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Източник: dnevnik.bg 
 
Заглавие: Екоминистерството отчита отстъпление при разделното събиране на отпадъците 

 
Линк: 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/11/15/2182539_ekoministerstvoto_otchita_otstuplenie_pri_razdelno
to/     

 

 
Текст: Системата за разделно събиране на отпадъците ще заработи и до края на следващата година ще 
възстановим равнището, което имахме, заяви пред БТА ресорният заместник-министър на околната среда 
и водите Чавдар Георгиев. По думите му в момента се прави преглед на ефективността от прилагането на 
Закона за управление на отпадъците и се констатира отстъпление от постигнатите резултати през 2007-
2008 г., когато са били установени стандарти на системите за разделно събиране на отпадъците. 
Амбициите са да се въведе разделно събиране на биоразградимите отпадъци, компостирането и 
използването им като почвен подобрител. За целта ще бъде осигурен необходимият брой кофи. 
Сега системата за разделно събиране на отпадъците у нас боксува. Вината за това се прехвърля между 
основните участници в нея - организации за оползотворяване на отпадъци, общини, Министерство на 
околната среда и водите /МОСВ/ и жителите, които трябва да генерират голяма част от отпадъците. 
Голям процент от чистите отпадъци за рециклиране в момента се генерира от производствени и 
търговски обекти. От разположените цветни контейнери за полезна смет от населението обаче, идват 
едва 15-20% от суровината за рециклиране, сочат данни на една от големите оползотворяващи компании, 
цитирана от БТА. 
От неразбориите печелят клошарите, които обират ценната суровина от кофите и я предават срещу 
заплащане. Макар да оскъпяват с дейността си оползотворяването, всъщност те извършват необходимото 
сепариране на битовите отпадъци, което голяма част от населението не извършва. 
Липсата на достатъчно кофи за разделно събиране наблизо е сред основните причини, домакинствата да 
не събират разделно отпадъците си. Организациите за оползотворяване на отпадъците от опаковки 
твърдят, че всяка година купуват по няколко хиляди нови контейнери, които разполагат в страната за 
приемане на полезната смет от домакинствата. 
Пет процента от тях се унищожават, а събраният полезен отпадък се обира от клошарите по график, 
коментира Георги Табаков от "Екобулпак" - една от големите оползотворяващи организации. По думите 
му част от клошарите дори ползвали кофите за количка, с която да превозват отпадъка до близък пункт за 
изкупуването му. 
Разходите за вдигането и обслужването на един от контейнерите за разделно събиране са около пет лева. 
Когато обаче те вече са празни, оползотворяващите организации търпят загуби. Решението е подмяната 
на кофите тип "бобър" (с отварящ се отгоре капак) за разделно събиране с такива тип "иглу", които имат 
само малък отвор за пускане на отпадъците. 
От оползотворвяващите организации виждат и друг проблем - липсата на място за кофите им по улиците, 
така че да не се възпрепятства движението на автомобили. 
Пунктовете за изкупуване на отпадъците от пластмаса, хартия или метал трябва да се намират извън 
населените места, за да не се създават удобства на клошарите, смятат още от оползотворяващите 
организации. В момента каруци обикалят много от софийските квартали и събират полезния отпадък. 
Не е възможно да се ограничи движението на каруците в София, коментираха за БТА от Столична община. 
Подобна инициатива на местната власт отпреди няколко години е завършила с неодобрително решение 
на Комисията за защита от дискриминация и няма да бъде подновявана 

 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/11/15/2182539_ekoministerstvoto_otchita_otstuplenie_pri_razdelnoto/
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/11/15/2182539_ekoministerstvoto_otchita_otstuplenie_pri_razdelnoto/
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  Източник: mediapool.bg 
 
Заглавие: Депонирането на тон смет догодина поскъпва със 7 лв. за общините 

 
Линк: http://www.mediapool.bg/deponiraneto-na-ton-smet-dogodina-poskapva-sas-7-lv-za-obshtinite-
news213538.html   
 

 
 
