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Източник: БНР 

 
Заглавие: Блажка Димитрова: Животът с нулев отпадък е постижим  

 

Авторката дава практични съвети как да минимизираме отпадъците около нас 

 

Линк: https://bnr.bg/post/101220411 

 

 
 

Текст: „Животът с нулев отпадък не е просто утре ставаме всички и вече не изхвърляме 

боклук, а път, по който вървим до края на живота си.“ Това каза в предаването „Преди 

всички“ Блажка Димитрова, автор на книгата „Живот с нулев отпадък в България“. Тя е 

убедена, че с малки стъпки всеки ден можем да намалим изхвърляните отпадъци.  

Философията за нулевия отпадък става все по-популярна и все повече хора се 

стремят да прилагат принципите на тази философия, изтъкна Блажка Димитрова. 

 

Откажи се 

 

Принципът за отказа – да се откажем от нещата, от които нямаме нужда, е най-

голямото предизвикателство за повечето хора, смята авторката на книгата. „Да 

осъзнаят кои са онези неща в ежедневието, от които реално имаме нужда и кои са 

онези, които купуваме просто защото така сме свикнали, лош навик да се затрупваме 

с изключително много неща.“ 

 

Намали 

 

Книгата дава много съвети как да намалим отпадъците около нас. Една от 

препоръките е да се намали количеството купувани и потребявани стоки. Блажка 

Димитрова дава пример с пастата за зъби – провокирани от видяното в рекламите, 

слагаме върху четката много по-голямо количество от необходимото.  

 

Ако нещо ти е останало, вместо да го изхвърлиш, помисли как да го използваш отново, 

препоръчва още Блажка Димитрова. За три години и половина тя е успяла да постигне 

99% живот с нулев отпадък. 

 

„Така съм оптимизирала ежедневието си и в книгата давам толкова много 

практически съвети, които толкова лесно можем да започнем да прилагаме, че 

изхвърлянето да е минимизирано до нула или близко до нула“, коментира Блажка 

Димитрова.  

 

Отпадъкът като ресурс 

 

https://bnr.bg/post/101220411
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Рециклирането за нея е последна стъпка. В момента, в който започнем да мислим за 

отпадъка като ресурс, променяме себе си, живота си и околната среда, отбелязва 

Блажка Димитрова.  

 

Животът с нулев отпадък е постижим, вярва тя. „Сега сутрин, когато излизам от вкъщи, 

не се замислям, че трябва да си взема моята бутилка за вода, моята чаша за кафе, 

торбите ми за пазаруване и кутиите за пазаруване – ако тръгна без тях, се чувствам 

все едно съм излязла без обувки. Към настоящия момент вече не ми коства никакви 

усилия.“   

 

Източник: Черно море 

 
Заглавие: Нов завод за преработка на битови отпадъци ще се строи край Варна 

 

За него вече са заделени 3,14 млн. лв., обмислят се и подземни контейнери за смет 

 

Линк: http://www.chernomore.bg/obshtina-varna/2020-01-29/nov-zavod-za-prerabotka-

na-bitovi-otpadatsi-shte-se-stroi-kray-varna 
 

 
 

Текст: Близо 99 млн. лв. е бюджетът за функция “Жилищно строителство и БКС” през 

2020 г. Проектрорамката му беше одобрена на заседание на ПК „Благоустройство и 

комунални дейности“. Малко над 25,5 млн. лв. ще бъдат инвестирани в основен 

ремонт, реконструкция и изграждане на уличната мрежа, а 10 млн. лв. са предвидени 

за текуща рехабилитация на улици. По около 5 млн. лв. са заделени за 

благоустрояване на междублокови пространства и поддръжка на зелените площи, 

включително на Морската градина , a 2,4 млн. лв. – за улично осветление. 

 

План-сметка „Чистота“ е в размер на 40,5 млн. лв. От нея става ясно, че община Варна 

ще инвестира средства в ново съоръжение за преработка на твърди битови отпадъци. 

За тази цел в местната хазна за 2020 г. са заделени над 3,14 млн. лв. В тази сума влизат 

разходите за закупуване на земя, извършване на предпроектни проучвания, както и 

проектиране на съоръжението. 

