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Източник: МОСВ 

 
Заглавие: Министър Димов: Площадката за събиране на опасни отпадъци от бита 

край Атия е направена по най-високи стандарти 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-plostadkata-za-subirane-na-

opasni-otpaduci-ot-bita-kraj-atiya-e-napravena-po-naj-visoki-standarti/ 

 

 
 

Текст: Жителите на Южното Черноморие ще имат възможност безвъзмездно, без 

средства от техните данъци, да се възползват от най-добрата швейцарска практика за 

събиране на опасните отпадъци, които всеки от нас съхранява в бита си. Това заяви 

министърът на околната среда и водите Нено Димов, който днес посети площадка за 

временно съхранение на опасни отпадъци от бита, която се изгражда в близост до с. 

Атия. Община Созопол е определила мястото на площадката. Средствата за 

изграждането й са близо 2 млн. лв. и са осигурени чрез Министерството на околната 

среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на 

околната среда (ПУДООС) по проект на Българо-швейцарската програма за 

сътрудничество. 

 

„Направеното тук е по най-високите стандарти не само в Швейцария, но и в цяла 

Европа. Самото швейцарско правителство контролира изпълнението на проекта“, 

каза министърът пред местните жители в уверение за безопасността на 

съоръжението. И добави: „Хората има от какво да се притесняват, ако продължат да 

събират тези отпадъци в кофите си за боклук. Защото и батерията, и битовата химия 

не са опасни докато ги използваме, но когато отидат на депото с общия отпадък, 

може да станат опасни“. Според него това е най-добрият тип събиране на опасни 

отпадъци на площадка за временно съхранение, а заедно с последващото 

специално третиране, се предотвратява замърсяването. Нено Димов увери, че 

площадката, която се изгражда в Атия, не създава никакви рискове за околната среда 

или здравето на гражданите. Пилотните центровете по българо-швейцарската 

програма са проектирани, оборудвани и работят по швейцарска технология, която е 

доказана и напълно безопасна. На територията на центровете няма да се извършват 

дейности, замърсяващи околната среда. 

 

„Трябва да поздравим кметовете, които успяха да се преборят да получат средства от 

българо-швейцарската програма в полза на техните граждани. Всички общини трябва 

да изградят такива центрове до 2020 г., но тези, които са се възползвали от 

швейцарското финансиране, няма да го правят за сметка на своите граждани“, 

обясни той. „Засега само 5 кметове успяха да се преборят за изграждането на такива 

площадки. Площадката е тук, защото Община Созопол я е посочила като място, с 

което е кандидатствала по Българо-Швейцарската програма“, каза министър Димов, 

https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-plostadkata-za-subirane-na-opasni-otpaduci-ot-bita-kraj-atiya-e-napravena-po-naj-visoki-standarti/
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допълвайки, че площадката е минала през съответните процедури по екологичното 

законодателство. 

 

На площадката ще се събират отпадъци, които се генерират в домакинствата при 

ежедневното използване на продукти със съставки, увреждащи околната среда, като 

лекарства, битова химия, батерии и акумулатори, битови електронни уреди, 

боядисани мебели и други дървени повърхности. Това са отпадъци, които всеки от нас 

съхранява в бита си, обясни министърът. Изхвърлянето им в общите контейнери 

замърсява останалите отпадъци и представлява голяма опасност за околната среда 

при натрупването им в регионалните депа за отпадъци. 

 

Събраните отпадъци на площадката могат да се съхраняват там максимум една 

година. Те периодично ще се извозват до съоръжения за третирането или 

унищожаването им. Центровете са така замислени и проектирани, че отпадъците да 

се съхраняват без опасност от разливи, разсипи и замърсяване на околната среда. 

Те са разположени в близост до населените места, за да са удобни за хората, които 

обслужват. Такива центрове в Швейцария се намират до търговски обекти в рамките 

на населените места или непосредствено до жилищните сгради на хората с цел 

максимална достъпност и удобство, обясни министърът. 