Текст: Със седем лева повече за всеки изпратен на сметище тон битови отпадъци ще плащат общините от 
следващата година. Дължимото за 2014 г. отчисление към регионалните екоинспекции да стане 22 лв. за 
тон, са си стиснали ръцете Министерството на околната среда и водите и Националното сдружение на 
общините, съобщиха за Mediapool от ековедомството.  Това е компромис и от двете страни, тъй като сега 
действащата наредба за обезпеченията и отчисленията при депониране на боклука предвижда 
досегашната такса от 15 лв. да стане 35 лв. Общините бяха готови да преглътнат повишение до 18 лв., 
докато ековедомството бе склонно да свали увеличението най-много до 25 лв.  Вече обаче е постигната 
окончателна договореност за размерите на отчисленията на всяка година до 2020 г., след която съгласно 
евроизискванията всяка българска община трябва да плаща 95 лв. за всеки извозен до сметище за 
съхранение тон отпадъци. Мярката се налага, за да увеличат общините системите за разделно събиране 
на боклука и да се преработват все повече отпадъци.  Отчисленията бяха въведени през 2011 г. и тръгнаха 
от 3 лв./т. като паралелно на вдигането на отчисленията трябваше да намалява депонираният отпадък и 
да расте рециклираният. Част от общините обаче все още не могат да се справят с това и планираното за 
2014 г. рязко вдигане на таксата повече от два пъти щеше да доведе до увеличение и на такса смет за 
гражданите и фирмите.  Затова екоминистерството и общините започнаха преговори за по-мек вариант 
на повишение на отчисленията, който същевременно да позволи на местните власти да се възползват от 
предвидените в еврофинансирането от 2014 г. средства за изграждане на системи за третиране и 
разделяне на рециклируемите отпадъци, за да се намалява депонираният боклук и съответно високият 
размер на отчисленията да не се отразява драстично върху таксата смет.  Според проекта на новата 
наредба за отчисленията за депонирането на битовата смет, който министърът на околната среда и 
водите Иска Михайлова обеща да подпише до 20 ноември, е предвидено в следващите години тази такса 
да нараства сравнително плавно. През 2015 г. тя трябва да е 28 лв., година по-късно – 36 лв., а през 2017 г. 
- 47 лв., сочи справката от Министерството на околната среда и водите 
Съществени обаче ще са скоковете в размера на отчисленията за 2018 и 2019 г., когато общините ще 
трябва да плащат вече 61 лв. и 78 лв. за тон. Идеята е, че 2016 г. трябва да са въведени в експлоатация 
общинските съоръжения за предварително третиране на годната за преработка смет, както и 
регионалните депа за отпадъци, които отговарят на всички законодателни изисквания От 2020 г. и за 
всяка следваща година таксата става исканите от ЕС 95 лв. 
От МОСВ коментират, че в европейски страни, където се рециклират над 90 процента от отпадъците, тези 
отчисления надхвърлят 100 евро за тон и че у нас замразяване на размера на отчисленията или търсенето 
на ниски поносими такси няма да стимулира общините да намаляват возените на сметищата отпадъци, а 
те ще предпочитат да си плащат вместо да организират разделно събиране и преработка на боклука.  
Ведомството припомня също така, че отчисленията могат да бъдат намалявани или да не се дължат от 
общините, ако изпълняват целите на ЕК за повторна употреба и рециклиране и за ограничаване на 
количествата депонирани биоразградими отпадъци.  
От екоминистерството обръщат внимание, че е установено сериозно разминаване между приходите на 
общините от такса смет и плащаните с тях разходи за депониране на боклука. 

http://www.mediapool.bg/deponiraneto-na-ton-smet-dogodina-poskapva-sas-7-lv-za-obshtinite-news213538.html
http://www.mediapool.bg/deponiraneto-na-ton-smet-dogodina-poskapva-sas-7-lv-za-obshtinite-news213538.html
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Източник: radio-sz.net 

Заглавие: Възможностите за съвместно изграждане на депо за битови отпадъци ще се проучват във 

