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Източник: Clubz.bg 

 
Заглавие: Още 5000 кубика отпадъци около горелия мост на магистрала 

"Струма" 

 
И в момента отдолу се наблюдава движение, но от фирмата отричат да 

работят 

 

Линк:https://clubz.bg/100997-

oshte_5000_kubika_otpadyci_pod_goreliq_most_na_magistrala_struma 

 

 
 

Текст: Над 5000 кубика непочистени отпадъци са останали около моста на 

магистрала Струма при Дупница. 

Това е факт почти година след големия (и абсурден) пожар там, в резултат на 

който беше увредена носещата конструкция на мостовото съоръжение. Засега 

още се очаква съдът да разпореди кой да ги изчисти, съощава БНТ. 

 



Разчистването на част от терена с натрупаните отпадъци е извършено от 

стопанисващата фирма "Феникс" и Агенция „Пътна инфраструктура". 

След пожара миналата година отпадъците, които бяха складирани под моста, 

бяха почистени. В непосредствена близост до съоръжението обаче и до днес 

има огромна купчина от празни блистери от лекарства, допълва БНТ. 

 

Фирма „Феникс-Дупница" отказва да премести останалите струпани опаковки 

от лекарства с мотива, че не са нейна собственост и обжалва разпореждане на 

РИОСВ-Перник. Административният съд в Кюстендил обаче отхвърля жалбата 

след експертиза на вещи лица, която доказва, че отпадъците са на фирма 

"Феникс". 

 

Тъй като решението на съда не е окончателно, и днес отпадъците си стоят. 

Собственикът на фирмата Кольо Илиев през целия ден не е отговорил на 

репортерски позвънявания по телефона. 

Макар екип на телевизията да твърди, че е видял коли да влизат и излизат, жена в 

района казва, че фирмата не работела в момента. 

"Не знам кой излиза, кой влиза, но просто в момента няма дейност, не работим", 

казва жената. 

 

През август миналата година огромен пожар увреди част колоните на мост на 

новопостроената магистрала „Струма" край Дупница. Погасяването му 

продължи няколко дни, а ремонтът струваше около 1,6 милиона лева. 

Причина за инцидента стана запалването на незаконно складирани в сервитута 

на магистралата отпадъци на фирма "Феникс Дупница". 

 

Източник: БНР 

 
Заглавие: Чисто море и плажове - лятната акция на варненските "Приятели на 

морето" 

 

Линк: https://bnr.bg/varna/post/101305583/chisto-more-i-plajove-latnata-akcia-na-

varnenskite-priateli-na-moreto 

 

 
 

Текст: Почистване на плажове и подводни зони по българското черноморие 

започва от днес варненският Морски клуб „Приятели на морето“ в партньорство 

със Сдружение БГ Бъди активен. Това каза за Радио Варна председателят на 

клуба Дарина Иванова. Основната цел е да се поддържа чистотата на плажовете 

и морето, а акцент тази година е информирането и агитирането на хората да 

поддържат чисто, да консумират по-малко и да изхвърлят разделно отпадъците 

си.  

 

Първата акция е в района на местност Траката днес от 10.00  часа, в която ще 

участват 10 доброволци – водолази и членове на клуба.   

 



„Морското дъно при буната на Траката е по-чисто от страната на Евксиноград, 

но от другата страна, където е пристанището за яхтите е доста замърсено, най-

вече с отпадъци, които се изхвърлят от лодките – гуми, въжета, проволки, 

пластмасови бочки, кофи и т.н. 

 

Очаквахме хората, които ползват буната, включително и заведенията да бъдат по-

отговорни, но не се получава.“, разказа Дарина Иванова. 

 

Тя посочи, че градските плажове, където има концесионер, се поддържат 

сравнително чисти, като изключим, че много хора продължават да заравят 

фасовете си от цигари в пясъка. По-замърсени са неохраняемите плажове.  

Затова и тази година членовете на Морски клуб "Приятели на морето" са се 

насочили не само към физическо почистване на плажовете и морето, а и към 

хората, на които искат да обърнат внимание за опазване на чистотата и 

разделното събиране на отпадъци. За целта на плажуващите ще бъдат 

раздадени хартиени торбички, за да съберат отпадъците си в тях и след това да 

ги изхвърлят в кошчетата за боклук. 

 

В районите на заведенията по плажовете ще поставят информационни 

пирамиди, на които е описано за колко време се разлагат различните отпадъци 

в морето. 

