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Източник: Факти 

 

Заглавие: Тръгва инсталацията за компостиране на биоразградими отпадъци от 

Велинград и Ракитово 

 

Капацитетът ѝ е 14 хиляди тона смесени битови отпадъци годишно 

 

Линк: https://fakti.bg/bulgaria/651773-tragva-instalaciata-za-kompostirane-na-

biorazgradimi-otpadaci-ot-velingrad-i-rakitovo 

 

 
 
Текст: Днес стартира работата на инсталациите за компостиране на разделно 

събрани зелени и биоразградими отпадъци и преработката им до 

висококачествен компост и за предварително третиране на смесени битови 

отпадъци от общините Велинград и Ракитово. 

 

Инсталацията за предварително третиране има капацитет около 14 000 т/год. 

смесени битови отпадъци. След като заработи се очаква от общия битов отпадък 

да бъдат отделени над 5000 тона ресурси /хартия, пластмаса, стъкло и метали/, 

които да се извозват за рециклиране и повторно използване. 

https://fakti.bg/bulgaria/651773-tragva-instalaciata-za-kompostirane-na-biorazgradimi-otpadaci-ot-velingrad-i-rakitovo
https://fakti.bg/bulgaria/651773-tragva-instalaciata-za-kompostirane-na-biorazgradimi-otpadaci-ot-velingrad-i-rakitovo


 

Проектът за изграждане на инсталациите стартира на 21.03.2018 г. с 

подписването на Договор № BG16M1OP002-2.002-0003-C01 с Министерството на 

околна среда и водите - Управляващ орган на Оперативна програма „Околна 

среда 2014 – 2020“ и е на обща стойност 9 673 936.00 лв., от които 6 079 841.39 лв. 

/85%/ предоставени от Европейски фонд за регионално развитие и 1 072 913.17 

лв. /15%/ от национално съфинансиране. Собственото финансиране, 

осигурено от общините Велинград и Ракитово, е 2 521 181.44 лв. 

 

Кафявите контейнери, които ще бъдат сложени в общината са мястото за 

зелените отпадъци. Те ще се събират по график и ще се транспортират до 

инсталацията за компостиране. Компостът ще се използва от фермери и 

градинари. Зелените отпадъци се поставят в специални тунели и за няколко 

месеца се превръщат в екологичен компост. 

 

Сивите контейнери ще са мястото за битовите отпадъци, които вече са ресурс, 

който се рециклира и използва повторно. Отпадъците влизат в инсталацията за 

предварително третиране, която разделя отпадъците, готови за рециклиране. 

 

Община Велинград призовава гражданите да не изхвърлят сгурия и строителни 

отпадъци в неопределените за това места, защото биха могли да създадат риск 

за доброто функциониране на инсталациите. 

 

Източник: Нова 
 

Заглавие: Спряха 7 тона електрически отпадъци при Гюргево 

 

Линк:https://nova.bg/news/view/2022/02/09/356333/%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%8

F%D1%85%D0%B0-7-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-

%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%

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

%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B3%D1%8E%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B2%D0%BE/ 

 
 
Текст: Те са пътували от България за фирма в Германия, но документацията не е 

била изрядна 

Седем тона електрически отпадъци от България за фирма в Германия бяха 

спрени на българско-румънската граница при Гюргево заради непълна 

документация за трансграничен транспорт, съобщава агенция Аджерпрес. 

 

Румънските гранични полицаи проверили товарен камион, управляван от 

български гражданин на 50 години, който според документите превозвал 

електрически отпадъци и използвани катализатори. 

 

Полицаите потърсили съдействие от комисари на Агенцията по околна среда 

относно законността на товара, съобщи днес Териториалният инспекторат на 

румънската гранична полиция в Гюргево. В крайна сметка камионът не е 

допуснат в Румъния. 

 



Източник: News.bg 
 

Заглавие: Задържаха мъж откраднал 36 тона метали в Димитровград 

 

Линк: https://news.bg/regions/zadarzhaha-mazh-otkradnal-36-tona-metali-v-

dimitrovgrad.html 

 

 
 
Текст: В Районното управление в Димитровград е задържан 36-годишен мъж. Той 

е обвинен в кражба на 36 тона метали, информират от Областната дирекция на 

МВР в Хасково. 

 

На 4-ти февруари е подаден сигнал от служител на БДЖ при локомотивно депо 

Стара Загора, филиал Димитровград. Той съобщил, че от площадка са 

откраднати 20 метални колооси за локомотиви и кофа за локомотив. 

 

В резултат на проверката и последвалите оперативни действия, служителите на 

МВР са установили предполагаемия извършител.Лицето е задържано в неделя. 

 

След довеждането му в управлението, познайникът на служителите на реда е 

направил самопризнания. Той е описал в детайли схемата на извършеното от 

него престъпление. Пред полицаите споделил, че в края на миналия месец 

посетил пункт за черни и цветни метали в Стара Загора и предложил голямо 

количество метал за продаване. Със специална автогондола той успял да 

пренесе откраднатия метал в пункта. При задържането му в мъжът са открити и 

част от парите, които е получил за ценните метали. 

 

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия 

прокурор. Предстои прокуратурата да внесе искане в съда за вземане мярка за 

неотклонение "задържане под стража" спрямо задържаното лице. 

 