Виена 

Линк: http://www.radio-sz.net/radio/index.php/novini/regionalni-novini/2207-vazmozhnostite-za-

savmestno-izgrazhdane-na-depo-za-bitovi-otpadatzi-shte-se-prouchvat-vav-viena   

  

Текст: Кметът на Стара Загора Загора Живко Тодоров и представители на общинската администрация 
заминават на двудневно работно посещение във Виена. Те ще се запознаят с технологиите на работа и 
възможностите за съвместно изграждане на депо и предприятие за преработване на битови отпадъци. 
"Въпросът е много важен за Стара Загора, защото трябва да бъде окончателно решен до 2020 година", 
каза за Радио Стара Загора кметът Живко Тодоров: 
Заради закъснялото изграждане на модерно съоръжение за съхранение и преработка на битови 
отпадъци общината е изправена пред огромни санкции от Европейския съюз и въведе увеличаване на 
такса битови отпадъци от догодина от 1,25 на 1,45 промила. 

 

Източник: bulphoto.com 
 
Заглавие: Запознават ученици със системата за разделно събиране на отпадъци 

 
Линк: http://bulphoto.com/events/35948/ 
 

 

Текст:  Защо и как трябва да изхвърляме отпадъците от опаковки разделно? На този въпрос заедно ще 
намерят отговор ученици и специалисти. Продължава кампанията по запознаване на учениците със 
системата за разделно събиране в София. Целта е да се създадат навици у подрастващите. Чрез забавни 
викторини и игри специалисти ще разясняват на децата от 120 ОУ "Г. С. Раковски" каква е ползата от 
разделното събиране и как това помага на природата. Инициативата е във връзка с изискванията на чл. 
33, ал. 2 и ал. 4 от Закона за управление на отпадъците и задължението на всички административни, 
социални сгради, училища, детски градини и др. да събират отпадъците и опаковките разделно и да ги 
предават на лицензирани фирми. 

 

 

http://www.radio-sz.net/radio/index.php/novini/regionalni-novini/2207-vazmozhnostite-za-savmestno-izgrazhdane-na-depo-za-bitovi-otpadatzi-shte-se-prouchvat-vav-viena
http://www.radio-sz.net/radio/index.php/novini/regionalni-novini/2207-vazmozhnostite-za-savmestno-izgrazhdane-na-depo-za-bitovi-otpadatzi-shte-se-prouchvat-vav-viena
http://www.radio-sz.net/radio/index.php/novini/regionalni-novini/2207-vazmozhnostite-za-savmestno-izgrazhdane-na-depo-za-bitovi-otpadatzi-shte-se-prouchvat-vav-viena
http://www.radio-sz.net/radio/index.php/novini/regionalni-novini/2207-vazmozhnostite-za-savmestno-izgrazhdane-na-depo-za-bitovi-otpadatzi-shte-se-prouchvat-vav-viena
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Източник: bta.bg 

Заглавие:  В Тервел започва строителствотона претоварна станция за битови отпадъци 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/712383    

 

Текст:  В Тервел започва строителството на претоварна станция за битови отпадъци, която е част от 
новоизграждащото се регионално депо в Добричка област с подкрепата на оперативната програма  
"Околна среда".Претоварната станция ще обслужва освен селищата в Тервелския регион и в шуменската 
община Никола Козлево и модерното съоръжение ще допринесе за опазване на околната среда, заяви 
при първата копка на обекта кметът на добруджанския град Живко Георгиев. В претоварната станция ще 
се пресоват 4521 тона отпадъци за година като с контейнери ще се извозват до регионалното депо в село 
Стожер, поясни ръководителят на проекта Теодора Петкова. В обекта ще бъдат изградени 
контролнопропускателен пункт с кантар, дезинфекционна вана, административно-битова сграда, гаражи с  
автомивка, ремонтно-механична работилница и други. Претоварната  станция трябва да бъде завършена 
до края на 2014 година. Предвижда се инвестицията в обекта да достигне около 2 200 000 лева.  
Цялата регионална система за управление на отпадъците, в която ще бъдат вложени близо 39 000 000 
лева, трябва да влезе в експлоатация в края на април 2015 година, посочи Петкова.  
Регионалното депо ще има капацитет за 240 000 кубика отпадъци. 

