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Източник: Trafficnews.bg 

 
Заглавие: Задължават кметовете в Пловдивско да осигурят площадки за безплатно 

предаване на отпадъци 

 

Срокът за изпълнение на предписанието е два месеца 

 

Линк: https://trafficnews.bg/plovdiv/zadalzhavat-kmetovete-plovdivsko-da-osiguriat-

ploshtadki-137483/ 
 

 
 

Текст: Всички общини в Пловдивска област трябва да осигурят площадка за 

безвъзмездно предаване на отпадъци от домакинствата. Това гласи предписание, 

което директорът на РИОСВ – Пловдив доц. Стефан Шилев е изпратил в петък до 

кметовете. На обособените терени ще се приемат едрогабаритни, биоразградими, 

строителни и опасни отпадъци. Законът изисква да има такива площадки в населени 

места над 10 000 жители, но дава право при необходимост да бъде задължена 

местната власт да изпълни законовите принципи за разделно събиране и третиране 

на различните потоци отпадъци, за по-чиста околна среда и по-добро качество на 

живот. „В някои общини от Пловдивска област като например Марица, Родопи,  

Перущица, жителите са под 10 000. Смятам обаче, че е необходимо и там да бъдат 

осигурени площадки, защото хората няма къде да си изхвърлят отпадъците. Какво да 

направи един жител на по-малка община, който иска да си изхвърли дивана”, 

коментира пред TrafficNews.bg доц. Шилев. 

 

Поради факта, че в някои общини има голям брой малки населени места, 

предписанието включва и изискването при необходимост и да бъде направена и 

повече от една площадка. Средствата за изграждането им ще дойдат от такса битови 

отпадъци. 

 

„Разположението на площадките за безвъзмездно предаване е от изключителна 

важност за ефекта от тях. Едно правилно разположение и съответните 

информационни кампании биха довели до намаляване на замърсяването на 

населените места с различни отпадъци от ежедневните дейности, включително 

ремонти в къщи, изхвърляне на стари мебели, стари масла, олио, лекарства с изтекъл 

срок на годност, строителни отпадъци”, смята директорът на РИОСВ-Пловдив. 

 

Според него няма как да се изисква от гражданите да не замърсяват, ако не им 

дадеш възможност да си изхвърлят отпадъците на определено място 

законосъобразно. 

 

Той е дал 2 месеца срок за изпълнение на предписанието.  Все още няма обратна 

информация от общините, но се надява до края на седмицата да успее да разгорява 

https://trafficnews.bg/plovdiv/zadalzhavat-kmetovete-plovdivsko-da-osiguriat-ploshtadki-137483/
https://trafficnews.bg/plovdiv/zadalzhavat-kmetovete-plovdivsko-da-osiguriat-ploshtadki-137483/
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с всички кметове. „Лично ще контролирам проверките по места и при неизпълнение, 

ще последват санкции”, категоричен е доц. Шилев. 

 

Направените до момента от РИОСВ – Пловдив проверки по населените места и 

реките показва наличие на сериозни замърсявания в някои общини, за което ще се 

издадат съответните санкции от 3000 до 10 000 лв. 

 

Източник: Новини 

 
Заглавие: Почти половината отпадъци в Добричко се рециклират или компостират 

 

Линк: https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/531538 

 

 
 

Текст: Добричка община достига целите за разделно събиране на отпадъците, като 

от извозените общо 4893 тона смет през 2018-а 48 на сто са рециклирани или 

компостирани, съобщават от общината, цитирани от БТА. 

 

Разделно събиране на битовите отпадъци в цветни чували е въведено в 12 селища, 

между които Стожер, Бранище, Дебрене, Стефаново, Батово и др., като средно на 

месец по този начин се извозват до два тона смет. В шест населени места има съдове 

за биоразградими отпадъци и предстои през април още 69 нови контейнера да бъдат 

поставени в други села, посочват от кметската управа. 

 

Общината предвижда през годината да определи в населените места площадки за 

зелени отпадъци, които ще бъдат извозвани с купен вече специализиран автомобил. 

