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Текст: Заради отпадъци на общинска терен в м. Алачица край Дупница, бе 

наложена глоба от 5000 лв. на "Феникс Дупница". 

Наложената глоба обаче е за старо прегрешение от ноември 2018 г. Тогава 

инспектори от РИОСВ-Перник направили проверка на общински имот - нива, 

който се намира между две от площадките за съхранение на отпадъците на 

"Феникс". 

Установили, че върху общинския терен има пластмасови отпадъци, пластмасови 

бидони и бали с отпадъци от блистери, за което издадено наказателно 

постановление за 5000 лв. санкция, съобщи "24 часа". 



Оказало се, че от 2012 г. до 2020 г. "Феникс" ползва това място за съхранение, 

което не е законно. Общинският терен по документи е "земеделска земя" и не 

фигурира в издаденото разрешение, което е за други два съседни имота. 

Фирмата е обжалвала глобата, но и районният, и окръжният съд потвърдиха 

санкцията. 

Припомняме, голям пожар в пункта доведе до увреждането на самото 

съоръжение, вследствие на което магистралата беше затворена. 

На 14 август Пътната агенция внесе сигнал в Районна прокуратура - Дупница 

срещу собственика на пламналия цех за преработка и изкупуване на вторични 

суровини, чийто складирани отпадъци предизвикаха пожара. След това от АПИ 

съобщиха, че ще проверяват и други сметища под мостове заради пожара край 

Дупница. 

На 19 август стана ясно, че с две обвинения и гаранция от 5000 лв. се е сдобил 

собственикът на пункта за вторични суровини, който изгоря под виадукта на 

магистрала "Струма". 

Срещу шефа на "Феникс ресурс" са повдигнати две обвинения - за причиняване 

на немаловажни вреди за околната среда при управление на отпадъци не по 

установения ред, за което може да получи от 1 до 5 години затвор и глоба от 5 до 

30 000 лева, както и за запалване по непредпазливост на чужд имот, при което са 

последвали значителни вреди, с предвидено наказание "лишаване от свобода" 

до 5 години. 

РИОСВ-Перник направи неуспешен опит да връчи предписание за затваряне на 

депото за отпадъци на "Феникс"-Дупница. 

 

Източник: Монитор 

 
Заглавие: Сепарираща и компостираща инсталации за преработка на 

отпадъци ще заработят на пазарджишкото депо през ноември 

 

Линк: https://www.monitor.bg/bg/a/view/separirashta-i-kompostirashta-instalacii-za-

prerabotka-na-otpadyci-shte-zarabotjat-na-pazardjishkoto-depo-prez-noemvri-

207191 

 

 
 

Текст: До края на месец ноември към депото за битови отпадъци, което е на 

територията на община Пазарджик и обслужва 9 от 12-те общини от Област 

Пазарджик, ще бъдат въведени в експлоатация сепарираща и компостираща 

инсталации. С това приключва успешната  реализация на втория етап от 

въвеждането на съвременно управление на битовите отпадъци в пазарджишко. 

Предстои и трети етап, в който се предвижда изграждане на съоръжения за 

безкислородно изгаряне на отпадъци, които не могат да се превърнат в 

суровина. 

 

Това е много голям и  много важен проект за община Пазарджик, защото на 

практика сме на финалната права на втория етап от Регионалното депо за  

битови отпадъци, за което говорим и по което работим от години. Първият етап бе 



да направим площадките за депониране на отпадъци. Депото вече работи втора 

година и обслужва 9 общини. Вторият етап беше да изградим сепарираща и 

компостираща инсталации и вече сме на финала.“, съобщи кметът на 

Пазарджик Тодор Попов. 

 

Дейностите по изграждането на двете инсталации са в срок и по договор в 

средата на месец ноември сепариращата и компостиращата инсталации ще 

бъдат готови за експлоатация. „По този начин отпадъците, които влизат тук ще 

бъдат разделяни и на практика ние ще осигурим по-малко количество боклук, 

който ще отива на депото. Така ще ползваме тази част от отпадъците, които могат 

да се реализират на пазара като суровина.“, коментира Тодор Попов, като 

допълни че в момента тече процедурата по избор на оператор на целия този 

процес и се надява до края на този месец да има избрана фирма, която ще 

отговаря за сепарирането и компостирането. Очакванията на кмета Попов са до 

края на годината дейността по разделното обработване на отпадъците в 

суровина да започне. 