 

Бюджетът за чистотата на Варна за 2020 г. е 3,3 млн. лв. повече спрямо средствата за 

2019 г., при това без увеличение на таксата за битови отпадъци. За жилищни имоти тя 

е 0,98 промила от данъчната оценка и е една от най-ниските в страната. 

 

Очакваните приходи от такса смет са 29 млн. лв., което е с 1 млн. лв. повече от 

планираните за миналата година. Около 2,5 млн. лв.а се предвижда да влязат в 

хазната от отчисления от РИОСВ – Варна. Преходният остатък от преизпълнение на 

приходите от такса смет и неразплатени разходи към края на 2019 г. е в размер на 

над 9 млн. лв. 

http://www.chernomore.bg/obshtina-varna/2020-01-29/nov-zavod-za-prerabotka-na-bitovi-otpadatsi-shte-se-stroi-kray-varna
http://www.chernomore.bg/obshtina-varna/2020-01-29/nov-zavod-za-prerabotka-na-bitovi-otpadatsi-shte-se-stroi-kray-varna
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Основно перо в план сметката остават разходите за обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на битовите отпадъци в завод и инсталации за преработка на 

отпадъци. За тази дейност са предвидени близо 16,3 млн. лв., като 9,3 млн. лв. ще 

струва преработката на боклука в завода в с. Езерово. В тазгодишния бюджет са 

заделени също средства за закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци 

в землището на с. Въглен. 

 

За почистване и поддържане на чистотата на обществените места община Варна е 

предвидила 14,6 млн. лв., с около 2 млн. лв. повече спрямо 2019 г. От тях 8,1 млн. лв. са 

за ръчно и механизирано почистване и миене на улични платна, спирки, площади, 

тротоари, подлези, пешеходни зони и др. 

 

Планираните разходи за чистотата на Морската градина са в размер на близо 1,3 

млн. лв. От тях около 1,1 млн. лв. ще бъдат вложени в нова специализирана техника – 

мотометачни машини, цистерна за измиване на улици, вакуумни почистващи 

машини и др. 

 

В местната хазна за сметосъбиране и сметоизвозване са заделени 9,6 млн. лв.. В тази 

сума са включени средствата в размер на близо 394 000 лв. за изграждане на джобове 

за контейнери по улиците в града. Други 72 000 лв. ще бъдат инвестирани в 

надграждане на системата за контрол на дейностите по сметосъбиране, 

сметоизвозване и почистване. 

  

По време заседаниетобеше обсъден и въпросът за изграждането на подземни 

контейнери за смет. Съветниците решиха да възложат на районните администрации 

в 6-месечен срок да посочат места, на които биха могли да се поставят такива 

съоръжения. След това ще се направи обследване и ще се проучи опитът на други 

градове, за да се реши какви стъпки ще предприеме общината. Само за 2019 г. 

санкциите, които са наложени на сметопочистващите фирми, са в размер на 300 000 

лв., бе съобщено също по време на заседанието. 

 

Източник: Дарик 

 
Заглавие: Представиха проект за изграждане на компостираща инсталация за 

биоразградими отпадъци 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/yambol/predstaviha-proekt-za-izgrazhdane-na-

kompostirashta-instalaciia-za-biorazgradimi-otpadyci-2209162 
 

 
 

Текст: Официално представяне на проект „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА 

КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И БИОРАЗГРАДИМИ 

https://dariknews.bg/regioni/yambol/predstaviha-proekt-za-izgrazhdane-na-kompostirashta-instalaciia-za-biorazgradimi-otpadyci-2209162
https://dariknews.bg/regioni/yambol/predstaviha-proekt-za-izgrazhdane-na-kompostirashta-instalaciia-za-biorazgradimi-otpadyci-2209162
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ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ“ бе направено на първата пресконференция по 

проекта в конферентната зала на „Диана Палас“ - Ямбол, съобщиха от Общината.. 

 

Проектът е финансиран по Договор № BG16M1OP002-2.005-0014-C01, с безвъзмездна 

финансова помощ от Европейските структурни и инвестионни фондове на 

Европейския Съюз, от Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г.” и съфинансиран от Община Ямбол. 

 

На пресконференцията присъстваха Михаил Керемидчиев - зам. кмет на Община 

Ямбол, Волен Дичев - зам. областен управител на Областна администрация-Ямбол, 

екипът по изпълнение на проекта, медии от Ямбол и региона, началници на отдели и 

служители от общинската администрация. 

