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Източник: mediapool.bg 
 
Заглавие: България е застрашена от санкции заради непостроени депа за отпадъци 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
България е застрашена от европейски санкции заради липсващите регионални депа за отпадъци, 
съобщи министърът на околната среда Искра Михайлова в петък по време на първа копка на 
водния проект на Момчилград, предаде БТА. 
Причината е, че страната ни трябваше да е изградила 56 регионални депа и да е закрила 191 
сметища до средата на 2009 г. съгласно договора за присъединяване, но това така и не е факт и 
до средата на 2013 г. 
За да не започне Европейската комисия наказателна процедура преди четири години заради 
неизпълнения ангажимент, правителството на ГЕРБ договори отсрочка в изпълнението на поетия 
ангажимент до края на 2013 г., но очевидно и сега отново няма да бъде изпълнено. 
От 23 регионални депа, които трябваше да бъдат построени през изминалите четири години, до 
момента са пуснати само две. Едното е в Ботевград, а другото в София, което е част от 
интергрираната система за преработка на отпадъците, която включва още строящата се 
сепарираща инсталация и стопираното изграждане на завода за боклука заради обжалването на 
тръжната процедура за избор на строител. 
Освен построяването на депата, страната ни не е изпълнила и ангажимента по затварянето на 
останалите 76 сметища, които не отговарят на европейските директиви. Причината е 
неосигуряване на финансирането от 180 млн. лв. за изминалите четири години. 
По думите на министъра на околната среда Искра Михайлова са необходими спешни мерки, 
ясна програма за разрешаване на въпроса и инвестиране на средствата, за да се навакса “поне 
част от това огромно закъснение”. 
Освен от наказателна процедура за отпадъците България е застрашена и от такава за водите 
отново за неизпълнението на поети ангажименти към Европейския съюз. До края на 2010 г. 
страната ни трябваше да е осигурила пречистването на водите в градовете с население над 2000 
души, което все още не е факт. 
Освен това е наложително да бъдат приети и промените в Закона за водите, които не успяха да 
минат през предишния парламент заради съпротивата на местната власт и различни бизнес 
интереси. 

http://www.mediapool.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-news208506.html
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 “Да се актуализират промените в Закона за водите и да се внесе вариант, който да бъде 
обществено и социално приемлив е една от спешните задачи на правителството”, изтъкна 
министър Михайлова. 
Според нея е важно как ще се реши въпросът с остойностяването на тези проекти и отражението 
върху цената на водата. По думите й, ако се въведе системата на 
самоиздръжка на цялата мрежа на търговските дружества, според приетата от предходния 
парламент Стратегия за развитие на водния сектор, това може да доведе до оскъпяване на 
водата в някои райони на страната и невъзможност на най-уязвимите социални групи да плащат 
за услугата. 
 “За това трябва да има регулация на държавата и ясно планиране на инвестициите, 
собствеността, управлението и отговорностите, които имат всички във водния 
сектор”, заяви Михайлова. 
 
Източник: focus-news.net 
 
Заглавие: Повече от 200 търговски обекта са включени в кампанията на община Бургас за 
разделно извозване на отпадъците 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Продължава и това лято кампанията на Община Бургас за организирано разделно събиране на 
отпадъци, генерирани от търговските обекти в центъра на града на улиците „Александровска”, 
„Богориди” и „Фердинандова”. Това каза за Радио „Фокус” – Бургас Павлин Михов, директор на 
общинската дирекция „Околна среда”. Михов обясни, че кампанията е започнала миналото лято 
и ако тогава са били включени 100 обекта, то сега са повече от 200. „Идеята бе да се спре често 
срещаната гледка на отпадъци край контейнерите, най-често хартии и кашони, които създават 
неприятно усещане за замърсеност, а и това е отпадък, който е оползотворим. Оттогава 
кампанията продължава и два пъти седмично търговските обекти по тези три улици се 
обслужват от специализирана фирма, която събира разделно отпадъците. Успяваме в ЦГЧ да 
наложим тази организация на работа и я разширяваме”, посочи Михов. От следващата седмица 
ще бъдат включени обектите в Морската градина и покрай плажната ивица. Те ще имат друг 
график на събиране, който ще се обяви допълнително. Михов каза още, че търговските обекти, 
които генерират малко отпадъци, могат да ползват съдовете за разделно събиране , но за 

http://www.focus-news.net/?id=n1803066
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обектите, които генерират много отпадъци, трябва или да сключат договор със специализирана 
фирма за извозване, или да станат част от общинската кампания. Така обаче ще им се наложи да 
се съобразяват с графика на извозване. 82 77 84 и 84 38 91 са телефоните на общинската 
дирекция „Околна среда”, на които хората могат да получат допълнителна информация. 
 
Източник: manager.bg 
 
Заглавие: Рециклирането на отпадъци е с огромен потенциал за България 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
По данни на Националния статистически институт, всяко българско семейство изхвърля 1300 килограма 
отпадъци годишно. Ако те не се рециклират, замърсяват безвъзвратно околната среда. Защо? Периодът 
на разпад на най-масово разпространените отпадъци от пластмаса, хартия, стъкло, метал и т.н. е стотици, 
хиляди години. Това са преките щети, нанесени на природата, а оттам и на качеството на живот на хората. 
Наред с тях обаче се калкулират загуби и от това, че отпадъците не са събрани и използвани като ресурс 
след рециклирането им. В този смисъл събирането на отпадъци и предаването им за рециклиране е 
лична отговорност. Но и корпоративна отговорност, защото освен ползите за опазването на околната 
среда, тези отпадъци крият една огромна стойност, когато се използват повторно.  И не само заради това, 
че могат да заместят голяма част от т.нар. свежи суровини, а защото при преработването им намаляват 
разхода на всякакъв вид енергия в производството на продукция, намаляват въглеродния отпечатък, 
използването на нови природни ресурси и т.н. 
Това сподели Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор на "Екопак", по време на провелия се 
миналата седмица четвърти поред зелен форум на сп. "Мениджър" в партньорство с Globul. Той 
подкрепи тезата си с конкретни примери за високия коефициент на полезно действие на разделното 
събиране и рециклиране на отпадъци, дейност в която страната ни има още много какво да научи и 
направи. 
"В последния доклад на ЕК по околната среда, България е на предпоследно място по разделно събиране 
на отпадъци и рециклирането им. След нас е само Кипър. Германия постига 85% рециклиране на 
отпадъците си, а за България този процент е 4. Това означава, че имаме огромен потенциал, в кратки 
срокове, до 2020 г. да постигнем 50% рециклиране на отпадъци. В този случай ще са нужни депа за 
депониране само на остатъка от другите 50%, които по принцип не могат да се използват повторно. В 
същото време ще реализираме колосални икономии на електроенергия, вода, въглероден отпечатък и 
др. Ползите са огромни, но те трябва да бъдат популяризирани все по-масово както сред гражданите, 
така и сред бизнеса. През последните години Екопак рекицлира около 73 хил. тона отпадъци, а четирите 

http://www.manager.bg/news/retsikliraneto-na-otpadatsi-e-s-ogromen-potentsial-za-balgariya
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такива организации в страната - общо около 150 хил. тона. Потенциалът, който имаме обаче е три пъти по 
толкова. Всичко това, което се изхвърля у нас, което е по депа и сметища, за съжаление, не се 
оползотворява. Само за сравнение, ще посоча, че страна като Швеция е постигнала такъв висок процент 
на усвояемост на отпадъци, че й се налага да внася боклук, неусвоени отпадъци от други държави. " 

 
 
 
 


