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Източник: Mont.press 

Заглавие: Компостиращите инсталации - наложителни за общините 

 

Линк: https://www.mont-press.com/index.php?article=46848&kind=&rank=4&short=11681 

 

 

Текст: Средно по 158 килограма боклук изхвърля годишно всеки жители на община 

Брусарци. Половината от него са растителните и хранителните отпадъци. Това 

означава, че е на лице потенциал за “захранване” на бъдещата компостираща 

инсталация, е заключението на специалистите, изготвили Програмата за 

управлението на отпадъците на общината.  

 

От направения анализ на морфологичния състав на битовите отпадъци е видно, че 

най-голяма част от боклуците са хранителни и градински остатъци. Те са около 50 

процента от всички. Точно те подлежат на компостиране. Дял от 24 заемат хартията, 

картонът, стъклото, металите, пластмасите, които може да се рециклират и използват 

повторно. В общината обаче не е въведена система за разделно събиране на 

отпадъците от опаковки, както и за разделно събиране на биоразградими битови 

отпадъци.  

 

Местната управа кандидатства заедно с Бойчиновци и Медковец с проект за 

инсталация за компостиране на зелени и биоотпадъци по оперативната програма 

“Околна среда”. Тя е изключително необходима, тъй като приходите от такса смет не 

винаги покриват разходите и се налага използването на други средства. Когато 

компостерът бъде построен, ще бъдат намалени отчисленията, които общините са 

длъжни да правят по Закона за управление на отпадъците.  

 

Напредва процедурата по изграждането на компостиращата инсталация за 

Вълчедръм и Якимово. Тя ще бъде разположена на площ от 9,5 декара и ще приема 

годишно 2257 тона зелени отпадъци. (AЙ) 

 

Източник: Дневник 

 

Заглавие: По-добро рециклиране вместо горене на отпадъците предлагат еколози за 

София 

 

Линк: https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/07/17/3283504_po-

dobro_reciklirane_vmesto_gorene_na_otpaducite/ 

 

https://www.mont-press.com/index.php?article=46848&kind=&rank=4&short=11681
https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/07/17/3283504_po-dobro_reciklirane_vmesto_gorene_na_otpaducite/
https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/07/17/3283504_po-dobro_reciklirane_vmesto_gorene_na_otpaducite/
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Текст: Екологично сдружение "За Земята" внесе алтернативна визия за управление на 

отпадъците в София в Столичната община. Документът е връчен на заместник-

председателя на Столичния общински съвет Иван Велков. 

 

Визията предвижда управление чрез разделно събиране на всички потоци 

рециклируеми материали, което ще доведе до приходи за столицата, уверяват 

вносителите. 

 

Днес изтича последният срок, в който общината трябва да подаде документи към 

оперативна програма "Околна среда" за получаване на финансиране на 

инсталацията за изгаряне на отпадъци на площадката на ТЕЦ "София". Създателите на 

алтернативната визия настояват въпросният грант да се вложи в подобряване на 

разделното събиране, а не в строеж на вреден и скъп инсинератор – бизнес модел и 

технологична концепция от миналото. 

 

"Общината подценява гражданите на града и тяхното отговорно отношение към това, 

което изхвърлят. Вярваме, че с удобно, лесно и надеждно разделно събиране 

софиянци могат да се справят не по-зле от жителите на всеки друг европейски град. 

Разбира се, мотивирани от такса смет на база количество изхвърлени неразделени 

отпадъци", обяснява Данита Заричинова, експерт "Нулеви отпадъци" от "За Земята". 

 

Заричинова подчертава, че широко тиражираният модел с инсинератора в центъра 

на Виена всъщност изобщо не е добър пример за управление на отпадъците. Тя 

предлага да заимстваме примера на Флоренция, където местното правителство спря 

проекта за инсталация за изгаряне с капацитет, подобен на софийския. Тосканската 

община заяви, че ще вложат парите в по-добро разделно събиране и рециклиране. 

 

Прилагането на алтернативната визия може да започне веднага, уверяват от 

сдружението. Стойността на инвестициите в проекта е поне два пъти по-ниска от 

разходите за изграждане на инсинератора, а нетните оперативни разходи са 

значително по-изгодни за хората в град София — платците на такса смет, са 

пресметнали експертите, които изтъкват още, че документът предлага етапи с 

дългосрочно планиране, което в момента липсва. 

 

Концепцията стъпва на 6 основни принципа: 

 

По-добре разделени отпадъци при източника – по-лесна обработка по цялата верига 

на оползотворяване. 

