна, там където трябва да бъде. На територията на община 

Карлово се събират общо 10 фракции. 

 

За бъде постигнат резултат обаче  е необходима и решителната намеса  на 

държавата, предлага Кабаиванов. Според него държавата трябва да забрани 

производството  и използването  на найлоновите и пластмасовите, както и  

опаковките  от трудно разградими материали. Това ще намали решително 

генерирането на отпадъците, голяма част от които сега отиват на незаконните 

сметища. 

 

Като част от държавната политика за справяне с  битовите отпадъци кметът на 

Карлово е споделял своето виждане с двама министри на околната среда  и 

водите. А то е с европейски средства държавата, а не частния бизнес, да изгради 

в шестте региона за планиране в страната, заводи за преработка на отпадъците. 

Тогава ще спре задръстването на депата с отпадъци, ще спре харченето на пари 

за изграждане на нови депа и т.н. Общините ще  събират отпадъците и  ще ги 

предават на заводите на определена от държавата цена, която не е заробваща 

за общините. Така горимите отпадъци - RDF, ще отиват в заводите, 

биоразградимите в инсталациите за компостиране, а само малка част ще 

постъпва в депата. 

 

На трето място държавата трябва да намали таксата за депонирате на отпадъци,  

сега тя  е 86 лева на тон, предлага кметът на Карлово. С парите, които остават,  

общините  ще могат  двукратно,  а когато е необходимо и трикратно, да 

почистват нерегламентираните сметища. В последните години Карлово заделя 

ежегодно около 300-3500 лева за всяко населено място за почистване на 

нерегламентираните  сметища.  17 000 лева са предвидени тази година за 

почистване на района на квартал „Стряма“ в Баня, където има голямо количество 

нерегламентирано изхвърляне на битови отпадъци, заяви още Кабаиванов. 

 

Източник: БНТ 

 



Заглавие: Събраха над 1 тон боклук от плаващо сметище в река Струма 

 

Линк: https://bntnews.bg/news/sabraha-nad-1-ton-bokluk-ot-plavashto-smetishte-v-

reka-struma-1094801news.html 

 

 
 

Текст: Плаващо сметище и по коритото на река Струма се образува след 

пороите у нас. Хора от Кюстендил събраха над 1 тон боклук само в един речен 

участък. От водата е извадено огромно количество пластмаса и битови вещи. 

Доброволците призовават за по-чести акции, но и настояват за по-силен контрол 

върху незаконните сметища. 

 

Миналата пролет виждайки хилядите отпадъци струпани в реката и край нея, 

Методи решава спонтанно да започне да чисти. Боклукът обаче се оказва 

непосилен за сам човек, затова той събира приятели от селото, готови да му 

помогнат. 

 

Докато Методи ни показва мястото, където миналата есен са събрали около 1 

тон отпадъци, се натъкваме на нови, донесени от водите на реката. 

 

Методи има и нова цел пред себе си. Да намери източниците на замърсяване в 

района, както и да убеди хората, че случващото се вреди не само на природата, 

но на самите нас. 

 

А докато това стане, ще продължава да събира хилядите отпадъци, плуващи из 

реките в родния край. 

 

Източник: Topnovini.bg 

Заглавие: В Силистра поставиха нови кошове за разделно събиране на отпадъци 

 

Линк: https://topnovini.bg/novini/872188-v-silistra-postaviha-novi-koshove-za-

razdelno-sabirane-na-otpadatsi 

 

 
 

Текст: До Лятната сцена на Дунавската градина в Силистра бе позициониран 

комплект кошове за разделно събиране на отпадъци. Така Дунавската градина 

придоби още по-европейски вид и гражданите ще бъдат допълнително улеснени 

при ежедневните си разходки. 

 

Кошовете за разделно събиране са предоставени от Сдружение „Бг Бъди 

активен“ в рамките на кампанията „Искам да съм полезен – рециклирай ме!”, 
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която СНЦ „Дуросторум-Дръстър-Силистра” осъществи през 2020 г. В нея се 

включиха институции и заведения от град Силистра чрез инициативите меню 

#БезОтпадъци и институции #БезОтпадъци. 

 

По този начин местната общност получи своеобразен подарък от 

финансиращата организация, чиято основна цел е да променя нагласите по 

важната тема за разделното събиране на отпадъците. В най-скоро време 

предстои монтирането на още един комплект кошове в парка. 

 

Инициативата е част от проект „Партньорство за красива и чиста България“ на 

Сдружение „Бг Бъди активен“ и се финансира от Фондация „Кока Кола“. Местен 

партньор в проекта е СНЦ „Дуросторум-Дръстър-Силистра“, а дейностите в 

града се осъществяват с подкрепата на Община Силистра. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: "Умни" кофи за боклук осигуряват във Видин 

 

Линк: https://bnr.bg/vidin/post/101417429/umni-kofi-za-bokluk-slagat-do-kraa-na-

godinata-vav-vidin 

 
 

Текст: 2 291 000 лева са заложени за сметосъбиране и сметоизвозване в план-

сметката за чистотата през 2021 година в Община Видин. 189 000 лева са 

предвидени за осигуряване на контейнери за отпадъци, съобщи зам.-кметът 

Светослав Скорчев. Той обясни, че други 3 328 000 лева са предвидени за 

плащане такса за управление на отпадъците на Регионалното депо и за 

отчисления за депониране по Закона за управление на отпадъците:  

 

"Ако през 2013 година сумата е била 15 лева, която сме плащали по чл. 64 на тон, 

то тази година сумата е 95 лева и калкулацията за 2021 година се предвижда да 

е около 2 573 000 лева. Сами виждате, че е едно сериозно перо от бюджета, като 

сумата през годините съответно е растяла пропорционално". 

 

"Умни" контейнери за отпадъци ще осигури Общината до края на годината. С тях 

разходите ще намалеят наполовина, смята кметът Цветан Ценков: 

 

"Ние предвиждаме не само закупуване на кофи, а тия кофи да бъдат "умни", 

тоест с електронни датчици, на които шофьорът... и през един кол център към 

общинското предприятие по чистота ще се знае коя кофа е пълна и коя ще се 

изхвърли. Това ще оптимизира до 50% разходите. Това ви го гарантирам, че ще 

стане тази година". 

 

1 800 000 лева са планирани за почистване на уличните платна и територии, 

предназначени за обществено ползване. Дейностите включват миене на улиците 

в града и големите населени места, системна поддръжка и изрязване на 
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дървета и храсти в кварталите и по 4-класната пътна мрежа. По график ще се 

почистват дъждоприемните шахти, поетапно ще бъдат ремонтирани детските 

площадки, казаха още от Общината. 

 
Източник: RadioTV 

 

Заглавие: Задържаха мъж на 38 години за кражба на метали 

 

Линк: https://radio999bg.com/sliven/zadyrzhaha-myzh-38-godini-za-krazhba-metali 

 

 
 

Текст: Служители от участък кв.“Шести“ при РУ-Нова Загора са задържали мъж 

на 38 години за кражба на метали. На 4 февруари полицейски екип е хванал 38-

годишния мъж докато се е опитвал да предаде в пункт за изкупуване на черни и 

цветни метали откраднати тръби и профили. При проверката се установява, че 

металите са обект на кражба от стопанска постройка, намираща се в двора на 

ПГСС-Нова Загора. Мъжът е отведен в районното управление и задържан за 24 

часа. По случая е образувано досъдебно производство. 

 