 

Общата стойност на проекта в Атия е почти 2 млн. лева, които ще са изцяло за сметка 

на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. От него ще могат да се 

възползват гражданите на общините Созопол, Приморско и Царево. В рамките на 

проекта се осигурява оборудване, което включва 2 микробуса, които ще бъдат 

мобилни пунктове за събиране на отпадъци, 10 контейнера за съхранение на 

отпадъци и 100 бидона. Общото количество, което може да се складира на 

площадката, е 4 тона. Времето, за което отпадъците може да бъдат складирани, е до 

1 година. В рамките на този период отпадъците трябва да бъдат предадени за 

оползотворяване или обезвреждане. 

 

Източник: МОСВ 

 
Заглавие: Министър Димов налага по-строги условия за дейността на предприятието 

за отпадъци в Шишманци 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-nalaga-po-strogi-usloviya-za-

dejnostta-na-predpriyatieto-za-otpaduci-v-shishmanci/ 

 

 
 

Текст: Започва процедура по преразглеждане на комплексното разрешително на 

Депото за неопасни отпадъци и инсталация за биологично разграждане по закрит 

способ в Шишманци. Това съобщи днес министърът на околната среда и водите Нено 

Димов, който посети пловдивското село, за да се запознае със ситуацията след 

възникналия пожар в депото и да разговаря с гражданите от района. 

https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-nalaga-po-strogi-usloviya-za-dejnostta-na-predpriyatieto-za-otpaduci-v-shishmanci/
https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-nalaga-po-strogi-usloviya-za-dejnostta-na-predpriyatieto-za-otpaduci-v-shishmanci/
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„От вчера съм се разпоредил да започне процедура по промяна на комплексното 

разрешително. В момента то позволява 3 варианта – сепариране, компостиране и 

депониране на отпадъците. Първите два варианта ще останат задължителни и едва 

след тях ще бъде допуснато останалите след преработка фракции да се депонират. 

Така ще се депонира само отпадъкът, който не може да се използва по никакъв друг 

начин“, обясни министър Димов след като обиколи предприятието и се срещна с 

жителите на населените места в района. Според него целта на завода не е 

директното депониране, затова ще се направи промяна на целия процес и етапите 

на сепариране, компостиране и депониране. Комплексното разрешително ще бъде 

променено така, че да се сведе до минимум отпадъкът за депониране.  

 

Това е първата мярка, която министър Димов представи пред жителите на близките 

населени места, които поискаха да се срещнат с него и настояха за действия от 

страна на МОСВ във връзка с пожара на депото и влошаване качеството на 

атмосферния въздух в района. Съставено е наказателно постановление на 

оператора и ще бъде наложен акт за установяване на административно нарушение, 

като санкцията е от 10 000 до 500 000 лв., съобщи министърът. 

 

„Втората мярка е, че ще бъде учестен контролът – досега РИОСВ правеше веднъж 

годишно планови проверки. Сега задължително ще има втора проверка – преди 

летния сезон, и поне една – изненадваща“, допълни министърът. Той съобщи още, че 

се обсъжда възможността и местната власт да има контрол на дейността на 

предприятието.  

 

Инспекторатът на МОСВ ще направи проверка на работата на районната инспекция 

по околна среда в Пловдив за извършения контрол по дейността на предприятието. 

„Това е завод, който изпълнява определени цели по оползотворяване. Остават обаче 

съмнения дали го прави на 100% съгласно условията“, каза министърът. Според него 

заводът има капацитет и след промяна на комплексното разрешително трябва да 

може да изпълнява всичките си задължения. Според него за промяната на 

комплексното разрешително няма да има нужна от големи нови инвестиции от 

страна на завода. Процедурата отнема до 6 месеца. „От гледна точка на 

противопожарната безопасност сме разпоредили да има по-голям запас от пръст и 

по-сериозно запръстяване, защото тогава шансовете за пожари са по-малки“, каза 

още министър Димов. 

