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Източник: БНР 

 

Заглавие: Търси се решение за италианския боклук в Плевен 
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Текст: Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите в Плевен 

със съдействието на МОСВ търси вариант за оползотворяване на добилия 

известност като италиански боклук от площадка в индустриалната зона на града. 

Това съобщи за БНР инж. Зорница Йоткова, директор на РИОСВ – Плевен. 

Извозването и оползотворяването на отпадъците от лицензирана фирма ще бъде 

за нейна сметка, уточни Йоткова.  

 

Каква е предисторията? 

 

В края на 2019 година акция на МВР, ДАНС и прокуратурата в Плевен откриха 9000 

тона балирани отпадъци на площадка в поземлени имоти, използвани под наем 

от дружество в индустриалната зона на града. 
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Плевенската прокуратура образува досъдебно производство, а след това 

разследването продължи в София. 

 

Теренът от близо 5 декара е актив на металообработващия завод МИР - Плевен, 

който е в процедура по несъстоятелност от години. Мястото е отдадено с договор 

за наем на „Феникс Плевен” ЕООД  за съхранението на откритите 9000 тона 

отпадъци, внесени по море от Италия. 

 

След акцията от прокуратурата заявиха, че проверената площадка видимо 

нарушава изискванията за съхранение на отпадъци. Разследването по случая 

продължава. 

 

На фирмата доставчик на италианския боклук е наложена принудителна 

административна мярка за екологосъобразно третиране и предаване на 

отпадъците, поясни Зорница Йоткова. 

 

Съставен е и акт за неизпълнение на административната мярка. Фирма 

„Феникс“ е трябвало да намери начин да предаде тези отпадъци на фирми, 

притежаващи съответните разрешителни. 

 

„Не е третирала този боклук, трябвало е да го третира. Вече няма право, тъй като 

е отнето разрешителното на фирмата.“ 

 

Към момента площадката остава под полицейска охрана. Търси се решение за 

предаване на отпадъка за оползотворяване, уточни Йоткова. 

 

„Със съдействието на МОСВ ще търсим варианти.“ 

 

Предстои издаване на наказателно постановление, с което да бъде наложена 

имуществена санкция на фирма„Феникс“ в предвидения от закона размер от 5 

до 10 хиляди лева. 

 

Източник: Lovechtoday.eu 
 

Заглавие: Община Троян въвежда система за разделно събиране на хартия, 

метал, стъкло и пластмаса 

 

Линк: https://lovechtoday.eu/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-
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Текст: Община Троян предприема поредна стъпка към разширяване на 

възможностите за екологично третиране на своите отпадъци, като въвежда 

система за разделно събиране на битови отпадъци. 



 

Общината започва изграждането на система за разделно събиране на 

отпадъци, чрез поставяне на 95 броя цветни стикери на контейнерите от тип 

“бобър” по уличната мрежа. 

 

Обръщаме специално внимание на гражданите, че в тези 95 съда могат да се 

изхвърлят само: 

 

Хартия: вестници, списания, кутии и кашони, картони и хартиени листи; 

Метал: метални съдове и предмети, кенчета, консервни кутии, капачки от 

буркани; 

Стъкло: счупена посуда, стъклени бутилки и буркани, кутии от козметични 

продукти. Всички видове стъклени опаковки. 

Пластмаса: пластмасови бутилки и туби, кофички, полиетиленови торбички и 

найлони. 

 

Припомняме, че функциониращата до момента система за разделно събиране 

на отпадъците на територията на Община Троян, включва: 

 

Разделно събиране на „зелените”, биоразградими отпадъци. 

Системата за разделно събиране на отпадъци от облекла и текстилни 

материали (разделно събрани и третирани от организации по оползотворяване). 

Разделно събиране на излезли от употреба акумулатори и батерии (разделно 

събрани и третирани от организации по оползотворяване). 

Разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване. 

Разделно събиране на излезли от употреба гуми. 

Така събраните отпадъци ще бъдат транспортирани разделно и предавани за 

вторична преработка. 

 

Източник: БНР 
 

Заглавие: Община Белица с наръчник за компостиране на битовите отпадъци 

 

Линк: https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101599245/obshtina-belica-s-narachnik-za-

kompostirane-na-bitovite-otpadaci 

 

 
 
Текст: Домашното компостиране е една от предпочитаните мерки, включени в 

програмата на Община Белица за управление на дейностите по отпадъците по 

отношение на биоразградимите битови отпадъци. Компостирането при 

домашни условия се счита за най-полезния от екологична гледна точка начин за 

справяне с битовите биоразградими отпадъци, тъй като намалява емисиите и 

разходите, свързани с транспортирането на компоста. 

 

За да получат ценни насоки и указания, как да изпълняват успешно дейностите 

по домашното компостиране  отдел „Екология“ в община Белица е подготвила 

специален наръчник, който дава полезни насоки за жителите на населените  
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места. В информацията са посочени опадъците, които са неподходящи за 

компостиране, и начини и варианти за правилния компост от растителни 

биоразградими  отпадъци. Целта е да се гарантира внимателен контрол на 

използваните материали и се увеличи  осведомеността на жителите  по 

проблемите на околната среда и правилната обработка на растителни и др. 

подобни отпадъци. 

 


