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Текст: Община Хисаря приключи проекта за изграждане на компостираща 

инсталация за зелени отпадъци, събирани от домакинствата, градинките и 

обществените паркове. Приключването на проекта бе отбелязано с официална 

церемония по "Рязане на лента“ в местността Дивовец, а представянето на 

изпълнените дейности и получените резултати стана на заключителна 

пресконференция в Заседателната зала на общината. 

 

Проектът "Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно 

събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на 

необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на 



зелени и биоразградими отпадъци за нуждите на Община Хисаря", се 

финансира по Оперативна програма "Околна среда“ и е на обща стойност от 

3 305 799.73 лв. 

 

Предоставената Безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за 

регионално развитие на ЕС е в размер на 2 114 660.38 лв., национално 

съфинансиране – 373 175.37 лв., а собственият принос на бенефициента, 

включващ и разходи за ДДС е 817 963.98 лв. 

 

В землището на село Михилци, местността Дивовец, бе изградена 

компостираща инсталация на площ от 10 000 м2 и годишен капацитет за 

третиране на 2 900 тона отпадък. Целта е да се намали количеството депонирани 

зелени и биоразградими отпадъци чрез въвеждане на система за разделното им 

събиране, рециклиране и оползотворяване до получаване на качествен краен 

продукт – компост, който е богат на хумус и може да се предлага самостоятелно 

на пазара, заяви по време на церемонията по "Рязане на лента“ кметът на 

общината инж. Пенка Ганева. 

 

Избраната технология по проекта е вид инсталация за открито компостиране, 

която включва системи за компостиране в покрити с чергила редове с улеи и 

принудителна аерация. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие:  Полицаи се включват в контрола по нерегламентираното изхвърляне на 

отпадъци 

 

Линк: https://bnr.bg/varna/post/101685205/policai-se-vkluchvat-v-kontrola-po-

nereglamentiranoto-izhvarlane-na-otpadaci 

 

 
 

Текст: Засилва се контролът по нерегламентираното изхвърляне на отпадъците 

от страна на граждани и на собственици и наематели на търговски обекти, 

съобщи на пресконференция днес Тодор Иванов, зам.-кмет на Община Варна. 

Проверките ще бъдат не само на територията на града, но и в курортните 

комплекси. В екипите се включват представители на Общинска полиция, ще се 

търси и съдействие от Областната дирекция на МВР - Варна. При констатирани 

нарушения ще се съставят актове по Закона за управление на отпадъците от 

инспекторите от екологичен контрол от администрацията и районните кметства, 

като санкциите за физическо лице са в размер от 300 до 800 лв., а за юридическо 

лице от 1400 до 6000 лв. 

 

Подробности чуйте от разговора на Даниела Стойнова с Тодор Иванов, зам.-кмет 

на Община Варна: 

 

В летните месеци са констатирани пропуски в сметоизвозването в районите 

„Одесос“ и „Приморски“, където има най-голямо увеличение на населението, 

посочи Тодор Колев, директор на дирекция „Екология и опазване на околната 



среда“ към Община Варна. По негови данни от началото на годината са 

наложени санкции в размер на 118 000 лв. на фирмата по чистота – ЗМБГ.  

Сериозна причина за замърсяването около новите контейнери обаче имат и 

гражданите, които изхвърлят отпадъците си около тях, дори когато са празни. 

Констатирано е, че съдовете за смет умишлено се повреждат - чупят се и се 

крадат противотежестите и амортисьорите, които автоматично затварят капака. 

Изваждането на отпадъци от контейнера от различни лица също води до 

разпиляване на боклук и евентуално разнасяне на зарази. Замърсяване е 

констатирано и от страна на търговските обясни, обясни зам.-кметът.  

 

В момента се обсъжда новата Наредба за обществения ред в града.  

Публикувани са всички предложения на институции, неправителствени 

организации и граждани, които ще бъдат разгледани, посочи зам.-кметът Тодор 

Иванов. По думите му най-активни са неправителствените организации за 

защита на животните. Граждани и домоуправители са внесли предложения за 

налагане на санкции заради шум в етажната собственост, за ограничаване на 

достъпа до детски площадки от 22 ч. до 6 ч.,  за реда и условията за отглеждане 

на безстопанствени и домашни животни, за по-драстични глоби при неспазване 

на чистотата при строително-ремонтни дейности и други. 

 

Наредбата ще бъде разгледана от комисиите в ОбС - Варна, чиито заседания са 

отворени за гражданите. Проектодокументът е публикуван на адрес: 

https://varnacouncil.bg/proekti-na-normativni-aktove-mandat-2019-2023/ 

 

Източник: Дарик 

 

Заглавие: Кметът на Кюстендил Петър Паунов с остър коментар за депото за 

отпадъци 

 

Линк:  https://dariknews.bg/regioni/kiustendil/kmetyt-na-kiustendil-petyr-paunov-s-

ostyr-komentar-za-depoto-za-otpadyci-video-2319898 

 

 
 

Текст: "Очевидно когато препятстваш интереси за милиони и разни лакеи не 

могат да обслужат господарите си, то ставаш мишена, защото браниш 

съгражданите си". Това каза на пресконференция кметът на Община Кюстендил 

Петър Паунов. 