 

Източник: Investor.bg 

 

Заглавие: България е първа в ЕС по спад на количествата боклук на глава от 

населението  

 

Значително се увеличават количествата на рециклираните и компостираните 

отпадъци в Съюза като цяло 

 

Линк: https://www.investor.bg/evropa/334/a/bylgariia-e-pyrva-v-es-po-spad-na-

kolichestvata-bokluk-na-glava-ot-naselenieto-288014/ 

 

https://www.investor.bg/evropa/334/a/bylgariia-e-pyrva-v-es-po-spad-na-kolichestvata-bokluk-na-glava-ot-naselenieto-288014/
https://www.investor.bg/evropa/334/a/bylgariia-e-pyrva-v-es-po-spad-na-kolichestvata-bokluk-na-glava-ot-naselenieto-288014/
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Текст: България е държавата в Европейския съюз (ЕС) с най-голям спад на 

генерираните отпадъци на глава от населението за периода 1995 г. - 2017 г., показват 

данни на европейската статистическа служба Евростат. 

 

За периода намалението на боклука достига 37,3% - от почти 700 кг до 435 кг. 

 

На второ място с 21% спад до средно 471 кг е Словения. Трета с 20,5% намаление до 

272 кг е Румъния. 

 

Същевременно лидер по ръст на отпадъците на глава от населението е Гърция – с 

66,3% до 504 кг. Следва Латвия с 65,9% до 438 кг. Трета с увеличение от 56% до 604 кг е 

Малта. 

 

Средно в ЕС през 2017 г. генерираният отпадък на глава от населението възлиза на 486 

кг. В сравнение с 2016 г. количеството не се променя, но в сравнение с пика на 

количеството боклук, отчетен през 2002 г. (525 кг), намалява със 7%, отчита статистиката. 

  

Дания е държавата в ЕС, в която се генерира най-голямо количество отпадъци – 781 кг 

на глава от населението. Следва Кипър с 637 кг и Германия с 633 кг. 

 

Румъния е страната, в която населението генерира най-малко количество боклук – 272 

кг. Втора е Полша с 315 кг, а трета – Чехия с 344 кг. 

 

Голямата разлика в количеството генерирани отпадъци се определя, от една страна, 

от икономическото богатство на населението, а от друга – от начина на събиране и 

управление на боклука, отбелязва Евростат. 

 

Обща тенденция е да намалява значително депонираният боклук на сметищата. 

Същевременно значително се увеличават количествата на рециклираните и 

компостираните отпадъци - почти три пъти за периода 1995-2017 г., но и на изгорените 

– повече от два пъти за същия период. 

 

Източник: Марица 

 
Заглавие: Художници изрисуваха кошчета за отпадъци 

 

Линк: https://www.marica.bg/hudozhnici-izrisuvaha-koshcheta-za-otpadyci-snimki-Article-

229028.html 

 

https://www.marica.bg/hudozhnici-izrisuvaha-koshcheta-za-otpadyci-snimki-Article-229028.html
https://www.marica.bg/hudozhnici-izrisuvaha-koshcheta-za-otpadyci-snimki-Article-229028.html
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Текст: Кошчетата за отпадъци покрай пешеходната алея до Гребния канал намериха 

нов живот. Те бяха пребоядисани, а и всяко получи и своя собствена игра, която да 

ангажира най-малките. Целта е децата още от най-ранна възраст да развият навици, 

свързани с опазването на природата. 

 

Част от кошовете са изрисувани с различни цветни мотиви. Други са изписани със 

забавни игри като баскетбол с боклуците или дама по пътя към коша. 

 

Подобни "залъгалки" трябва да бъдат измислени за възрастните, за да се научат на 

чистота, коментираха минувачи.  

 

Акцията е дело на пловдивски художници и платформата за чиста градска среда „АЗ, 

ТИ, ПЛОВДИВ!“. Тя е поредната провокация, която е част от кампанията #БезОтпадъци 

- за намаляване и оползотворяване на отпадъците в града. Целта на инициативата е 

чрез забавни игри да приучи малки и големи да изхвърлят отпадъците в коша за боклук. 

 