 

Замяна на анонимните контейнери по улиците с индивидуални разделни контейнери 

за всяка жилищна сграда, което ще гарантира по-отговорното поведение на 

гражданите. 
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Съобразяване със законодателството на ЕС за кръговата икономика, вкл. новите цели 

за разделно събиране на хранителните отпадъци и по-високо ниво на рециклиране. 

 

Висока ефективност – с първите 20% от инвестицията могат да се постигнат 80% от 

търсените резултати. 

 

Етапност – системата се усъвършенства постепенно и постоянно. 

 

Гъвкавост – преустройство и дори пълен отказ от системата е възможен по всяко 

време, без отписване на загуби от неработещи ДМА. 

 

С всеки тон материали, отделени за рециклиране и компостиране, се спестяват не 

само разходи за скъпата подготовка, изгаряне и дългосрочно съхранение на дънна 

пепел в депа, но и предотвратява изпускането на вредни вещества от комините и от 

силно токсичните летливи пепели, оставащи след изгарянето на отпадъци. 

 

Алтернативната визия предлага на столичани да изхвърлят разделно и да заплащат по-

справедлива такса смет, и насърчава по-отговорно поведение към генерирането на 

битов отпадък. 

 

Източник: Дарик 

 

Заглавие: Акция „Опасни отпадъци“ започва във Варна 

 

Варненци ще могат да предават безплатно лекарства с изтекъл срок на годност, 

живачни термометри, почистващи препарати, бои, лакове и др. 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/varna/zala-plenarna/akciia-opasni-otpadyci-

zapochva-vyv-varna-2107233 

 

 
 

Текст: Мобилен събирателен пункт ще приема за безвъзмездно обезвреждане 

опасни отпадъци от домакинствата. В дните от 18 до 21 юли пунктът ще бъде 

разположен в определени точки във всеки район в града, съобщиха от дирекция 

„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ към Община Варна. Следващата 

акция ще се проведе от 26 до 29 септември. 

 

Видовете отпадъци, които гражданите могат да предават, са лекарства с изтекъл срок 

на годност; живачни термометри и живак; почистващи препарати, дезинфектанти, 

белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи и 

реактиви; замърсени опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 

замърсени с опасни вещества; бои, политури и лакове, праймери и разредители за 

боя, терпентин, лепила.   

 

https://dariknews.bg/regioni/varna/zala-plenarna/akciia-opasni-otpadyci-zapochva-vyv-varna-2107233
https://dariknews.bg/regioni/varna/zala-plenarna/akciia-opasni-otpadyci-zapochva-vyv-varna-2107233
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Разполагането на мобилните пунктове ще става по следния график: 

 

18 юли 

 

-          от 9 до 12,45 часа – пазар „Чаталджа“, паркинга на ул. „Цар Асен“, район 

„Приморски“ 

 

-          от 13,45 до 17,30 – паркинга на спирка „Марек“ до ресторант „Немо“, район 

„Приморски“ 

 

19 юли 

 

-          от 9 до 12,45 - пазар на ул. „Моряшка“, район „Аспарухово“ 

 

-          от 13,45 до 17,30 – площад „Лаврентий“ и ул. „Коста Тюлев“, район „Одесос“ 

 

20 юли 

 

-          от 9 до 12,45 – паркинга до газостанцията на ул. „Вяра“ срещу бл. 138, район 

„Младост“ 

   

   

-          от 13,45 до 17,30 – паркинга  до „Супермаркет 5“ срещу бл. 302, район „Вл. 

Варненчик“ 

 

 21 юли 

 

-           от 9 до 14 часа – паркинга до сградата на Община Варна – до бариерата, в 

близост до бул. „Осми Приморски полк" 

 

Източник: Topnoviniti.bg 

 

Заглавие: Разкриха нелегална автоморга в Радомир 

 

Линк: http://blagoevgrad.topnovini.bg/node/799523 

 

 
 

Текст: Незаконен пункт за изкупуване на стари автомобили е установен в Радомир. 

Нелегалната автоморга се намирала в имот с двама собственици, който обаче се 

ползвал от трето лице. При проверка в имота полицаите установили, че се извършва 

дейност без лиценз по изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали.  

 

Иззети са 15 излезли от употреба автомобили, 4 двигателя, една скоростна кутия и 

брони от различни марки автомобили.  

http://blagoevgrad.topnovini.bg/node/799523
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Започнато е досъдебно производство. 

 


