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Източник: НОВА 

 

Заглавие: Недоволство в Русе заради изграждането на леярна 

 

Линк:https://nova.bg/news/view/2021/06/15/330302/%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%

BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2-

%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-

%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%

D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0/ 

                

 
 

Текст: Предвижда се производство на детайли от въглеродна и неръждаема 

стомана чрез топене на скрап от черни метали 

Недоволство в Русе заради намерение на испанска фирма, която иска да 

изгради леярна. Предвижда се производство на детайли от въглеродна и 

неръждаема стомана чрез топене на скрап от черни метали. 

 

Хората в града са особено чувствителни по отношение замърсяването на 

въздуха. През последните години имаше редица протести срещу друго подобно 

производство, за което имаше твърдения, че замърсява въздуха. Вчера се 

проведе и обществено обсъждане. 
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„Категорично не искаме да има леярна в очертанията на града. Не е нужно човек 

да бъде специалист, за да знае, че топенето на  скрап от черни метали, за да се 

произведат детайли от въглеродна и неръждаема стомана, носи отровни 

миризми и газове, които замърсяват природата”, каза една от недоволстващите. 

 

„Фирмата е санкционирана за допуснати грешки по време на строителството. 

В рамките на обсъждането вчера кметът на града ясно и категорично заяви, че 

това е недопустимо да се случва, особено след проведена среща, на която е 

дискутирано и че няма да има такъв тип производство, което е много близко до 

производството на друга фирма в града”, заяви зам.-кметът на града Димитър 

Недев. 

 
Източник: DW 

 

Заглавие: Рим пред колапс: Вечният град е зарит с боклук 

 

Властите в Рим са изправени пред поредна криза със сметосъбирането. Тонове 

боклук се трупат по улиците на Вечния град. Отпадъците привличат стада от 

плъхове и диви прасета. 

 

Линк: https://www.dw.com/bg/%D1%80%D0%B8%D0%BC-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%81-

%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-

%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82-

%D1%81-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA/a-57902509 

 

 
 

Текст: Ако не беше тъжно, щеше да е смешно: в някои по-крайни квартали на 

Рим през последните седмици са създадени зони, в които скоростта не трябва 

надвишава 30 км/час, но не заради детски градини или училища, а заради 

контейнерите за смет. 

 

Причината: претъпканите контейнери привличат не само чайки и цели стада от 

плъхове, но и много диви прасета, които си търсят храна в боклуците. Пресичайки 

улиците, едрите животни могат да се превърнат в сериозна заплаха и за 

автомобилисти, и за мотористи и велосипедисти. Един моторист вече загуби 

живота си при сблъсък с диво прасе. 

 

Вечният град е на ръба да изпадне в колапс заради трупащите се боклуци. В 

историческия център властите все още удържат положението, но извън него 

извозването на сметта или е нередовно, или въобще не се осъществява. 

 

В Рим няма съоръжения за горене на боклук 

 

При всеки проблем с инсталациите за сортиране на отпадъци или при 

затварянето на някое депо за смет, трупащите се купчини с чували достигат 

височина от няколко метра. 
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След последната криза с боклука от зимата на 2018-2019 година, гражданите на 

Рим са изправени пред същата заплаха и това лято. Паниката е предизвикана от 

решението на съседния регион Емилия-Романя, който уведоми управляващите в 

столицата, че от вторник нататък няма да е в състояние както досега ежедневно 

да приема и да изгаря по 200 тона от боклука на Рим. 

 

Рим, чиито жители произвеждат по 4700 тона смет всеки ден, не разполага с нито 

едно съоръжение за изгаряне на отпадъци. Освен това само 45 процента от тях 

се събират разделно. С други думи - над половината от боклуците трябва да се 

откарват някъде другаде. 

 

Един милиард евро за сметоизвозване в други населени места 

 

Голяма част от сметта на Рим се извозва с камиони в други региони на страната, 

често на стотици километри. Това не само не е екологично, но е и скъпо: през 

последните пет години извозването на сметта е струвало на града 1 милиард 

евро. А за тази цена биха могли да се изградят 2-3 инсталации за изгаряне на 

отпадъци. 

 

Кметицата Вирджиния Раджи обаче няма подобни намерения. За нея и за 

нейното движение "Пет звезди" тези инсталации са недопустими заради 

изгорелите газове, които отделят. Приоритетите на Раджи са: ограничаване на 

отпадъците, разделно събиране и рециклиране до 100 процента. Само че от 
избирането ѝ преди пет години делът на разделното събраните отпадъци не се е 

повишил. 

 

Криза с кремациите и погребването на починалите 

 

За петгодишното си управление, което приключва тази есен, кметицата така и не 

разработи концепция за решаване на кризата със сметта. А и това съвсем не е 

единственият проблем, с който Раджи не се справи. През май властите в Рим 

предизвикаха сериозно възмущение, след като стана ясно, че не са в състояние 

да погребват мъртвите. Над 2000 тела на починали прекараха седмици в 

хладилните камери, а някои и извън тях, докато най-накрая бъдат кремирани и 

погребани. Отговорен за кремациите и погребенията е същият отдел в 

общината, който се занимава и със сметосъбирането.  