 

Източник: dnevnik.bg 

Заглавие: В Сърбия са арестувани ръководители от "Газпром" 

Линк: 
http://www.dnevnik.bg/sviat/2013/11/14/2181715_v_surbiia_sa_arestuvani_rukovoditeli_ot_gazprom/     
 

 
 

Текст:  Сръбската полиция е задържала в сряда няколко от ръководителите на петролната рафинерия в 

Панчево, която е собственост на контролираната от "Газпром" местна петролна компания НИС (Naftna 

Industrija Srbije - NIS), съобщи белградското радио В92. 

НИС контролира три четвърти от пазара за горива в страната. 

Сред четиримата е руснакът Виктор Славин, изпълнителен директор в НИС, отговарящ за преработката в 

предприятието. Задържан е още един от ръководителите в Панчево, както и двама души от сръбското 

поделение на австрийската инженерно-строителна компания BMR Group, модернизираща рафинерията 

по договор с НИС.  

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/712383
http://www.dnevnik.bg/sviat/2013/11/14/2181715_v_surbiia_sa_arestuvani_rukovoditeli_ot_gazprom/
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Белградският "Вечерне новости" посочва и имената на останалите трима - Джаджит Сингх, който 

ръководи дирекцията за стратегическо развитие и инвестиции в блок "Преработка" на Панчево, както и 

"съсобствениците на BMR Group" Александър Деспотович и Драгиша Деспотович. 

Всички са заподозрени в манипулиране на търгове за поръчки с цел те да отидат при определени фирми. 

Сръбските медии пишат, че мениджърите от НИС съобщавали на BMR срещу възнаграждение (10% от 

стойността на поръчката) информация за офертите на конкурентите. 

Местната преса добавя, че сигналът за потенциални злоупотреби бил подаден от борда на директорите 

на НИС. 

Обемът на инвестициите на "Газпром нефт" в проекта за модернизация и реконструкция на рафинерията 

достигна 547 млн. евро, от които 397 млн. са за строителство на комплекс за хидрокрекинг, а над 150 млн. 

- за други инфраструктурни обекти в предприятието, инсталация за водород и покриването на екологични 

стандарти. 

Само през тази година ВMR Group е получила пет поръчки за близо 23 милиона евро, пише още "Вечерни 

новости". Следствието смятало, че за "съдействието" Славин и Сингх са получили над 300 000 евро, а при 

обиски в жилищата им са открити големи суми пари, включително 600 000 в сейфа на единия от тях. 

След модернизацията в Панчево започнаха да произвеждат дизел и бензин по стандарт Евро-5, а 

резултатите бяха обсъждани през октомври на срещата в Москва на президентите Томислав Николич и 

Владимир Путин. "Газпром нефт" е собственик на 56.15% от НИС, 29.88% остават собственост на сръбската 

държава, а останалото е разпределено между около 2.5 млн. дребни акционери, включително бивши и 

настоящи служители. 

"Действително се радвам от деловия успех на НИС, защото в мащабите на Балканите компанията стана 

гигант и вече дава около 10% от приходите в бюджета. Това запушва устата на мнозина противници на 

тази инвестиция", каза тогава Николич. В отговор Путин посочи, че данъчните отчисления на НИС са се 

увеличил с 37% за първите три тримесечия на годината, а в бюджета на Сърбия е внесла 690 млн. евро. 

Освен рафинерията в Панчево НИС притежава и такава в Нови Сад, както и предприятие за производство 

на газ в Елемир. Като цяло компанията преработва годишно около 2.1 млн. тона петрол. НИС има 

мощности в Ангола и Туркменистан. В босненската Република Сръбска тя има  "Јадран-Нафтагас" - 

съвместно предприятие с руската "Зарубежнефт".  