 

Ръководителят на проекта инж. Радостин Евтимов запозна присъстващите с целите, 

предвидените дейности и очакваните резултати на проекта. Основната цел на проекта 

е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на 

допълнителен капацитет за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на 

зелени и биоразградими отпадъци. 

 

Общата стойност на проекта е 3 702 737,60 лв., като безвъзмездната финансова 

помощ е в размер на 2 549 369,15 лв. от които: Европейско съфинансиране - 2 166 

963,78 лв., национално съфинансиране - 382 405,37 лв. 

 

Собственият финансов принос на община Ямбол е: 1 153 368,45 лв. от които: ДДС - 604 

475,60 лв., собствено участие - 548 892,80 лв. Дейностите по проекта включват 

организация и управление на проекта, информация и комуникация, инженеринг - 

проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация, 

извършване на оценка на съответствието на изготвения инвестиционен проект за 

компостираща инсталация и осъществяване на строителен надзор, доставка на 

съдове и техника за извозване на разделно събрани зелени отпадъци и провеждане 

на процедура за избор на оператор за експлоатация на компостиращата 

инсталация. 

 

Компостиращата инсталация ще бъде изградена на терен в близост до площадката 

на Регионалното депо край с. Хаджидимитрово, с обща площ от 8 000 кв.м. Обявена 

е процедура на 14 януари на интернет страницата на Община Ямбол за 

проектиране, строителство и авторски надзор на компостиращата инсталация с 

краен срок за получаване на оферти 3 февруари. 

 

Избраната технология - компостиране в открити клетки с навес, ще има съществено 

по-ниски разходи заради автоматизацията на системата. Предстои избор на 

изпълнител за извършване на оценка на съответствието на изготвения инвестиционен 

проект за компостираща инсталация и осъществяване на строителен надзор по 

време на строителните дейности. 

 

Предвиденият капацитет на компостиращата система е 2400 т/год. за разделно 

събрани зелени и дървесни отпадъци - храсти, трева, листа, цветя, шишарки, 

растения, дървесни отпадъци, стърготини, слама и сено, клони и други. 
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По проекта ще бъде закупен сметоизвозващ камион с капацитет 7 куб. м. и 108 бр. 

контейнери за разделно събиране, които ще се поставят в различни райони на гр. 

Ямбол в близост до паркове и градини, обслужващи зелени площи, зони за 

транспортно озеленяване и санитарно-защитно озеленяване и други. 

 

Проектът ще допринесе за минимизиране, сортиране и рециклиране на отпадъците 

и подобряването на качеството на околната среда по отношение на компонент 

отпадъци. 

 

Източник: БНР 

 
Заглавие: Проверка след изхвърляне на битови отпадъци в река Струма 

 

Линк: https://bnr.bg/post/101221276/proverka-sled-izhvarlane-na-bitovi-otpadaci-v-reka-

struma 

 

 
 

Текст: Сериозно количество битови отпадъци и опаковки от храни са били изхвърлени 

от моста на река Струма при отбивката за селата Горна Кресна и Ощава.  

 

Сигналът за изхвърлени в района на реката чували с неизвестно съдържание, е 

подаден от граждани на зеления телефон в МОСВ. 

 

Служители на екоинспекцията в Благоевград и Басейнова дирекция 

Западнобеломорски регион са направили незабавна проверка. 

 

Най-вероятно боклукът е бил изхвърлен от моста над Струма при разклона за селата 

Стара Кресна и Ощава. Част от него е бил в плитчините на реката, като се допуска, 

че водите са отнесли неизвестно количество отпадъци. В чувалите са били открити 

опаковки от храни, както и други битови отпадъци. 

 

От РИОСВ заявиха, че няма опасност от замърсяване и отравяне на водите в реката. 

Тъй като нарушителят към момента не е установен, на кмета на община Кресна е 

изпратено предписание за почистване на замърсения район в едноседмичен срок. 

 

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2020/01/26/4020833_tec_bobov_dol_tvurdi_che_ima_vsichki_nujni_filtri_za/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2020/01/26/4020833_tec_bobov_dol_tvurdi_che_ima_vsichki_nujni_filtri_za/

