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Заглавие:  В Белослав правят гребени от пластмасови отпадъци 

 

Линк: https://trafficnews.bg/plovdiv/otkrivat-kompostirashta-instalatsiia-zeleni-

otpadatsi-260592/ 

 

 
 

Текст:  Компостираща инсталация за зелени отпадъци ще бъде открита в 

землището на община Кричим. Пресконференция по повод събитието ще 

започне на 4 ноември, петък, от 11 часа. След нея в землището на община 

Кричим, в местността „Сух дол“, ще се проведе официална церемония 

„Откриване на обекта“ по проект №  BG16М1ОР002-2.005-0018-С01 „Проектиране 

и изграждане на територията на община Кричим на компостираща инсталация 

за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от 

община Кричим и община Перущица, включително осигуряване на 

необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на 

зелени и биорагзградими отпадъци“. Проектът се осъществява с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 год., 

съфинансиран от Европейския фонд за Регионално развитие и Кохезиония фонд  

на Европейския съюз. 
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Общата стойност на проекта е 3 445 095,84 лв., от които 2 194 572,19 лв. от 

Европейския фонд за регионално развитие; 387 277,46 лв. национално 

съфинансиране от държавния бюджет на Република България; собствен принос 

на Бенефициента 297 429,52 лв. (217 123,55 лв. от община Кричим, 80 305,97 от 

община Перущица) и 565 816,67 лв. недопустим разход (възстановим ДДС). 

 

 

Изградената и въведена в експлоатация компостираща инсталация е с годишен 

капацитет за третиране на зелени и биоразградими отпадъци 2300 тона. 

Реализирането на проекта има за цел 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. По проекта се достави мобилно оборудване, включващо: мобилна 

машина за раздробяване на дървесни отпадъци и хомогенизиране, челен 

товарач, пресевна машина за компост, компактна преносима лаборатория за 

изпитване качеството на компоста и специализиран автомобил за събиране на 

зелени отпадъци. 

 

Управлението и експлоатацията на изградената компостираща инсталация, 

извършването на дейностите по събиране, транспортиране и компостиране на 

разделно събраните биоразградими и зелени отпадъци от териториите на двете 

общини и производство на компост се възложи на учреденото дружество 

„Компост 2022“ООД, със съдружници Община Кричим и община Перущица.  

 

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 34 месеца, считано от датата 

на влизане  в сила на договора, или от 11 юни 2020 до 11 април 2023 год. 

 

Източник: Webcafe.bg 

 

Заглавие: Кампания обединява рециклиране на отпадъци и залесяване 

 

Линк: https://webcafe.bg/ad-blok/razchisti-starata-tehnika-grabni-vaucher-za-

pazaruvane-v-emag.html 

 

 
 

Текст:  Грижата за природата вече е част от всичко, което правим - стараем се 

да изхвърляме разделно отпадъците, да не скачаме в колата без реална нужда, 

да намалим употребата на пластмаса... 

 

Сега можем да направим дори есенното разчистване у дома ползотворно за 

по-доброто утре на планетата. Това е възможно с актуалната кампания на eMAG 

"Направи място за по-добро утре" - в рамките ѝ до 13 ноември 2022 г. всички 

желаещи да рециклират правилно старата си техника могат да я предадат в 

един от трите шоурума на онлайн ритейлъра в страната и в замяна да вземат 

ваучери, с които получават отстъпка до 50 лв. при закупуването на нов уред от 

платформата. 
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И това не е всичко - няма изискване уредите да са били закупени от eMAG, както 

и не е от значение дали са работещи или не. 

 

Старите уреди се предават на специализирана организация за оползотворяване 

на електронно и електрическо оборудване, като в рамките на миналогодишната 

инициатива беше събрана над 7,5 тона техника. 

 

За правилно рециклиране се приемат различни категории - лаптопи и настолни 

компютри (ваучер за 50 лв.), телевизори (ваучер на стойност 50 лв.), монитори 

(ваучер за 30 лв.), таблети (ваучер за 20 лв.), малки домакински електроуреди 

(ваучер за 30 лв.), електроуреди от категорията "Лична грижа" (ваучер за 20 лв.). 

Пълен списък с продуктите, включени в кампанията, може да се види тук. 

 

До 13 ноември включително в трите шоурума на eMAG в страната - столичните 

Serdika Center (ниво 0) и Paradise Center (ниво -1), както и пловдивския Mall Plovdiv 

(ниво +1) - ненужните ни електроуреди са добре дошли, а срещу тях участниците 

веднага получават своите ваучери и могат да ги използват на място или по-късно, 

поръчвайки онлайн. 

 

Ваучерите са с период на валидност до 16.11.2022 г. и се приспадат от покупната 

цена на нови продукти над 100 лв. Те важат само за покупка на продукти, 

предлагани от eMAG, от същата категория и вид като уреда, който е бил върнат. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Болярово предлага услуга за събиране и транспортиране на отпадъци 

 

Линк: https://bnr.bg/burgas/post/101728788/bolarovo-predlaga-usluga-za-sabirane-

i-transportirane-na-otpadaci 
 

 
 

Текст:  Община Болярово предлага услуга за събиране и транспортиране на 

битови отпадъци. Освен за град Болярово, сметта ще се събира и във всички 19 

села в рамките на територията на строителните граници. 

 

За общинския център услугата ще се предлага веднъж седмично. Общинският 

автомобил за сметоизвозване ще посещава, съгласно изготвен предварителен 

график, два пъти месечно селата Стефан Караджово, Мамарчево, Голямо 

Крушево, Воден, Попово, Дъбово, Горска поляна, Шарково, Малко Шарково, 

Ружица, Ситово, газкомпресорна станция „Странджа“ и ДПЛУИ – с. Малко 

Шарково.  

 

В селата Вълчи извор, Иглика, Крайново, Странджа, Златиница, Оман, Денница и 

Камен връх услугата ще се предлага веднъж месечно. 

 

Услугата „Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации” се 

предлага за всички битови отпадъци, събрани и транспортирани от град 

Болярово и от 19-те населени места в общината, те ще се депонират на 
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Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Елхово и Болярово край 

село Добрич. 

 


