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Текст: Страната ни не може да откаже да приема боклук от Европа, обясни Емил 

Димитров 

 

„България изнася много повече отпадъци, отколкото внасяме. Ако забраним вноса, 

Европа ще откаже да гори нашите отпадъци. Не може така – ние сме част от света”. 

Това заяви в ефира на „Здравей, България” министърът на околната среда и водите 

Емил Димитров. 

 

Той бе категоричен, че оттук насетне боклук ще влиза на наша територия само по 

регламент. Останалото ще бъде връщано още на пристанищата. 

 

„Ако дадена фирма си позволи да докара нещо нерегламентирано веднъж, след 

това, каквото и да се опита да внесе, то ще стои на пристанището до контейнерите 

със задържан боклук, докато той не бъде премахнат. Превозвачите да внимават какво 

внасят, защото то ще се връща за тяхна сметка”, категоричен бе министърът. 

 

Той обаче смята, че не трябва управите на всички населени места у нас да чакат 

„София да им изчисти”. „Влезлите в България количества боклук никак не са малко. И 

сега започват да се освобождават масово от тях, за да не носят отговорност”, смята 

Димитров. 

 

Той коментира и темата с водната криза. И отбеляза, че има населени места у нас, 

които осигуряват водоснабдяването си чрез нелегални водопроводи. 

 

Министърът настоява да бъдат сложени водомери и на местата, където в момента 

липсват. „Ще искам те да се проверяват през 10 дни. Единствената цел е не да 

накажем някого, а водата да стигне за цялата година. Тя не трябва да се източва за 

няколко месеца и после да се задава въпросът: „Къде ми е държавата?”, категоричен 

е екоминистърът. 

 

https://nova.bg/news/view/2020/02/04/276873/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F
https://nova.bg/news/view/2020/02/04/276873/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F
https://nova.bg/news/view/2020/02/04/276873/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F
https://nova.bg/news/view/2020/02/04/276873/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F
https://nova.bg/news/view/2020/02/04/276873/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F
https://nova.bg/news/view/2020/02/04/276873/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F
https://nova.bg/news/view/2020/02/04/276873/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F
https://nova.bg/news/view/2020/02/04/276873/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F
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Той коментира и темата с хазартния скандал. „Пределът на търпимост е достигнат. На 

някого му е дошло до гуша да наблюдава какво става и е разказал за схемите. Но 

този пазар няма да остане празен – някой ще се нанесе там. Не може обаче по тази 
причина да не правим нищо”, заяви Димитров. 

 

Източник: МОСВ 

 
Заглавие: Собственикът на „Феникс-Дупница“ отказва да получи акт за спиране на 

дейността 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/sobstvenikut-na-feniks-dupnica-otkazva-da-

poluchi-akt-za-spirane-na-dejnostta/ 

 

 
 

Текст: Експерти от РИОСВ-Перник днес посетиха площадката на фирма „Феникс-

Дупница” ООД с цел да връчат на собственика на дружеството  принудителна 

административна мярка /ПАМ/. Според документа дружеството трябва да спре 

дейностите по приемане и третиране на отпадъците, както и запечатване на 

съоръженията за преработка на отпадъците. Целта на принудителната 

административна мярка  е да се изчистят терените, замърсени с отпадъци, намиращи 

се извън разрешените на фирмата площи. Собственикът на „Феникс-Дупница“ не се 

отзова на поканата за връчване на акта, нито упълномощено лице, което да 

представлява фирмата. 

 

Административната мярка се налага тъй като разрешените площадки на дружеството 

са заети изцяло с различни видове значителни количества отпадъци, предназначени за 

третиране. Юридическото лице не изпълнява предписанията на РИОСВ-Перник и така 

се създава предпоставка да продължи да разполага новопостъпващи отпадъци и 

инсталации на неразрешени за това места, както и да не извършва приоритетно 

почистване на установените замърсени терени. Това води до опасност от 

продължаване на замърсяването на околната среда и създаване на пречки за 

предотвратяване на инциденти като пожари и др. аварийни ситуации с пътната 

инфраструктура в района. 

 

Източник: Днес 

 
Заглавие:  Португалия с нови мерки срещу чуждестранния боклук  

 

Линк: https://dnes.dir.bg/svyat/portugaliya-s-novi-merki-sreshtu-chuzhdestranniya-bokluk 

 

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/
https://dnes.dir.bg/svyat/portugaliya-s-novi-merki-sreshtu-chuzhdestranniya-bokluk
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Текст: Правителството на Португалия обеща да вземе спешни мерки по проблема с 

боклука, внасян от други страни и изхвърлян на португалски сметища, предаде 

Ройтерс и БТА. 

 

Преди две седмици бе съобщено, че частно сметище в северната част на страната 

получава отпадъци от редица европейски държави. 

 

Близо 330 000 тона боклук от т. нар. кехлибарен списък, включително отпадъци, 

съдържащи опасни субстанции, за които е необходимо предварително одобрение, 

са пристигнали в Португалия от чужбина през 2018 година. Това е увеличение с 53 

процента спрямо предходната година, уточнява португалската агенция за опазване 

на околната среда. 

 

Близо 110 000 тона от този боклук са се озовали на сметища, а останалите са били 

предадени за валоризация - процес, при който отпадъците се преработват в 

суровини. 

 

Италия е страната, изпращала основно боклук към португалските сметища през 2018 

година, но отпадъци са пристигали също така от Малта, Ирландия, Гърция и други 

държави. 