 

Източник: Дарик 

 
Заглавие: Индия разрушила свой сателит, от което се образували стотици космически 

отпадъци 

 

Линк: https://dariknews.bg/novini/sviat/indiia-razrushila-svoj-satelit-ot-koeto-se-obrazuvali-

stotici-kosmicheski-otpadyci-2157310 

 

 
 

Текст: НАСА съобщи, че разрушаването от Индия на един от нейните сателити в 

околоземна орбита чрез ракета е довело до образуването на 400 космически 

https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/531538
https://dariknews.bg/novini/sviat/indiia-razrushila-svoj-satelit-ot-koeto-se-obrazuvali-stotici-kosmicheski-otpadyci-2157310
https://dariknews.bg/novini/sviat/indiia-razrushila-svoj-satelit-ot-koeto-se-obrazuvali-stotici-kosmicheski-otpadyci-2157310
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отпадъка. Това поражда опасност за астронавтите на борда на Международната 

космическа станция, предаде Франс прес. 
  

Ръководителят на НАСА Джим Брайдънстайн каза, че пет дни след теста, извършен от 

Индия с цел да покаже, че може да унищожава сателити и да демонстрира 

отбранителните си способности, космическото управление е преброило 400 

космически отпадъка. 

 

"Всички не могат да бъдат следени. Ние следим обекти с размери над 10 сантиметра 

и сме преброили около 60 такива. Всеки от тях си има номер", уточни ръководителят 

на НАСА. 

  

Индийският сателит беше унищожен на височина от 300 километра, тоест под МКС, 

която се намира на 410 километра и от повечето орбитиращи сателити. Но 24 от 60 

отпадъка над 10 сантиметра, са достигнали по-голяма височина от МКС в резултат на 

унищожаването на сателита. 

 

Около 100 т неизползваеми сателити годишно завършват като огнени следи в небето 

  

"Предизвикването на събитие, което изпраща отпадъци на височина, по-голяма от тази 

на МКС, е нещо ужасно. Този тип дейности е несъвместим с бъдещето на обитаемите 

полети. Това е неприемливо", каза ръководителят на НАСА. 

 

Американските въоръжени сили преброяват обектите в космоса, за да предскажат 

риска от сблъсък не само с МКС, но и със сателитите. Военните следят 23 000 обекта 

с размери над 10 сантиметра. Това включва около 10 000 космически отпадъка, от 

които близо 3000, създадени от едно и също събитие - антисателитен китайски тест 

през 2007 г. на 860 километра от повърхността. 

 

За пръв път: Спътник улови космически боклук в околоземна орбита 

  

Заради индийския тест сега рискът от сблъсък с МКС е нараснал с 44 процента, казва 

Джим Брайдънстайн. Той допълва, че рискът обаче бързо ще намалее, защото 

повечето от отломките са на ниска височина и бързо ще изгорят при навлизане в 

атмосферата. 

           

Източник: Новини 

 
Заглавие: Експерт: Под 3 процента от едрогабаритните отпадъци се оползотворяват у 

нас 

 

Линк: https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/531794 
 

 

https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/531794
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Текст: Едва под 3 процента от едрогабаритните отпадъци се оползотворяват у нас. Те 

се събират и транспортират в големите български общини - във всички с население 

над 150 000 жители, в половината от общините с население между 50 000 и 150 000 

жители и в 42,85 на сто от общините с население от 25 000 до 50 000 жители. В малките 

общини едрогабаритните отпадъци се събират с общия поток битови отпадъци или 

само при организиране на кампании за почистване. Това е установило проучване 

сред общинските администрации на дружество "Еко Технолоджис", съобщи неговият 

управител Евгения Андреевска, цитирана от БТА. 

 

Проучването е извършено по договор за "Разработване на ръководство за управление 

на едрогабаритни отпадъци като част от потока битови отпадъци" с възложител 

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 

/ПУДООС/. Изпълнител на договора, финансиран по българо-швейцарската 

програма за сътрудничество, е ДЗЗД "Еко Технолоджис" и се представлява от инж. 

Евгения Адреевска. 

