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Източник: Sandanski.com 

 

Заглавие: Община Сандански реализира първия в България проект за 

изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и 

биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови 

отпадъци 

 

Линк: http://sandanskibg.com/новини/община-сандански-реализира-първия-в-б/ 

 

 
 

Текст: На 12 юни 2020 г. в Заседателната зала на община Сандански се проведе 

закриваща конференция на първия в България успешно реализиран проект за 

изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и 

биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови 

отпадъци и съпътстваща инфраструктура за регионална система за управление 

на отпадъците. 

 

Проектът BG16M1OP002-2.002-0013-C01 „Инвестиционен проект: Компостираща 

инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации 

http://sandanskibg.com/новини/община-сандански-реализира-първия-в-б/


за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура 

за регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, 

Струмяни и Кресна“, финансиран от ДБФП  BG16M1OP002-2.002-0013-

C0/13.11.2017 г. от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”. 

 

 Общият бюджет на проекта възлиза на 9 368 737.16 лв., от които Европейско 

съфинансиране от Европейски фонд за регионално развитие: 6 006 389.33 лв. 

Национално съфинансиране от Бюджета на Република България: 1 059951.06 лв. 

Данък добавена стойност:    1 515 502.66 лв. 

Общинско съфинансиране в размер на 786 894.11 лв. от бюджета на: 

община Сандански:   666 578.00 лв. 

община Кресна:            80 263.20 лв. 

община Струмяни:       40 052.91 лв. 

Начало на проекта: 13.11.2017 

  

Край на проекта: 13.06.2020 

  

По проекта е изградено предприятие за обработка на битови отпадъци, 

включващо: 

–           Регионална инсталация за компостиране на  разделно събрани зелени и 

дървесни отпадъци, с капацитет до 2 800  тона годишно; 

–           Регионална инсталация за предварително третиране на смесено събрани 

битови отпадъци, с капацитет до 12 000 тона годишно. 

Основните цели, които са постигнати с изпълнението на проекта са: 

Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, чрез изграждената 

инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и 

инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими 

отпадъци; 

 

С изградената компостираща инсталация за разделно събрани зелени и 

биоразградими отпадъци и инсталация за предварително третиране на 

смесени битови отпадъци, образувани на територията на общините от 

Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Сандански, ще се 

осигури еколого-съобразното управление на тези отпадъци; 

 

Изгражданите инсталации и въвеждането им в експлоатация ще допринесе за 

постигане на националните цели, заложени в националното законодателство и в 

Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. 

 

Повишаване на общественото съзнание 

Оснвните резултати, които са постигнати са: 

Достигане на по-високо ниво на управление на отпадъците в общините от РСУО-

Сандански съгласно йерархията при управлението им, заложена в ЗУО (Закон 

за управление на отпадъците) и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането му; 

 

Намаляване на количествата отпадъци оставащи за обезвреждане, съответно по-

ниски разходи по експлоатация на регионалното депо за неопасни отпадъци в 

м. „Могилата” и намаляване на вредното въздействие на депонираните отпадъци 

върху околната среда; 

 



Изпълняване на заложените в ЗУО цели за повторна употреба и рециклиране на 

отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса 

и стъкло; 

 

Намаляване на заплащаните отчисления за обезвреждане на отпадъците на 

депа с цел намаляване на количеството на депонираните отпадъци и 

насърчаване на тяхното рециклиране и оползотворяване; 

 

Изпълнение на целите на общините от РСУО-Сандански по чл. 31, ал. 1, т. 1 и 2 от 

ЗУО; 

 

Извличане на суровина от потока битов отпадък и предаването й за 

оползотворяване. 

 

Инвестиционният проект е в съответствие и подпомага изпълнението на  

Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. и на Националния 

стратегически план за поетапно намаляване на депонираните биоразградими 

отпадъци до 2020 г. Проектът е в съответствие и с европейските и национални 

политики за ефективно използване на отпадъците като ресурси. 

 

Източник: МОСВ 

 
Заглавие: Отнето е разрешението за дейности с отпадъци на фирма „ТОН ЕКО“ 

ЕООД 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/otneto-e-razreshenieto-za-dejnosti-s-

otpaduci-na-firma-ton-eko-eood/ 

 

 
 

Текст: В изпълнение на издадена от министъра на околната среда и водите 

заповед, на 08.06. 2020 г. експерти от МОСВ и РИОСВ – Монтана извършиха 

проверка на фирма „ТОН ЕКО“ ЕООД, площадка град Лом.  

 

При проверката е установено, че складираните на площадката на дружеството 

опасни отпадъци надвишават многократно разрешеното количество в издадено 

през 2018 г. от РИОСВ – Монтана разрешение. На площадката не е монтирано 

съоръжение за третиране на отпадъци и не е извършвана дейност по 

оползотворяване на опасни отпадъци. 

 

В тази връзка на 09.06.2020 г. РИОСВ – Монтана издаде решение за отнемане на 

разрешението за дейности с отпадъци на дружество „ТОН ЕКО“ ЕООД, София. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие:  Доброволци почистиха нерегламентирани сметища над пернишки 

квартал 

https://www.moew.government.bg/bg/otneto-e-razreshenieto-za-dejnosti-s-otpaduci-na-firma-ton-eko-eood/
https://www.moew.government.bg/bg/otneto-e-razreshenieto-za-dejnosti-s-otpaduci-na-firma-ton-eko-eood/


 

Линк: https://bnr.bg/post/101292790/dobrovolci-pochistvaha-nereglamentirani-

smetishta-nad-pernishkia-kvartal-teva 

 

 
 

Текст: Доброволци почистваха днес нерегламентирани сметища над 

пернишкия квартал „Тева”. Събрани са над 40 тона отпадъци и над 250 чувала с 

боклук.  

Стотици автомобилни гуми, дивани, чували с дрехи, строителни и друг вид 

отпадъци бяха извозени от гората над квартал „Тева” по време на днешната 

акция. 

В почистването участваха 20 доброволци и техника, осигурена от Община 

Перник. 

В района има още десетки нерегламентирани сметища, които трябва да бъдат 

премахнати, но направеното днес е едно добро начало, споделиха участниците 

в акцията.  

От Общината обещаха инициативата за почистването в района над квартал 

„Тева” да продължи. Акции по премахването на нерегламентирани сметища ще 

бъдат организирани и в други части на града. 

 

Източник: Дарик 

Заглавие: Авария в химически завод в Хонконг, има ранени 

 

Линк: https://dariknews.bg/novini/sviat/avariia-v-himicheski-zavod-v-honkong-ima-

raneni-2229417 
 

 
 

Текст: Най-малко 10 човека са били ранени днес в Хонконг в резултат на частично 

разрушена конструкция на завод за преработка на химически отпадъци, съобщи 

вестник „South China Morning Post”. 

 

Инцидентът се е случил на остров Цинъи в предприятие, което е пуснато в 

експлоатация през 1993 г. с капацитет за преработване на до 100 000 тона 

химически отпадъци годишно. 

Лекарите оценяват състоянието на двама от пострадалите като критично. 

 

Две експлозии в парфюмериен магазин в Буенос Айрес, загинаха двама 

пожарникари 

 

На мястото на инцидента са пристигнали спасителни служби, които са извадили 

четири души, останали под руините. 



 

В момента се прави оценка на щетите и заплахата за екологичната сигурност на 

обекта. 

 