 

Източник: sofia.bg 

Заглавие: Брюксел няма да ни спира парите за околна среда 

Линк: http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=9&sub_open=74531&nxt=5   

 

Текст:  Изхвърляните в София хранителни отпадъци ще се използват за производство на електричество от 
началото на следва щата година.  
Тогава ще заработи инсталацията за преработка на боклука в Хан Богров, където в момента се извършват 
студени проби. Това съобщи кметът на столицата Йорданка Фандъкова, която вчера показа съоръжението 
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на началника на отдела за България в дирекцията „Регионална и градска политика" на Европейската 
комисия Реналдо Мандметс.  
Заводът се изгражда със средства по Оперативна програма „Околна среда". Преди дни стана ясно, че в 
Брюксел са констатирали множество нередности при провеждането на обществени поръчки точно по 
тази програма в България. „Проблеми има по всички оперативни програми във всички страни", 
коментира вчера Мандметс.  
По думите му не може да се говори за спиране на средствата по „Околна среда" за България.  
Съгласихме се да увеличим инвестициите в градския транспорт в София, за да направим живота в града 
по-удобен и въздуха по-чист, обясни той. Преди това кметицата се оплака, че за следващия програмен 
период на София се падат най-малко средства на глава от населението по програма „Региони в растеж" в 
сравнение с останалите общини.  

Източник: focus-radio.net 

Заглавие: Окръжната прокуратура в Кюстендил е проверила как кметовете се справят с 

нерегламентираните сметища 
 

Линк: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=706795%AE=1         

 

Текст: Окръжната прокуратура в Кюстендил е проверила как кметовете се справят с нерегламентираните 
сметища. Това каза пред Радио „Фокус” – Кюстендил говорителят на прокуратурата Марияна Сиракова. 
Съгласно плана за дейността по надзора за законност, защита на обществения интерес и правата на 
гражданите, Окръжна прокуратура – Кюстендил е възложила проверка на кметовете на общините от 
Област Кюстендил да продължат да следят нерегламентираните сметища и да упражняват 
правомощията, дадени им от Закона за управление на отпадъците. „Тази година кметовете действително 
са активизирали своята дейност. След постъпване на сигнали от страна на граждани, а и по тяхна 
инициатива, са извършвани проверки, почиствани са общински пътища, отстранявани са 
нерегламентирани сметища. Тази година дейността на кметовете в тази посока чувствително е 
подобрена”, заяви Марияна Сиракова. Продължават и съвместните проверки, извършвани с 
администрацията на регионалните инспекции по околна среда и водите в Благоевград и Перник. 
Марияна Сиракова посочи, че тази година по преценка на прокуратурата, няма да бъдат изготвени 
предложения за активизиране дейността на кметовете. Ще бъде преценено дали в плана за работа на 
прокуратурата за 2014 година отново ще бъде включена плановата задача. През настоящата година 
прокуратурата не е била сигнализирана относно нерегламентирани сметища, данните сочат, че в 
отделните общини са постъпвали сигнали от граждани. Най-многобройни са били сигналите в Община 
Кочериново, където хората са се оплаквали най-често от изхвърляне на оборска тор. Няма данни през 
годината да са съставяни актове за установяване на административно нарушение на граждани, както и на 
самите общини. 

Източник: bntruse.tv 

Заглавие: 100 000 отгоре за извозване на сметта от малките населени места в Русенско 

Линк: http://www.bntruse.tv/news.php?id=84518   

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=706795%AE=1
http://www.bntruse.tv/news.php?id=84518


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 8  

  

 

Текст: Близо 104 000 лева ще получи частна фирма, за да извозва боклука от 12 малки населени места в 

Община Русе до регионалното сметище. В началото на годината от Общината пресметнали, че за целта 

ще трябват 763 000 лева. В края на септември обаче се оказало, че вече са похарчени близо 650 000 лева, 

а останалите пари в бюджет 2013 няма да стигнат за тези разходи до края на годината. Администрацията 

е пресметнала, че трябват още над 103 000 лева. Причината за завишението е, че по селата тази година се 

събирали в пъти повече битови и растителни отпадъци спрямо 2012-та. Същевременно услугата се 

оскъпява, заради закритите 3 селски сметища в квартал Средна кула и в селата Сандрово и Басарбово, и 

се налага боклукът да се вози до регионалното депо в Русе.  

 