 

Предстои изпълнението на третия етап по управление на отпадъците, за който 

кметът обеща подробности през есента. „Предвиждаме да направим една 

инвестиция с частен партньор, който да реализира мащабен проект, позволяващ 

ни по-голямо количество от отпадъка, който не може да бъде преработван като 

суровина да бъде изгарян безкислородно. Процедурата ще отговаря на всички 

стандарти, така както са направени тези депа в Англия, в Чехия и Виена, които 

даваме постоянно за пример.“, сподели част от намерението си Тодор Попов и 

допълни, че това ще бъде една от първите подобни инвестиции в България. 

 

„Месеците юни и юли са периода, в които ще преговаряме по-активно, поради 

факта че до сега нямаше как да се пътува и да се срещаме с тези наши 

партньори. Те вече са изпратили инвестиционно предложение, които ще бъдат 

разгледани подробно. Предстои и задължителната процедура по ОВОС, която 

касае всеки инвестиционен проект, независимо от неговата стойност или 

големина. Надявам се до година и половина да затворим цикъла на управление 

на отпадъците в нашия регион. И ще сме община – пример за това. Също така 

се надявам колегите от другите общини да повторят нашата иновативна 

практика.“, завърши кметът на община Пазарджик Тодор Попов. 

 

Източник: e-vilengrad.com 

 

Заглавие:  Свиленградското село Мезек се сдоби с уникални контейнери за 

разделно събиране на отпадъци 
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Текст: Cвилeнгpaдcĸoтo ceлo Meзeĸ изнeнaдвa гocтитe cи c yниĸaлнo 

пpeдизвиĸaтeлни ĸoнтeйнepи зa oтпaдъци. 

„Koнтeйнepитe ca изгoтвeни oт Oгнян Xpиcтoнeв, ĸoйтo e coбcтвeниĸ нa eĸo ĸъщa 

в ceлoтo. Изпoлзвaм възмoжнocттa дa мy блaгoдapя и дa мy пoжeлaя мнoгo 

здpaвe и дълъг живoт cpeд нac“, ĸaзa ĸмeтицaтa нa Meзeĸ Beceлинa Teoxapoвa. 

Koнтeйнepитe ca изpaбoтeни oт cтapи пaлeти, пpaзни биpeни ĸyтии и тpъcтиĸa. 

Ha тяx e пocтaвeн нaдпиc, ĸoйтo oбяcнявa, чe идeятa e дa ce пoдпoмoгнe 

peциĸлиpaнeтo нa oтпaдъци, ĸaĸтo и дa ce пpeдизвиĸaт xopaтa дa ce зaмиcлят 

мoгaт ли дa пpoизвeждaт пo-мaлĸo oтпaдъци, мoгaт ли дa ocтaвят нa дeцaтa cи 

eднa пo-чиcтa плaнeтa. 

 

Идeятa oтличнo ce впиcвa в имиджa нa Meзeĸ, ĸoйтo oт гoдини paбoти, зa дa e 

eднa eĸoлoгичнo чиcтa тypиcтичecĸa дecтинaция. Eжeгoднo в ceлoтo ce пpoвeждa 

и aвтeнтичнaтa Eĸo Koлeдa. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Пункт за събиране на опасни отпадъци в Сливен 
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Текст: Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци организира Община 

Сливен със своите партньори. Пунктът ще бъде отворен на 15 и 16 юни от 10 до 16 

часа в квартал „Българка“, на паркинга до „Битака“. 

 

Могат да се предават живак и живаксъдържащи уреди, лакове и бояджийски 

материали, домакински препарати и химикали, мастила и замърсени опаковки, 

негодни препарати за растителна защита, лекарства.  

 

Включването на отпадъци с опасни свойства в общия поток битови отпадъци влияе 

отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава 

нормалната експлоатация на депата за отпадъци. 

 