 

Местни жители в Португалия се обединиха и създадоха собствени еко движения 

срещу сметищата, организираха протести, петиции, а една група дори планира да 

заведе дело срещу министерството на околната среда. 

 

Притиснато да намери решение, министерството обяви вчера, че вече ще се 

противопоставя на вноса на боклук, предназначен за сметищата. Ведомството 

планира също така да преразгледа лицензите за получаване на органични отпадъци 

на сметищата и да ги анулира, "когато това е оправдано". 

 

Директива на Европейската комисия изисква страните членки да намалят 

изхвърлянето на боклук от общините на сметища до максимум 10 процента през 2035 

година. 

 

В Португалия има 11 частни сметища с разрешение да приемат отпадъци от чужбина. 

 

Страната стана изгодна дестинация за боклука заради ниските такси за депониране 

- 9,90 евро на тон през 2019 година спрямо средната европейска цена от 80 евро на 

тон. Тези такси също ще бъдат увеличени, допълва португалското министерство. 

 

Припомняме, че търговията с боклук е доста изгоден бизнес, който не подмина и 

България. В Италия бе спрян влак, натоварен с тонове боклук за нашата страна, а 

находката предизвика разследване от страна на властите. 
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Източник: БТА 

 
Заглавие: В Ямбол започва изграждането на компостираща инсталация за зелени и 

биоразградими отпадъци 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2145235 

 

 
 

Текст: В Ямбол започва изграждането на компостираща инсталация за зелени и 

биоразградими отпадъци, съобщиха от общинския пресцентър.  

 

Целта на проекта да се намали количеството на депонираните битови отпадъци чрез 

осигуряване на допълнителен капацитет за разделно събиране и рециклиране на 

зелени и биологични отпадъци. 

 

Компостиращата инсталация ще бъде изградена на 8000 кв. метра площ в близост до 

площадката на регионалното депо за битови отпадъци край село Хаджидимитрово. 

Предвижда се закупуването на нов камион за смет с капацитет седем кубични метра 

и 108 контейнера за разделно събиране, които ще бъдат поставени в различни райони 

на града. 

 

Капацитетът на инсталацията е 2400 тона на година. Компостирането ще се извършва 

в открити клетки с навес - технология с ниски експлотационни разходи, посочиха от 

общината. 

Общата стойност на проекта е повече от 3 700 000 лева. Той е финансиран от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове и съфинансиран от държавния 

бюджет и от бюджета на община Ямбол. 

 

Източник: Фокус 

 
Заглавие: Ново съоръжение за преработка на твърди битови отпадъци предстои да 

заработи във Варна 

 

Линк: http://focus-news.net/news/2020/02/04/2744158/novo-saorazhenie-za-prerabotka-

na-tvardi-bitovi-otpadatsi-predstoi-da-zaraboti-vav-varna.html 

 

 
 

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2145235
http://focus-news.net/news/2020/02/04/2744158/novo-saorazhenie-za-prerabotka-na-tvardi-bitovi-otpadatsi-predstoi-da-zaraboti-vav-varna.html
http://focus-news.net/news/2020/02/04/2744158/novo-saorazhenie-za-prerabotka-na-tvardi-bitovi-otpadatsi-predstoi-da-zaraboti-vav-varna.html
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Текст: Администрацията във Варна ще инвестира средства в ново съоръжение за 

преработка на твърди битови отпадъци, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Варна 

. За тази цел са заделени над 3,14 млн. лева. 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 в размер на 40,5 млн. лева, или с 3,3 млн. 

лева повече спрямо средствата за 2019 г., 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. лева., което е с 1 млн. лева повече от 

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

хазната от отчисления от РИОСВ - Варна. 

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. лева, като 9,3 млн. лева 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 са предвидени 14,6 

млн. лева, с около 2 млн. лева повече спрямо 2019 г. От тях 8,1 млн. лева 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. лева. От тях около 1,1 млн. лева ще бъдат вложени в нова специализирана техника 

– мотометачни машини, цистерна за измиване на улици, вакуумни почистващи 

машини и др. 

 

Източник: Мениджър.news 

 
Заглавие: Тонове отпадъци затрупват дигата на р. Чая 

 

Линк: http://news.bnt.bg/bg/a/tonove-otpadtsi-zatrupvat-digata-na-r-chaya 

 

 
 

Текст: Тонове отпадъци затрупват дигата на река Чая край село Катуница. Сигналът 

беше подаден вчера до еколога на община Садово. Собственикът на терена ще бъде 

глобен. 

 

Разпоредено е на място да дойдат екипи на екоинспекцията, за да направят 

проверка. При предишни проверки е установявано, че теренът е отдаван на фирма, 

http://news.bnt.bg/bg/a/tonove-otpadtsi-zatrupvat-digata-na-r-chaya
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която извършва сепариране и разтрошаване на строителни отпадъци със законово 

издадено разрешително. 

 

За момента не може да се каже дали това е отпадък, внос от чужбина. Това, че на 

опаковките пише Испания не може да е гаранция. 

 

Представители на община Садово обясниха пред БНТ, че имотът е държавна 

собственост. Общината не може да почисти коритото на река Чая. Те нямат и пари, 

за да се справят с толкова голям обем боклук. От община Садово са уведомили 

Окръжна прокуратура за замърсяването в защитената зона. 

 

Служители на Басейнова дирекция са взели проби от водата, но резултатите все още 

е са излезли. 

 


