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Източник: Банкеръ 

 
Заглавие: Немска фирма ще строи завод за преработка на отпадъци край Шумен 

 

Линк: https://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/nemska-firma-shte-stroi-zavod-za-

prerabotka-na-otpaduci-krai-shumen 
 

 
 

Текст: Заводът за преработка на отпадъци няма да замърсява околната среда и ще 

отговаря на всички законови изисквания. Това съобщиха от пресцентъра на община 

Шумен, цитирайки кмета Любомир Христов. Още в началото на първия мандат са 

започнали проучванията относно възможностите за изграждане на такъв завод. През 

2016-а година е получено предложение от немска фирма, която е закупила земя и 

смята да строи такова съоръжение. "Ако това се осъществи, огромните количества 

отпадък няма  да се трупат на сметището. Те ще се преработват и от тях ще се 

получават полезни за бита материали за отопление (пелети), електричество, 

топлоенергия", обясни кметът Христов. 

 

Няма да започне изграждането на завод за преработка на битови отпадъци край 

квартал Дивдядово, без да сме сигурни 100%, че няма да вреди на околната среда, 

категоричен е кметът. До две седмици инвеститорите ще дойдат в Шумен и ще 

представят технологията, по която ще се работи. Ще се чуе и мнението на експертите, 

макар че тя вече е била представена в екологичното министерство и е оценена много 

високо. Кметът заяви, че е договорено фирмата да приема отпадъците от община 

Шумен напълно безплатно. 

 

Специалистите отдавна алармират, че депонирането е един от най-вредните начини 

за третиране на отпадъците, опасен както за здравето на хората, така и за околната 

среда. Заместник-кметът по строителство и екология Боян Тодоров в общината 

съобщи, че капацитетът на завода е 105 000 тона. Заводът ще се реализира на два 

етапа. В първия етап на проекта ще бъдат вложени 30 млн. евро. и се предвижда 

изграждане на линия за производство на пелети, които ще се изнасят за Германия. Във 

втория етап, след проучване на пазара на електроенергия, ще бъдат изградени 

когенератори за производство на ток. 

 

"Сега е моментът, в който да се вземе решение и да се предприемат действия, тъй 

като срокът на депото край Дивдядово изтича. Ако не бъде изграден завод за 

преработка на отпадъци до 6-7 години, ще има криза за сметта, защото ще бъде 

изчерпан капацитетът на регионалното депо", посочи още Тодоров. 

 

Източник: Дума 

 
Заглавие: Иво Христов призова ЕК за бърза намеса срещу вноса на отпадъци 

https://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/nemska-firma-shte-stroi-zavod-za-prerabotka-na-otpaduci-krai-shumen
https://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/nemska-firma-shte-stroi-zavod-za-prerabotka-na-otpaduci-krai-shumen
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Линк: https://duma.bg/ivo-hristov-prizova-ek-za-barza-namesa-sreshtu-vnosa-na-

otpadatsi--n206993 
 

 
 

Текст: Обръщам се с призив към представителите на ЕК за бърза намеса и 

предложения за контрол върху търговията на отпадъци в ЕС, заяви по време на първото 

за тази година пленарно заседание на ЕП в Страсбург Иво Христов, член на Групата 

на Прогресивния алианс на социалистите и демократите. Българските граждани не 

искат страната да се превърне в бунище, подчерта той. "Преди по-малко от месец 

над 800 тона отпадъци, предназначени за изгаряне в български топлоцентрали, бяха 

задържани от италианските власти. Последваха разследвания в италианските медии, 

които свързват този трафик с местната мафия", припомни Христов. По думите му 

международната престъпност се възползва от свободното движение в рамките на 

Европейския съюз. "Де факто пътят на търговията с боклук в Европа може да бъде и 

канал за търговия на наркотици и други незаконни трафици. Същевременно здравето 

и околната среда на българите стават жертва на отсъствието на европейски 

механизми за контрол", категоричен е Христов.  

 

В края на декември 2019 г. евродепутатът отправи писмени въпроси към ЕК кога и какви 

стъпки ще бъдат предприети във връзка с качеството на въздуха в България, ще бъде ли 

страната обект на финансова санкция, ако бъде установено системно неспазване 

на изискванията за качеството на атмосферния въздух, както и какво смята Комисията 

за практиката да се внасят отпадъчни суровини от една държава членка в друга и има 

ли ЕК система за контрол и мониторинг на този процес. 

 

Междувременно от прокуратурата уточниха, че главният прокурор Иван Гешев не е 

съобщавал, че при обиск на дома на задържания министър в оставка Нено Димов са 

били открити документи, свързани с вноса на боклук от Италия. 

