
МЕДИА МОНИТОРИНГ 

08 АПРИЛ 2021 г. 

 

                                                  

 

Източник: БТА 

 

Заглавие: Направиха първа копка на проект „Закриване и рекултивация на 

съществуващо депо за твърди битови отпадъци на територията на община 

Ружинци” 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2392491 

 

 
 

Текст: На 06 април 2021 г. започна изпълнението на дейностите по техническата 

рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на територията 

на община Ружинци. 

 

Общата стойност на проекта е 112180,08 лв., от които: 

 

Финансиране от Европейския фонд за регионално развитие – 95353,07 лв. 

 

Национално съфинансиране – 16827,01 лв.  

 

Община Ружинци е бенефициент по проекта по АДБФП № BG16M1OP002-2.010 

0052-С01 от 09.06.2020 г. по приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна 



среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално 

развитие на Европейския съюз и с национални средства по процедура чрез 

директно предоставяне BG16M1OP002-2.010 „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПА ЗА 

ЗАКРИВАНЕ, ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРА ПО НАРУШЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС ПО 

ДЕЛО С-145/14“. 

 

С изпълнение на инвестиционния проект ще се изпълнят и следните цели: 

 

- Предпазване отпадъчното тяло на депото от проникване на повърхностни води; 

 

- Опазване на повърхностните и подземните води и атмосферния въздух от 

замърсяване; 

 

- Прекратяване на отнасянето на леките фракции от депото и разпиляването им 

в околното пространство; 

 

- Създаване на подобен на околното пространство ландшафт; 

 

- Създаване на условия за контрол и мониторинг на процесите протичащи в 

депото. 

 

След приключването на проекта ще се изпълни и биологическа рекултивация в 

срока на дълготрайност на проекта – 5 години от окончателното плащане по 

проекта. 

 

Източник: Bgonair.bg 

 

Заглавие: Елитен столичен район - счупени кофи за боклук, изхвърлени мебели, 

отпадъци... 

 

Ако видите нередност, подайте сигнал в HelpBook 

 

Линк: https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/222930-eliten-stolichen-rayon-schupeni-

kofi-za-bokluk-izhvarleni-mebeli-otpadatsi 

 

 

Текст: В платформата на Helpbook.info ни изпратиха снимки от елитния столичен 

район „Лозенец“, на които се виждат мръсотия, разхвърлени стари мебели. 

 "Пред входа ни има поставени кофи за боклук, които са в лошо състояние и 

нередовно извозвани. 

 

В допълнение, има нерегламентирано изхвърлени битови отпадъци (мебели, 

строителни отпадъци и пр.), които за задръстили немалка част от улицата за вече 

повече три седмици", пише нашият потребител и апелира към Столичен 

инспекторат да направи почистване и извозване, и по възможност заменяне на 

сметосъбиращите съдове с нови такива. 

 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/222930-eliten-stolichen-rayon-schupeni-kofi-za-bokluk-izhvarleni-mebeli-otpadatsi
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/222930-eliten-stolichen-rayon-schupeni-kofi-za-bokluk-izhvarleni-mebeli-otpadatsi


В случай, че забележите нередности от всякакъв характер около мястото, където 

живеете или преминавате, можете да подадете сигнал в платформата на 

Helpbook.info. Ще е от полза да направите снимки и да отбележите точното 

местоположение или района на нарушението. 

 

Източник: БТА 

 

Заглавие: Първият мобилен събирателен пункт за битови опасни отпадъци за този 

месец е в район "Люлин" 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2393153 

 

 

Текст: През април гражданите на София ще имат възможност да предадат 

своите опасни отпадъци на четири мобилни пункта - един в самото начало на 

април и тридневна кампания към края на месеца. Това съобщиха от фирмата 

изпълнител БалБок. 

 

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на 

съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД, се прилага 

успешно на територията на София от 2012 г. 

 

Първият мобилен събирателен пункт за този месец е в район "Люлин" на 9 април, 

петък, с обичайното работно време от 8.30 до 14.30 ч. Той ще е разположен на 

бул. "Захари Стоянов" 15, пред районна администрация "Люлин". 

 

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от 

домакинствата - живак и живаксъдържащи уреди /живачни термометри, 

прекъсвачи и други подобни/; лакове и бояджийски материали; домакински 

препарати и химикали; мастила и замърсени опаковки; фармацевтични 

продукти /лекарства с изтекъл срок на годност/. 

 

Действащата система е единственият възможен законен начин гражданите на 

столицата да предадат съхраняваните в домовете си отровни препарати и 

химикали. 

Пролетната тридневна кампания ще е от 22 до 24 април. 

 


