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Източник: Марица 

 

Заглавие: РИОСВ наказа Община Стрелча за сепариране на боклук без 

разрешение 

 

Линк: https://www.marica.bg/region/pazardjik/riosv-nakaza-obshtina-strelcha-za-

separirane-na-bokluk-bez-razreshenie 

 

 
 

Текст: Проверка на експерти на РИОСВ-Пазарджик и представители на община 

Стрелча установи, че на площадка - складова база на БКС се извършва 

третиране /ръчно сортиране/ на битови отпадъци от работнички на общинското 

предприятие ОП”БКС и ОИ” за отделяне на рециклируемите отпадъци в чували. 

За тази дейност се изисква 

 

документ по реда на чл. 35 от ЗУО, какъвто Община Стрелча и ОП”БКС и 

ОИ” не притежават, за което ще бъде наложена административно-наказателна 

мярка по ЗУО. За непроведена процудура по ЗООС за извършените дейности на 



проверяваната площадка също ще бъде наложена административно-

наказателна мярка. Проверката установи и замърсявания с отпадъци от 

населението в близост до ромския квартал, извън регулация. Дадени са две 

предписания - за почистване на замърсените терени и недопускане на повторно 

замърсяване с отпадъци, както и за незабавно прекратяване на дейността по 

ръчно сортиране на смесените битови отпадъци на община Стрелча до 

привеждане на дейността в съответствие с изискванията на чл. 35 от Закона за 

управление на отпадъците.  

 

Предстои последващ контрол. 

Проверката е извършена по сигнал, подаден на официалната електронна поща 

на Екоинспекцията, с въпрос къде се изхвърлят през последните дни битовите 

отпадъци на гр. Стрелча. Парадоксът е, че от местната администрация само 

преди дни се похвалиха с доброто намерение да намалят количествата на 

депонираните боклуци и така да намалят разходите от такси и транспорт до 

депото в Панагюрище. Но явно не са избрали правилния начин. 

 

Източник: Нова 

 

Заглавие: Следят за горене на отпадъци от огромна кула 

 

Линк:https://nova.bg/news/view/2021/03/11/318793/%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%

B4%D1%8F%D1%82-%D0%B7%D0%B0-

%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82-

%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0-

%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0/ 

 
 

Текст: Наблюдават кв. „Факултета” с термокамери 

 

Oт 24- метрова противопожарна кула ще се следи за горене на гуми и опасни 

отпадъци в кв. ”Факултета”. Специалното съоръжение е изградено в най-високата 

точка на район ”Красна поляна”. 

 

Върху кулата ще се монтират специализирани камери за локализиране на 

точките, където има запалени боклуци и кабели. 

 

„Става дума за интегрирана система от камери, която следи за цялото горене, 

което се извършва на открито пространство. Софтуерът засича точното място на 

източника и алармира”, обясни директорът на  дирекция „Аварийна помощ и 

превенция”. 

 

Той добавя, че системата е интелигентна и ще засича и типа на пожара. Тя ще 

се обслужва от специален екип оператори. 

 

Източник: БТА 

 



Заглавие: В Добричката община събират стари лекарства и други опасни 

отпадъци 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2375863 

 
 

Текст: Жителите на Добричката община могат да предадат лекарства с изтекъл 

срок на годност и други опасни битови отпадъци в мобилен пункт на 16 март, 

съобщават от кметската управа, която инициира кампанията заедно с 

дружество за управление на отпадъците. 

 

Пунктът ще бъде отворен в село Стефаново - до кметството, за времето между 

10.00 и 16.00 часа. Домакинствата могат да предадат и непотребни бояджийски 

материали - лакове, бои, политури, разтворители, разредители, терпентин, 

лепила, мастила, смоли. Ако някъде все още се съхраняват живачни термометри 

или други уреди, съдържащи живак, те не бива да се изхвърлят в общия поток с 

битовите отпадъци, а в мобилния пункт. 

С призива за по-чиста община кампанията ще събира и стари продукти на 

битовата химия - перилни и почистващи препарати, дезинфектанти, белина, 

киселини, основи, реактиви, както и препарати за растителна защита и борба с 

вредители. Замърсени опаковки с остатъци от опасни вещества също могат да 

бъдат предадени в пункта. 

  

 


