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Източник: БНР 

 

Заглавие:  Екоинспекцията санкционира три дружества заради отпадъци 

 

Линк: https://bnr.bg/plovdiv/post/101627951/ekoinspekciata-sankcionira-tri-

drujestva-zaradi-otpadaci 

 

 
 

Текст: Екоинспекцията в Пловдив е санкционирала две дружества в Асеновград 

и Садово за нарушения в отчетността на отпадъците, както и общинско 

предприятие от Стамболийски за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. 

Това става ясно от отчета на РИОСВ за март. 

 

С актове заради замърсяване са се сдобили и още три физически лица. Те не 

са изпъпълнили дадено предписание за почистване на терен, пълен с отпадъци. 

 

През март експертите на РИОСВ са осъществили и контрол върху незаконната 

търговия  със  защитени растителни видове и върху защитени територии и 

защитени зони. 

 

https://bnr.bg/plovdiv/post/101627951/ekoinspekciata-sankcionira-tri-drujestva-zaradi-otpadaci
https://bnr.bg/plovdiv/post/101627951/ekoinspekciata-sankcionira-tri-drujestva-zaradi-otpadaci


Извършени са планови проверки на защитена местност "Нощувка на малък 

корморан" и на защитена зона от мрежата Натура 200 "Марица-Пловдив", при 

които не са констатирани нарушения. 

 

Общо събраните суми от РИОСВ – Пловдив по наложени глоби и санкции през 

март са 18 000 лева. 

 

За месец от екоинспекцията са извършили 115 проверки, като 37 от тях са били 

извънредни. По-голямата част от тях са били свързани със спазването на 

законодателството в областта на управление на отпадъците, следвано от това за 

биологичното разнообразие и водите. 

 

Източник: Столица 

 

Заглавие:  Поставят контейнери за зелени отпадъци в Младост, Панчарево и 

Витоша 

 

Линк: https://stolica.bg/stolichna-obshtina/postavyat-konteineri-za-zeleni-otpadatsi-

v-mladost-pancharevo-i-vitosha 

 

 
 

Текст: Жителите на столичните райони „Витоша“, „Панчарево“ и „Младост“ ще 

могат да използват специални контейнери за растителни отпадъци, ако се 

включат в акцията по почистване на дворове, градини и обществени места.  

Контейнерите ще бъдат на разположение тази събота – 9 април, от 10:00 до 17:00 

ч., съобщават от Столичен инспекторат. 

 

Съдовете ще се поставят на следните адреси: - В район „Витоша“ – кв. Княжево, 

площад „Сред село“ - В район „Панчарево“ – м. Камбаните / ул. „Витошки 

камбани“ с ул. „Малък резен“ / - В район „Младост“- кв. Горубляне- ул. „Витоша“ 

при кметството 

 

Екипи на Инспектората ще следят да няма смесване на зелените отпадъци с 

останалите видове боклуци. На място ще се раздават чували и ръкавици на 

всички желаещи да се включат в традиционното пролетно почистване на града, 

като и графиците за извозване на едрогабаритните отпадъци на територията на 

районите: „Витоша“, „Панчарево“ и „Младост“. Съвместната инициатива на ИБТ 

„Хан Богров“, районните администрации и Столичен инспекторат е част от 

кампанията по пролетното почистване на София. 
 

Източник: Дарик 

 

Заглавие: Над 500 чувала със зелени отпадъци събраха доброволци в София 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/sofiia/nad-500-chuvala-sys-zeleni-otpadyci-

sybraha-dobrovolci-v-sofiia-2306207 

 



 
 
Текст: Над 500 чувала със зелени отпадъци събраха доброволци в междублокови 

пространства в София за два дни ( на 2 и 3 април). Растителните отпадъци са 

транспортирани до инсталацията за компост „Хан Богров“, съобщиха от 

пресцентъра на Столичната община. 

 

Почистване на междублокови пространства, на градинки, засаждане на 

дръвчета, храсти и пролетни цветя са част от дейностите, които извършиха 

доброволци още в първите дни на пролетното почистване на София, в рамките 

на кампания на Столична община. 

 

И в двата почивни дни в повечето райони на града граждани се включиха в 

дейностите по почистване пред своя блок. В „Изгрев“, „Сердика“, „Слатина“, 

„“Лозенец“ „Илинден“, „Искър“ и „Люлин“ софиянци засаждаха пролетни цветя 

пред входове на блоковете си и в градинките до ул. “Проф.Саша Попов“, ул. 

“Владайска“, ул. “Дамян Груев“, ул. “Яков Крайков“. Ученици и учители почистваха 

пространствата около професионалната гимназия по транспорт и енергетика 

„Хенри Форд“. 

 

Екипите на Столичния инспекторат съдействаха и помагаха на хората с 

раздаване на чували и ръкавици. 

 

Продължават дейностите по график по почистване на улиците и булевардите в 

града. Вчера бяха измити улици в районите „Възраждане“, „Подуяне“, „Илинден“, 

„Слатина“ и „Люлин“. Извършва се почистване и на дъждоприемните шахти. 

 