 

Източник: Trafficnews.bg 

 
Заглавие: Съседски войни: над 170 семейства от блок Пловдив останаха без съдове за 

смет 

 

Детски площадки и градинки се превърнаха в открити сметища 

 

Линк: https://trafficnews.bg/obshtestvo/sasedski-voini-nad-170-semeistva-blok-plovdiv-

ostanaha-bez-166079/ 
 

https://duma.bg/ivo-hristov-prizova-ek-za-barza-namesa-sreshtu-vnosa-na-otpadatsi--n206993
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https://trafficnews.bg/obshtestvo/sasedski-voini-nad-170-semeistva-blok-plovdiv-ostanaha-bez-166079/
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Текст: 176 домакинства, живеещи в жилищния блок на булевард "България" 2 в Пловдив 

вече два дни са без съдове за отпадъци. Причината е, че жителите на съседна 

кооперация са събрали подписка с искане контейнерите, които са пред тяхната 

сграда да бъдат премахнати. 

 

Въпросните контейнери повече от 20 години са били на това място, на което има 

изграден специален джоб в тротоара, за да бъдат поставени. Днес обаче на тяхното 

място са поставени три големи саксии и предупредителни табели, че "Тук вече не е 

място за отпадъци". Посочени са и три места, на които домакинствата могат да 

изхвърлят своите отпадъци, но те са далече от сградата, в която живеят. 

 

Първоначално недоволството се е породило от премахването на единия от двата 

контейнера, които и без това са крайно недостатъчни за всички живеещи в района. 

След като обаче бе премахнат и другия търпението ни вече се изчерпа, разказват 

живеещите на "България" 2.  

 

Пред TrafficNews домоуправителят от жилищния блок Иван Киселаров разказа, че 

построяването на новата кооперация до блока, в който живее е причината той и 

останалите негови съседи да останат без съдове за смет. "Повече от 20 години тези 

контейтери си бяха там и ги ползвахме както ние, така и хората от останалите сгради. 

Сега изведнъж някой от новата кооперация изведнъж решава, че тези контейнери 

пречат, събират подписи и те вече ги няма. Ако ние съберем подписи за това, че те 

паркират около блоковете и техните автомобили ни пречат, какво се случва тогава?", 

коментира Киселаров. 

 

В момента всички 176 апартамента от блока трябва да обикалят из квартала, за да 

намерят най-близкия до тях казан за отпадъци. При липсата на достатъчно съдове 

обаче ще възникне и друг проблем - в един момент те ще се препълнят и торбичките 

с боклуците ще бъдат разпръснати по градинките и марковете. Макар и само два дни 

без съдове за смет, вече са налице и първите последици - една от детските площадки 

пред сградата тъне в изхвърлени торбички с домакинска смет. 

 

Екипът ни потърси за коментар на случая кмета на район "Северен" Стоян Алексиев. 

"Тези казани са поставени на това място от много дълго време и обслужват 

комуналните нужди на десетки семейства. След построяването на новата 

кооперация, хората в нея започнаха да се оплакват от миризмите. Организираха 

подписка на живеещите в сградата семейства и я входираха в районното кметство. В 

резултат на това предприехме преместваето на съдовете за смет на други точки в 

района. Общо взето ситуацията може да се опредени като конфликт между 

гражданите", коментира Алексиев. Той подчерта, че в близките дни контейнерите ще 

бъдат върнати на старото им място. Същевременно е определена нова точка, на 

която те ще бъдат преместени, след като бъдат изградени специалните джобове за 

тях. 
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Източник: Фокус 

 
Заглавие: Община Кула ще налага глоби при изхвърлянето на отпадъци извън кофите 

за смет 

  

Линк: http://www.focus-news.net/news/2020/01/13/2737420/obshtina-kula-shte-nalaga-

globi-pri-izhvarlyaneto-na-otpadatsi-izvan-kofite-za-smet.htmlhttps://stolica.bg/sofia/dva-

akta-za-gorene-na-otpadatsi-sastaviha-v-sofiya 

 

 
  

Текст: Община Кула ще налага глоби при изхвърлянето на отпадъци извън кофите за 

смет, съобщиха за Радио "Фокус"- Видин от общината. Общинското предприятие 

предприема почистване на замърсените зони в града, главно около контейнерите тип 

"Бобър", които са поставени на различни места в града като помощни съдове за 

сметосъбиране. Всяко домакинство в град Кула разполага с кофи за смет, които се 

изхвърлят по график. От общинското предприятие, отговарящо за сметопочистването 

посочват, че контейнерите се препълват с растителни и селскостопански отпадъци, за 

каквито не са предназначени - опадали листа, стръкове от растения, животинска тор 

и др. Битовите отпадъци се изхвърлят до контейнерите и се разпиляват от кучета и котки, 

като замърсяват детски площадки, градинки и зелени площи. Контейнерите тип 

"Бобър" ще бъдат прибрани, а гражданите ще ползват кофите за смет. При изхвърляне 

на отпадъци извън кофите ще бъдат налагани глоби и почистването ще се извършва 

от самите граждани. 

 

  