 

Събират се тоалетни казанчета, мивки, конзоли, душ кабини, мебели, дървени 

дограми, дървени врати, гардероби, шкафове, бюра, фотьойли, табуретки, столове, 

маси, шперплат, дървени летви, мокети, килими, балатум, ПДЧ паркети и др. В 

общините погрешно едрогабаритните отпадъци се отъждествяват със строителните, 

посочи Андреевска. По думите й необходимо е преди един продукт да се превърне в 

боклук да му бъде намерено друго приложение. Така ще се подпомогне кръговата 

икономика и ще се намали количеството на депонираните отпадъци, отбеляза 

Андреевска. 

 

Местната власт има задължение да осигури площадки за безвъзмездно предаване на 

разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни, опасни отпадъци 

и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на 

територията на общината, и при необходимост в други населени места, посочват от 

"Еко Технолоджис". 

 

Независимо от това, част от общините не са обезпечили площадки за безвъзмездно 

предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата е установило 

проучването. Според експертите това се дължи най-често на липса на финансови 

средства за изграждане и поддържане на такива площадки и на подходящ терен с 

лесен достъп до тях. Съществува и незаинтересованост на населението за 

безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци. Хората не са заинтригувани 

и за поправката и подготовката за повторна употреба на определени видове 

едрогабаритни отпадъци. 

 

Източник: Столица 

 
Заглавие: Деца от "Кремиковци" превърнаха отпадъци в костюми  

 

Линк: https://stolica.bg/raion-kremikovci/detsa-ot-kremikovtsi-prevarnaha-otpadatsi-v-

kostyumi 

https://stolica.bg/raion-kremikovci/detsa-ot-kremikovtsi-prevarnaha-otpadatsi-v-kostyumi
https://stolica.bg/raion-kremikovci/detsa-ot-kremikovtsi-prevarnaha-otpadatsi-v-kostyumi
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Текст: Децата от район "Кремиковци" раздаваха на възрастните "Усмивки за смет". С 

колоритната инициатива малките се включиха активно в кампанията за пролетно 

почистване на столицата. Пред сградата на читалище "Св.св.Кирил и Методий-1926" в 

квартал Враждебна децата дефилираха с костюми, направени от отпадъци. След 

това бяха представени и различни творби, създадени също от изхвърлени неща. 

Имаше много песнички и стихотворения, представени великолепно от малките. Те не 

забравиха да представят и част от приказката "Сливи за смет", също посветена на 

пролетното почистване. От администрацията на района призовават възрастните да 

последват примера на малчуганите и да се включат активно в пролетното почистване. 
 

Източник: Нова 

 
Заглавие: Проблеми с битовите отпадъци 

 

Линк: https://nova.bg/mynews/view/2019/04/02/87772/проблеми-с-битовите-отпадъци/ 

 

 
 

Текст: След сигнала до Вас за замърсяване с битови отпадъци в района на вилна зона 

"Острицата-1", Бургас беше идеално почистено от фирма "Титан". За съжаление, 

обаче, това трая само 2 дена. След почивните дни картинката е същата. Изпращам 

две снимки. Мисля, че целият модел за организацията на отпадъците в Българя е 

тотално сбъркан. Вие в цяла поредица репортажи показахте тоталната замърсеност 

навсякъде в България. Изхвърлят се нерегламентирано всякакви отпадъци навсякъде. 

Докосвате се до огромен проблем, но показвате само картинката. А важно е да се 

разбере от какво е предизвикан проблемът и как да се реши. Ниската ни обща 

култура е единият проблем. Знае ли човек, след като си плати таксата за битовите 

отпадъци, какво и колко може да изхвърля в кофите за боклук? Аз мисля, че не и никой 

не му и казва това. Хората си мислят, че могат да изхвърлят всичко, навсякъде и по 

всяко време. Екоинспекторите. Каква работа вършат? Няма глобени, няма наказани с 

обществен труд да почистват. Добре е да направите една дискусия в студиото по 

темата, да направите едно ограмотяване на хората за техните права и задължения. 

 

  
 

https://nova.bg/mynews/view/2019/04/02/87772/проблеми-с-битовите-отпадъци/

