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Източник: Нова 

 
Заглавие: Ще бъде ли въздухът по-чист, ако горенето на отпадъци стане престъпление? 

 

Линк: https://nova.bg/news/view/2019/12/10/271280/%D1%89%D0%B5-

%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D0%BB%D0%B8-

%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D0%BE-

%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%B0%D0%BA%D0%BE-

%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B

8%D0%B5 

 

 
 

Текст: Проблемът е особено сериозен в столичния квартал "Красна поляна"  

 

Депутати от ГЕРБ ще предложат промени, с които незаконното горене на отпадъци да 

се инкриминира. Това обяви в понеделник кметът на София Йорданка Фандъкова. 

 

Особено сериозен е проблемът в столичния квартал „Красна поляна”, където 

горенето е все по-честа практика. 

 

Мария Панчева от Инициативен комитет „Подкрепа за "Красна поляна” се бори с 

проблема от 3 години. Казва, че нерегламентираното горене на гуми и отпадъци 

продължава. „С всяка изминала година то се увеличава. Нарушителите виждат, че 

няма адекватни наказания и затова си позволяват да горят в печките си всякакви 

боклуци. От комините излиза сиво-черен дим”, коментира тя. 

 

„Полицията и ние от район „Красна поляна” от два месеца имаме мобилни групи, 

които реагират веднага на нерегламентирано горене. Имаме 7 такива случая, които 

са особено опасни. Единият от тях беше горене на гуми. Наистина трябва да има 

мерки, които да инкриминират такива запалвания. Трябва нарушителите да носят 

наказателна отговорност”, коментира Иван Чакъров, кмет на „Красна поляна”. 

 

Източник: Economic.bg 

 
Заглавие: Депото за отпадъци в Благоевград е готово, но не работи 

 

Кметът на града все още не е подписал договора на дружеството оператор, 

спечелило обществената поръчка 

 

Линк: https://www.economic.bg/bg/news/12/depoto-za-otpadatsi-v-blagoevgrad-e-

gotovo-no-ne-raboti.html 

https://nova.bg/news/view/2019/12/10/271280/%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://nova.bg/news/view/2019/12/10/271280/%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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https://nova.bg/news/view/2019/12/10/271280/%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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https://www.economic.bg/bg/news/12/depoto-za-otpadatsi-v-blagoevgrad-e-gotovo-no-ne-raboti.html
https://www.economic.bg/bg/news/12/depoto-za-otpadatsi-v-blagoevgrad-e-gotovo-no-ne-raboti.html
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Текст:  През септември, месец преди местните избори, министърът на околната 

среда и водите Нено Димов и тогавашният кмет на Благоевград Атанас Камбитов 

откриха тържествено новоизграденото регионално депо за отпадъци. Инсталацията в 

землището на с. Бучино, която трябва да обслужва Благоевград и съседните общини 

Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево, струваше на бюджета 24 млн. лв. (17 млн. лв. 

от Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда 

(ПУДООС) и 5 млн. лв. от Министерство на финансите). 

 

„Днес може би е решен един от най-сериозните проблеми на Благоевград и на 

съседните общини. Ако не бяхме реализирали депото, общините ни щяха да 

фалират. Санкциите са 3-4 пъти повече от това, което плащахме до момента на други 

депа“, отбеляза при откриването през септември Камбитов. 

 

Нено Димов пък обяви, че депото ще работи поне 100 години, а благодарение на 

сепариращата и компостиращата инсталация отпадъците ще се превръщат в 

компост, в гориво, което може да се използва отново. „ЕС и ние наричаме това 

„кръгова икономика“ - когато отпадъците носят полза и добавена стойност, а не 

увреждане на околната среда“, каза министърът тогава. Той посочи, че европейската 

политика си поставя за цел след 10-15 години не повече от 10% от отпадъците да се 

депонират. 

 

Съоръжението трябваше да реши все по-задълбочаващите се проблеми за общините 

в региона. Съгласно Закона за обществените поръчки и всички други нормативни 

актове, касаещи публично-частното партньорство в сферата на управлението на 

отпадъците, местната администрация проведе обществена поръчка за оператор на 

депото. По неясни причини обаче нито предишният кмет Камбитов, който официално 

преряза лентата през септември, нито настоящият кмет на Благоевград Румен Томов, 

който е на поста вече близо месец и половина, не са подписали договора на 

дружеството оператор, спечелило обществената поръчка, съобщава Kmeta.bg. 

 

Експерти са коментирали пред Портала на българските общини, че държавата ни 

търпи сериозни критики от Европейската комисия във връзка със забавеното 

изграждане на депата в България и постигане на заложените европейски изисквания 

в тази област. 

 

Към днешна дата въпросът къде да се депонират отпадъците на общините в 

благоевградска област все още няма отговор. На фона на задълбочаващия се 

проблем, заплашващ в кратко време възникване на криза с боклука в региона, 

новоизграденото депо, за което са издадени всички необходими разрешителни, все 

още не се експлоатира. 

 

Източник: Дарик 
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Заглавие: КРИБ подкрепя идеята горенето на отпадъци да стане престъпление 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/upravlenieto-na-otpadycite-fokus-na-

seminar-v-gabrovo-2201821 
 

 
 

Текст: Община Габрово организира семинар на тема: „Добрите подходи в 

управлението на отпадъците. Трудности. Предимства. Възможности“. Събитието ще се 

проведе на 11 декември, Университетска библиотека към Технически университет-

Габрово. 

 

Темите на семинара ще  предложат на вниманието на участниците решения за 

управление на отпадъците в българските общини. Целта на събитието е да бъдат 

споделени добрите примери, които са напълно приложими във всяко населено място 

в България, като бъдат отчетени трудностите и предизвикателствата в сферата на 

управление на отпадъците. 

 

Семинарът ще протече в два модула, като първият е ориентиран към политиките и 

решенията за кръгова икономика и зелени обществени поръчки. Включени са и 

представяния на работещи технологични решения, които оптимизират дейностите и 

процесите в депата за отпадъци. 

 

Вторият модул ще представи успешно реализираните добри примери в управлението 

на отпадъците, базиран на опита на български общини, неправителствени 

организации и бизнеса.  

 

Вдъхновение за гостите на семинара ще бъдат сърфистите Илияна и Йоан, които са 

номинирани за Будители на годината 2019 заради множеството си доброволни акции 

и инициативата за чисто Черно море. 

 

Във финалната част на събитието ще бъдат представени предварителните резултати 

от проведеното през лятото на 2019 г. теренно проучване на растителността в Габрово, 

осъществено от експерти от Института по биоразнообразие при БАН. 

 

Ще се проведе семинар „Добрите подходи в управлението на отпадъците: трудности, 

предимства и възможности“ 

 

Семинарът се провежда в партньорство с Технически университет; Музей „Дом на 

хумора и сатирата“ и Регионално депо за неопасни отпадъци. Много са 

предизвикателствата, алтернативите и добрите примери, които могат да бъдат 

отправна точка в изключително комплексната задача за предотвратяване на 

отпадъците, повторната им употреба, рециклирането и компостирането. 

 

https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/upravlenieto-na-otpadycite-fokus-na-seminar-v-gabrovo-2201821
https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/upravlenieto-na-otpadycite-fokus-na-seminar-v-gabrovo-2201821
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Как можем да постигнем всичко това, кое на практика е възможно да се случи в 

българските общини, кои са трудностите и къде са успехите - отговорът предстои на 

11 декември. 

 