 

Въпреки това Раджи възнамерява да се кандидатира за още един мандат през 

есента. Шансовете ѝ не са особено големи, но и вероятността някой друг 

кандидат да се справи с драмата с боклука също е под въпрос. Повечето от 

останалите партии също имат възражения срещу строителството на инсталации 

за изгаряне на отпадъци. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Засилен контрол върху изхвърлянето на отпадъци във Видин 

 

Линк: https://bnr.bg/vidin/post/101483832/zasilen-kontrol-varhu-izhvarlaneto-na-

otpadaci-vav-vidin 
 

https://bnr.bg/vidin/post/101483832/zasilen-kontrol-varhu-izhvarlaneto-na-otpadaci-vav-vidin
https://bnr.bg/vidin/post/101483832/zasilen-kontrol-varhu-izhvarlaneto-na-otpadaci-vav-vidin


 
 

Текст: Служителите от отдел „Контрол и опазване на обществения ред“ в 

общинската администрация извършват обходи на територии в Община Видин, 

където е известно, че недобросъвестни граждани изхвърлят битови и строителни 

отпадъци. Контролната дейност се осъществява съвместно с органите на МВР – 

Видин. В резултат на постоянните проверки вече са съставени няколко акта, 

съобщават от общината. 

 

Най-често се констатира изхвърляне на отпадъци от ремонти и други строителни 

дейности.  

 

Общинското предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство“ почиства 

нерегламентирани сметища, за което обаче се отделя значителен финансов и 

човешки ресурс. От общината призовават гражданите, когато забележат 

изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани за целта места, да подадат 

сигнал, като при възможност посочат и регистрационния номер на превозното 

средство, с което е бил нарушителят. 

 

Една от новите услуги, които Община Видин предлага, е ползването на контейнер 

за строителни отпадъци, който се доставя на посочено от заявителя място и след 

запълването му се транспортира до Регионалното депо. Желаещите да ползват 

услугата могат да подадат заявление за това в Центъра за услуги и информация 

на гражданите в общинската администрация. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Обединение „Чист Велинград" реши да създаде онлайн карта на 

замърсените места 

 

Линк: https://bnr.bg/post/101483643/obedinenie-chist-velingrad-reshi-da-sazdade-

onlain-karta-na-zamarsenite-mesta 

 

 
 

Текст: Заради системно изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани за това 

места във Велинград Обединение „Чист Велинград" реши да създаде онлайн 

карта, в която да се нанасят замърсените места в района.  

„С цел да подпомогнем дейността на общината, за да се определи по-ясно 

обема на замърсяванията, започнахме създаването на тази онлайн карта, на 

която нанасяме места или отделни точки, на които има такъв тип замърсяване с 

цел впоследствие Общината да организира тяхното почистване. Проблемът със 

замърсяването е много голям“, каза за БНР Васил Тодев от Обединение „Чист 

Велинград“. 

По думите му най-тежка е ситуацията със замърсяването на коритото на 

Чепинска река. 



 

„С годините така се е насложило, че голяма част от населението на града и не 

само на Велинград, но и на съседното село Драгиново, възприема коритото на 

реката като място за депониране на отпадъци, което въобще не е редно и не би 

трябвало да е. Има в рамките на Велинград две ромски махали, които са в 

непосредствена близост до речното корито. Там замърсяванията са най тежки, 

тъй като в самите махали качеството на сметоизвозване не е добро и всички 

отпадъци ги изхвърлят в реката и с годините се образуват диги от такъв тип битове 

отпадъци. Съответно другите места, които са проблемни, те се намират в 

покрайнините, в периферията на населените места“, допълни в предаването 

„Рано в неделя“. 

 

Във Велинград няма общинско депо за строителни отпадъци и това е един от 

проблемите, който води до замърсяването в общината. 

 

„След зимния сезон във Велинград имаше доста новообразувани 

нерегламентирани сметища, които ние в голямата част почистихме и 

продължаваме да чистим, там където ни е останало. В общината мога да кажа, 

че чистотата е на добро ниво, изключвам това, което след зимния сезон имаше 

доста боклуци по нерегламентирани места. Мога да кажа, че засилихме 

контрола чувствително за недопускане на формиране на нови сметища и 

апелирам към гражданите също – отговорността е на всички нас да си пазим 

града чист и Общината. Сметищата са ясни, ние в общината знаем къде има 

сметища и къде няма и по график се почиства и се оправя“, подчерта 

заместник-кметът на община Велинград Атанас Палигоров. 

 

При изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани места глобата е до 4 хиляди 

лева. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: РИОСВ Хасково състави актове на общини в област Кърджали 

 

Линк: https://bnr.bg/kardzhali/post/101482935/ekoinspeckiata-v-haskovo-sastavi-

aktove-na-obshtini-v-oblast-kardjali 
 

 
 

Текст: РИОСВ Хасково е санкционирала с актове общините Крумовград, 

Джебел, Ивайловград, Ардино, Момчилград, Кирково и Кърджали за изхвърляне 

на  неопасни отпадъци на неразрешени за това места в землището на селата 

Вишеград и Островица.  

 

Актове са съставени и на две физически лица- за нерегламентирано изхвърляне 

на строителни отпадъци в парк „Горубсо“ в Кърджали и за проправяне на път в 

защитена територия без внесено инвестиционно предложение. 

 

Съставен е акт и на ВиК- Кърджали за осъществяване на дейности без изградени 

и приети по установения ред пречиствателни съоръжения за канализационната 

система в Джебел.  

https://bnr.bg/kardzhali/post/101482935/ekoinspeckiata-v-haskovo-sastavi-aktove-na-obshtini-v-oblast-kardjali
https://bnr.bg/kardzhali/post/101482935/ekoinspeckiata-v-haskovo-sastavi-aktove-na-obshtini-v-oblast-kardjali


 

Екоинспекцията е издала наказателно постановление от 2000 лв. на инсталация 

за преработка на соапщок в Кърджали, затова че не са предоставили 

информация за внос на отпадъци. Наложена е текуща санкция на 

млекопреработвателно предприятие край с.Вълкович, общ. Джебел за 

изпускане на непречистени отпадъчни води в дере. 

През месец май екоинспекторите са извършили общо 89 проверки на 78 обекта. 

 