 

Планирани за почистване са още първа буна, плажът под комплекс Бризовете, 

плажовете край Шабла, Бяла и др. 

 

Източник: Offnews.bg 

 
Заглавие: 20% от българските общини не рециклират изобщо, само 33 

постигнаха целите от 50% 

 

Линк: https://m.offnews.bg/news/Ikonomika_59/20-ot-balgarskite-obshtini-ne-

retciklirat-izobshto-samo-33-postignah_732195.html 

 

 
 

Текст: Само 33 български общини, от общо 265, са изпълнили задължението да 

рециклират над 50% от отпадъците на територията си. 56 общини или около 20% 

от всички не рециклират изобщо. Списъците на общините са публикувани в 

заповеди от Изпълнителна агенция по околна среда, от края на май. В едната са 

определени общите "отличници", а в другата "двойкаджиите". 

 

Рециклиране на 50% от общия боклук до 1 януари 2020 г. е цел, която е заложена 

в Закона за управление на отпадъците в изпълнение на европейското 

законодателство. В заповедите на министъра данните са за 2018 г. 

 

Общините, които рециклират над 50% от отпадъците са: Аврен, Белене, Белово, 

Божурище, Брезово, Бяла-Варна, Варна, Велико Търново, Ветрино, Вълчи дол, 



Габрово, Горна Оряховица, Девня, Долни Чифлик, Дупница, Дългопол, Елена, 

Златарица, Казанлък, Левски, Лясковец, Мизия, Никопол, Павликени, Пловдив, 

Полски Тръмбеш, Провадия, Раковски, Рудозем, Свищов, Столична, Стражица и 

Суворово. 
 

35 общини са отчели 0% рециклиране, а 21 общини са отчели 1%. Така 56 общини 

или около 20% от всички на практика изхвърлят всички отпадъци на сметищата. 

Мадан, Приморско и Якоруда, са сред общините, които не рециклират изобщо. 

Целта на заповедите е да определи, кои общини ще могат да намалят с 50% 

своите отчисления за депониране. Наредбата за депониране беше променена 

през миналата година и беше въведен този стимул за общините "отличнички". 

През 2020 г. общините трябва ще плащат 69 лева за тон на РИОСВ спрямо 57 лева 

през 2019 г. През 2021 г. сумата ще се увеличи на 82 лева, а пред 2022 г. ще 

достигне 95 лева, които ще се плащат всяка следваща година. 

 

Отчисленията, които общините плащат към РИОСВ за всеки тон депониран 

отпадък, бяха въведени през 2014 г. с наредба на екоминистерството. Мярката 

има за цел да накара местните администрации да оползотворяват повече 

битови отпадъци, вместо да ги депонират. Средствата би трябвало да се 

натрупват по специални сметки, със средствата от които се правят инвестиции в 

сепариращи и компостиращи инсталации. 

 

Междувременно в Европейския съюз вече има нови цели за рециклиране на 

битови отпадъци: До 2025 г. - 55%, до 2030 г - 60%, до 2035 г - 65%. 

 

Източник: БНР 

 
Заглавие: Компостери у дома 

 

Линк: https://bnr.bg/shumen/post/101305540/komposteri-za-naselenite-mesta 

 

 
 

Текст: 320 компостера ще бъдат предоставени на хора, желаещи да събират 

отпадъци в домовете си, съобщават от Общинската администрация в Русе. 

Съоръженията ще бъдат раздавани на живущите в малките населени места, тъй 

като там се генерират най-големите количества зелени маси.  

 

Домашното компостиране се приема за най-полезния от екологична гледна 

точка начин за справяне с битовите биоразградими отпадъци. Чрез тази 

инициатива Община Русе ще даде своя принос за намаляване на генерираните 

отпадъци и превръщането им в ресурс. Домакинствата ще имат възможност 

сами да произвеждат тор в домовете си, но освен това ще се намалят разходите 

за депониране на зелени маси. Тъй като те няма да бъдат изхвърлени на 

Регионалното депо за битови отпадъци, това ще намали отчисленията към 

Регионалната инспекция по околна среда и води.  

 

https://bnr.bg/shumen/post/101305540/komposteri-za-naselenite-mesta


Община Русе се надява чрез този пример да прикани гражданите да проявяват 

инициативност и напомня, че с домашното компостиране вие подпомагате не 

само себе си, но и околната среда. 

 


