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Източник: БНР 

 

Заглавие: Живко Тодоров оттегля предложението за ОВОС на инсталацията за 

отпадъци 

 

Общината ще се допита до МОСВ, обяви градоначланикът 

 

Линк: https://bnr.bg/starazagora/post/101669037/jivko-todorov-ottegla-

predlojenieto-za-ovos-na-instalaciata-za-otpadaci 

 

 
 

Текст: Кметът на Стара Загора Живко Тодоров ще оттегли внесеното от него 

предложение за даване на съгласие за изработване на оценка на въздействието 

върху околната среда, свързана с инвестиционно намерение за третиране и 

оползотворяване на отпадъка на депото край село Ракитница. Точката беше 

залегнала в дневния ред на предстоящата редовна сесия на местния парламент 

в четвъртък. До решението на кмета се стига след проведена среща с недоволни 

от инвестиционното намерение жители на селата Ракитница, Арнаутито, 

Кирилово, Богомилово и Калояновец. Живко Тодоров обяви, че Община Стара 

Загора ще иска разговори с МОСВ, на които да бъде обсъдена екологичността 



на технологията по третиране на отпадъците, залегнала в инвестиционното 

намерение. „Изтеглям точката, защото искам хората да бъдат спокойни, че 

всичко, което правим е прозрачно“, обяви старозагорският граодначалник. 

 

По повод казуса с инвестиционното намерение Живко Тодоров призова 

държавата да се ангажира с проблема с оползотворяването на отпадъците, 

който общините в страната имат. Кметът на Стара Загора посочи, че при 

отделянето на средства от централния бюджет могат да бъдат реализирани 

общински инсталации за третиране на отпадъците. "За това обаче е нужно 

отговорните държавни органи да утвърдят конкретна технология, която местните 

власти да следват", посочи Тодоров.  

 

Кметът на Стара Загора подчерта, че ако МОСВ изиска изработване на оценка 

на въздействието върху околната среда, то той ще внесе повторно в общинския 

съвет подобно предложение. 

 

Източник: Burgasnews.com 

 

Заглавие: Инициативата „Изчисти града си с Вход Мениджър“ събра боклука на 

„Изгрев“ 

 

Линк:https://www.burgasnews.com/2022/06/27/%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D

0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-

%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8-

%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B8-%D1%81-

%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%BC/ 

 

 
 

Текст: Събитието по инициативата „Изчисти града си с Вход Мениджър“ се 

проведе повече от успешно за втора поредна година. Тази година се почистваше  

жк Изгрев, на поляната зад блок 24, гр. Бургас. Целта на инициативата е ежегодно 

да се почиства в различни градове и квартали из цялата страна. 

 

Желанието на организаторите е да допринесат за една по-чиста, по-

поддържана градска среда, в която да живеем по-добре всички заедно. Освен 

поддръжката на жилищните сгради вътре, за тях е от голямо значение и 

състоянието на междублоковите пространства и градинки. 

 

Събраха се семейства, млади хора, както и възрастни, отговорни граждани, 

които помогнаха с почистването. Бяха осигурени всички необходими материали 

– чували, ръкавици и др. Бяха изчистени десетки килограми боклук, който вече е 

на правилното място – готов за съхранение и рециклиране. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие:  В Кърджали задържаха крадци на метали 

 

Линк: https://bnr.bg/kardzhali/post/101668093 



 

 
 

Текст: Криминалисти от РУ-Кърджали са установили двама, откраднали метали. 

23-годишен мъж и 43-годишна жена изнесли материалите от склад в 

промишлената зона в Кърджали. След подаден сигнал на 23 юни и организирани 

издирвателни действия полицейски служители установили извършителите на 

деянието, които са били задържани за срок до 24 часа в полицейското 

управление. Откраднатите метали са били намерени в пункт за вторични 

суровини и оставени на отговорно пазене. Проверката по случая се извършва от 

сектор Криминална полиция“. 

 