 

Кметът на Кюстендил призова отговорност относно опасността от пожари 

 

Кметът посочи, че не е постъпило извинение от страна на бившия министър на 

околната среда и водите Борислав Сандов. „Дори вчера видяхме доста странни 

твърдения, но ние за съжаление трябва, може би да свикваме с безотговорно 

поведение. 

 

Не бих коментирал качествата, само ще посочвам фактите. Може би най-

важното което произлезе от вчерашния така наречен отговор, че някой твори 

https://varnacouncil.bg/proekti-na-normativni-aktove-mandat-2019-2023/


съгражданите си, като се пали депото и се случват страшни неща“, каза Петър 

Паунов. 

 

По думите му от февруари не е имало запалване на депото, очевидно е, че 

инициираните провокации вече са пресечени, защото има постоянна охрана. 

Има необходимата техника на място. 

 

Кметът представи отговор от МОСВ, постъпил в Община Кюстендил на 19 април. 

„Мисля, че си спомняме всички, че точно това министерство и един човек, който 

трябваше да го оглавява до скоро, отправя тези твърдения“, каза Петър Паунов. 

 

Отговорът касае извършени 72-часови замервания на въздуха на 28 септември 

2021 година и на 8 февруари 2022 година, направени в Радловци, когато е имало 

запалване на сметището. 

 

В документа се казва: „Съгласно нормите представени при цитираните наредби 

при извършените замервания на качеството на атмосферния въздух в района на 

село Радловци, община Кюстендил , чрез мобилна автоматична станция, не са 

установени превишения“. 

 

Кметът на Кюстендил: Няма изборна или лична цел, която може да доминира над 

обществения интерес 

 

„Ако имаше превишаване на вредните емисии в атмосферния въздуха, същият 

този господин вчера се беше похвалил ,че е изпълнил едно свое обещание да 

отпусне 40 милиона за общини със замърсен въздух в България, които да си 

подменят горивни и отоплителни системи, както в битовите домакинства, така и в 

общинските администрации, дори могат да се закупуват електромобили. 

 

Ако е имало превишаване, къде сме ние в този списък и защо Кюстендил не е 

включен там. Дали отговаря на истината това твърдение заявено пред цяло 

България и кой има очи?”, попита Петър Паунов. 

 

Кметът на Кюстендил показа пред медиите и отговор от 7 август 2017 г. на община 

Перник и на г-жа Вяра Церовска, с който се отказва депонирането на боклук от 

общините Кюстендил, Трекляно и Невестино. 

 

Кметът на Кюстендил обясни какви проекти е подала Общината за финансиране 

(ВИДЕО) 

 

Както и документ от 3 септември 2020 година, в който се казва, че след гласуване 

от Регионално сдружение за управление на отпадъците е взело решение за 

отхвърляне на искането на община Кюстендил за депониране на 10 000 тона 

отпадъци годишно, поне до изграждане на клетка номер 2, подписано от 

Станислав Владимиров. 

 

„Кой и какво е издействал и къде да караме отпадъците? Този въпрос трябва да 

бъде решен с цялата му отговорност. Очевидно когато препятстваш интереси за 

милиони и разни лакеи не могат да обслужат господарите си, то ставаш 

мишена, затова че браниш съгражданите си .Както се опитват да източат 

домакинствата през енергетиката, така мишена са парите на кюстендилци да 

бъдат източени през всички възможни източници”, каза още Паунов. 

 

Източник: Столица 



 

Заглавие: Мобилният пункт за опасни отпадъци ще бъде в Люлин и Банкя 

 

Линк: https://stolica.bg/raion-bankia/mobilniyat-punkt-za-opasni-otpadatsi-shte-

bade-v-lyulin-i-bankya 

 

 
 

Текст: На 5 август (петък) в районите "Люлин" и „Банкя“ ще бъде разположен 

мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци. От 8:30 до 11:30 часа пунктът ще 

бъде на адрес бул. "Захари Стоянов" № 15 пред районна администрация 

"Люлин". 

 

От 12:30 до 15:30 часа  ще е на адрес: гр. Банкя, ул. "Цар Симеон" № 1 пред 

районна администрация "Банкя"  Безвъзмездно ще се приемат следните опасни 

отпадъци: - живак и живак съдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи 

и др.) - лакове и бояджийски материали - домакински препарати и химикали - 

мастила и замърсени опаковки - фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл 

срок на годност) Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата 

се прилага съвместно от Столична община и "БалБок Инженеринг" АД от 2012 г. 

насам Запитвания и заявки гражданите могат да отправят на тел. 0700 11 750. 

 


