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Източник: МОСВ 

 

Заглавие: На „Феникс Плевен” е съставен акт за все още неотстранените близо 

9 хил. тона мафиотски боклук 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/na-feniks-pleven-e-sustaven-akt-za-

vse-oste-neotstranenite-blizo-9-hil-tona-mafiotski-bokluk/ 

 

 
 
Текст: За неизпълнението на принудителна административна мярка на „Феникс 

Плевен“ ЕООД е съставен Акт за установяване на административно нарушение. 

 

Неизпълнената принудителна административна мярка е наложена със заповед 

на директора на РИОСВ-Плевен от 6 август т.г. С нея на дружеството е 

разпоредено да извърши екологосъобразно третиране за своя сметка  в 30-

дневен срок на отпадъци с код 19 12 12 с наименование „други отпадъци“ 

(включително смеси от материали) чрез предаването им на лице, притежаващо 

действащ разрешителен документ по Закона за управление  на отпадъците. 

 



Количеството на отпадъците е близо 9 000 тона и представлява бали, обвити със 

светло синьо и бяло на цвят полиетиленово фолио и складирани на площадка в 

поземлени имоти, използвани под наем от дружеството, в индустриалната зона 

на града. 

 

„Феникс Плевен“ трябваше да отстрани за своя сметка за същия срок и други 27 

бали отпадъци с код 19 12 04 с наименование пластмаса и каучук и 74 бали с 

код 19 12 12  със съдържание на смес от пластмаси и текстил. 

 

Предстои издаване на наказателно постановление, с което да бъде наложена 

имуществена санкция в предвидения от закона размер – от 5 до 10 хиляди лева. 

От РИОСВ-Плевен е издадено решение за прекратяване на регистрацията на 

дружеството да извършва действия по третиране на отпадъци. 
 

Източник: Дарик 

 

Заглавие: В Димитровград започва кампания за домашно компостиране на 

отпадъци 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/haskovo/v-dimitrovgrad-zapochva-kampaniia-za-

domashno-kompostirane-na-otpadyci-2293374 

 

 
 
Текст: Община Димитровград започва инициатива, в която ще предостави 

компостери в градска среда. На по-късен етап общината предвижда да 

разшири обхвата и да предостави компостери и в другите населени места, 

съобщиха от кметската управа. 

 

Според замисъла, на гражданите на Димитровград, включително и на тези в 

кварталите на града, ще бъдат предоставени безвъзмездно компостери за 

домашна обработка на отпадъци. От общинския пресцентър поясниха, че все 

повече зачестяват случаите в селата и в града, в които хората изхвърлят листна 

маса до бункерите за отпадъци. 

 

В същото време, ангажиментът на фирмата, извършваща събиране и извозване 

на битови отпадъци, е да превозва и депонира твърдите битови отпадъци, като 

зелената листна маса - треви, клони и други растителни отпадъци от дворните 

места, не попадат в категорията "битови отпадъци". 

 

Идеята е опазване на чистотата и на приветливия вид както на общинския център, 

така и на населените места. Заявления за безплатни компостери ще бъдат 

подавани от 1 януари до 15 февруари, уточняват от общината. 
 

Източник: РусеМедиа 

 

Заглавие: Мобилни центрове за рециклиране на отпадъци правят в община 

Ветово 

 



Линк:https://www.rusemedia.com/%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B

D%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5-

%D0%B7%D0%B0-

%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%

D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-2/ 

 

 
 

Текст: Tpи мoбилни цeнтъpa зa peциĸлиpaнe нa oтпaдъци oт дoмaĸинcтвaтa щe 

бъдaт cъздaдeни в oбщинa Beтoвo. Toвa cтaнa яcнo пo вpeмe нa пpeдcтaвянeтo 

нa пpoeĸтa „Mepĸи зa пoдoбpявaнe yпpaвлeниeтo нa oтпaдъцитe в oбщинитe 

Pyce, Tyтpaĸaн, Cливo пoлe и Beтoвo“, ĸoeтo ce cъcтoя в cгpaдaтa нa 

aдминиcтpaциятa. Πpeдвиждa ce дa бъдaт пocтaвeни oбщo 28 ĸoнтeйнepa зa 

cтpoитeлни oтпaдъци, ĸoитo щe ce нaмиpaт в oбщинитe Pyce, Beтoвo и Cливo 

пoлe. 

 

Щe имa и инфopмaциoнни ĸaмпaнии, ĸaтo ĸмeтът нa oбщинa Beтoвo д-p 

Mexмeд Mexмeд cпoдeли, чe фoĸycът щe бъдe въpxy дeцaтa и yчaщитe, ĸoитo oт 

нaй-paннa възpacт дa ce пpиyчaт ĸъм paздeлнoтo изxвъpлянe нa oтпaдъцитe в 

дoмaĸинcтвaтa и дa пpeнecaт тeзи нaвици и ĸъм пo-възpacтнитe. 

 

Oбщинитe щe нaпpaвят пpoyчвaнe зa мoдeлитe нa пoтpeблeниe и гeнepиpaнeтo 

нa oтпaдъци. 

 

Цeлтa нa пpoeĸтa „Mepĸи зa пoдoбpявaнe yпpaвлeниeтo нa oтпaдъцитe в 

oбщинитe Pyce, Tyтpaĸaн, Cливo пoлe и Beтoвo“ e нaмaлявaнe нeгaтивнoтo 

чoвeшĸo въздeйcтвиe въpxy oĸoлнaтa cpeдa, yвeличaвaнe дeлa нa peциĸлиpaнитe 

oтпaдъци, пoвишaвaнe ocвeдoмeнocттa и cтимyлиpaнe нa нaceлeниeтo дa 

изxвъpля paздeлнo. Toй ce финaнcиpa пo пpoгpaмa ,,Oпaзвaнe нa oĸoлнaтa 

cpeдa и ĸлимaтични пpoмeни“ oт финaнcoвия мexaнизъм нa Eвpoпeйcĸoтo 

пoлитичecĸo пpocтpaнcтвo (2014-2021). Cтoйнocттa мy e близo 760 000 лв., a 

пpoдължитeлнocттa мy e 14 мeceцa. 

 

Източник: Iskra.bg 

 

Заглавие: Двама мъже са задържани за кражба на цветни метали в Габрово 

 

Линк: https://www.iskra.bg/dvama-mazhe-sa-zadarzhani-za-krazhba-na-tsvetni-

metali-v-gabrovo/ 

 

 
 
Текст: Двама мъже са арестувани за кражба на цветни метали в Габрово, 

съобщават от полицията. 

 

https://www.rusemedia.com/%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-2/
https://www.rusemedia.com/%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-2/
https://www.rusemedia.com/%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-2/
https://www.rusemedia.com/%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-2/
https://www.rusemedia.com/%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-2/


В резултат на проведени оперативно-изидрвателни мероприятия криминалисти 

са установили, че в периода от 20 октомври до 26 ноември двама местни жители 

– на 26 и на 21 г., са отнели противозаокнно 30 метра алуминиев проводник от 

открита разпределителна уредба на ул.“Искър“. 

 

Допълнително е било констатирано, че лицата са унищожили около 120 метра от 

същия проводник, извършвайки кражба на медната му оплетка. Нанесените 

щети са на стойност около 2500 лева. 

 

Вещите, предмет на престъпление, са намерени и иззети. Извършителите са 

задържани за срок до 24 часа, като срещу тях е заведена преписка. 

 

 


