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Източник: Монитор 

 

Заглавие: Поне 70% от отпадъците от опаковки ще подлежат на рециклиране 

 

Линк: https://www.monitor.bg/bg/a/view/pone-70-ot-otpadycite-ot-opakovki-shte-

podlejat-na-reciklirane-231304 

 

 
 

Текст: Поне 70% от отпадъците от опаковки ще подлежат на рециклиране, това е 

записано в предложени за обществено обсъждане промени на в наредба за 

опаковките и отпадъците от опаковки, приета от правителството през 2012 г. 

Крайният срок за предлагане на идеи по редакцията й е 23 ноември, уточнява 

сайтът за обществени консултации strategy.bg. 

 

В проекта е записано, че лицата, които пускат на пазара опаковани стоки, 

предприемат мерки за рециклиране на не по-малко от 70 на сто от общото тегло 

на отпадъците от опаковки 

 



Най-голям дял на рециклиране от 85% от теглото им се изисква за отпадъците от 

опаковки от хартия и картон. На второ място - с 80% са отпадъците от опаковки от 

черни метали. Използваните опаковки от стъкло ще трябва да се рециклират на 

поне на 75% от теглото им. За този вид материал се допуска не повече от 20% 

отколичеството да бъдат рециклирани в бетонови центрове. 60% пък е лимитът за 

отпадъците от опаковки от алуминий. За дървесните отпадъци от опаковки 

минималният лимит е 30%. За най-опасните отпадъци от опаковки, тези от 

пластмаса, се предлага делът на рециклирането да минимум 55%. 

 

Не се отчитат за изпълнение на целите по рециклиране пристигналите на 

територията на България от друга държава от (ЕС и или внесените от страни 

Общността отпадъци от опаковки и крайните отпадъчни материали, 

предназначени да бъдат използвани като гориво или други средства за 

получаване на енергия, или за изгаряне, насипване или депониране, пише още 

в проекта за промяна на въпросната наредба. 

 

Отпадъците от опаковки, изпращани към друга държава членка за рециклиране, 

се отчитат за изпълнение на целите само от държавата членка, в която тези 

отпадъци са събрани. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Две трети от отпадъците отиват на депа, вместо да бъдат рециклирани 

 

Линк: https://bnr.bg/horizont/post/101362926/eksperti-edva-2-3-ot-otpadacite-

otivat-na-depa-vmesto-da-badat-reciklirani 

 

 
 

Текст: Иновативна система за сметосъбиране на битовите отпадъци 

функционира от началото на месеца в столичния квартал "Дружба". Новите 

контейнери са от т.нар. затворен тип и работят с ръчен механизъм за отваряне, 

което гарантира по-голяма чистота и удобство на гражданите.  

 

"Към момента са поставени около 50 нови съдове за смет, а намеренията на 

местната власт са поетапно да бъдат подновени контейнерите и на други места 

на територията на район Искър. Процесът се осъществява по изцяло 

автоматизирана технология и може да се извършва само от шофьора на 

камиона за смет без допълнителни служители", съобщи в „Хоризонт до обед“ 

кметът на район Искър Ивайло Цеков. 

 

"Съдовете се отварят с педал и са огнеупорни. Не задържат миризма и в тях не 

може да влиза дъждовна вода, нито животни, но тези контейнери са само за 

битови отпадъци. На тях не трябва и да се облягат извънгабаритни отпадъци“, 

пояси още той.  

 

https://bnr.bg/horizont/post/101362926/eksperti-edva-2-3-ot-otpadacite-otivat-na-depa-vmesto-da-badat-reciklirani
https://bnr.bg/horizont/post/101362926/eksperti-edva-2-3-ot-otpadacite-otivat-na-depa-vmesto-da-badat-reciklirani


Успоредно с развитието на инфраструктурата за управление на отпадъците 

екологичните сдружения алармират, че голяма част от генерираните битови 

отпадъци продължават да се депонират въпреки полаганите усилия.  

 

Статистиката сочи, че цели 2/3 от отпадъците отиват на депа, вместо да бъдат 

подготвяни за повторна употреба и рециклиране. 

 

Източник: Марица 

 

Заглавие: Перущица с проект за рекултивация на сметище 

 

Линк: https://www.marica.bg/sport/drugi/perushtica-s-proekt-za-rekultivaciq-na-

smetishte 

 

 
 

Текст: Кметът на Община Перущица Мария Вълканова входира преди дни 

проект: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на 

община Перущица. То се намира в местност „Манолеви ниви“. Основната цел 

на проекта е да се възстанови нарушената площ и да се приобщи към околния 

ландшафт, тъй като по време на експлоатацията на депото са депонирани 

предимно битови отпадъци. 

 

Площта на имота е 31, 282 дка. През 1970 г. е започнал приемът на отпадъци на 

него, а през през 2009 г. със Заповед на директора на РИОСВ-Пловдив е 

прекратена неговата експлоатация. 

 

Към настоящия момент са взети мерки да не се изхвърлят отпадъци там, но няма 

извършени дейности за рекултивацията на имота. 

 

В тази връзка община Перущица кандидатства за финансиране пред 

Предприятето за управление на дейностите по опазване на околната среда 

(ПУДООС). 

 

Надявам се ПУДООС да финансира проекта като одобри средствата 

необходими за изпълнение на техническата рекултивация на депото. При 

получаване на финансиране община Перущица ще има задължението да 

извършва биологична рекултивация за период от 3 години, коментира кметът 

Мария Вълканова. 

 

С предвидените рекултивационни мероприятия ще се осигури защита срещу 

разпространение на вредните емисии и подобряване на ландшафта на 

района. 
 

Източник: Марица 

 

Заглавие: Голям град до Пловдив вдига драстично такса смет 



 

Линк: https://www.marica.bg/index.php/region/pazardjik/golqm-grad-do-plovdiv-

vdiga-drastichno-taksa-smet 

 

 
 

Текст: Голям град до Пловдив се готви ударно да вдигне таксата за битови 

отпадъци за граждани и фирми от догодина. Мотивът е, че разходите за 

дейностите по отпадъците значително надвишават приходите, е предвидено 

скокът да е с 25 до над 30 на сто и за битовите потребители, и за юридическите 

лица. 

 

Сериозното поскъпване на такса смет иска кметът на Пазарджик Тодор Попов. 

Докладът му заедно с проект за решение е внесен в Общинския съвет, откъдето 

са насрочили дата за обществено обсъждане - 24 ноември. 

 

За жилищни и вилни имоти в града е предвидено увеличение от 3,7 на 4,7 

промила върху данъчната оценка, а в останалите населени места - от 6 на 8 

промила, или с около 33%. От 2,3 на 2,9 промила пък е повишението за 

незастроени имоти на граждани извън районите на обслужване в Пазарджик и 

от 3,8 на 5 промила - в такива райони по селата. 

 

Скок в цените на услугата ще има и за бизнеса. По 4,7 вместо досегашните 3,7 

промила се предлага да плащат предприятията за жилищни имоти в районите 

на обслужване или по 8 вместо 6 промила - извън тях. Общият промил за 

нежилищните имоти на фирми е предвидено да остане непроменен - 13,5. 

 

В предложението подробно се посочва и с колко ще се вдигнат годишните такси 

за битови отпадъци според ползваните съдове - контейнери, кофи - и в града, и в 

малките населени места. Увеличението и тук е около 25 на сто. 
 

Кметът нееднократно е заявявал, че поскъпването на тези налози е неизбежно, тъй 

като събираните до момента суми са наполовина по-малко от необходимите 

пари за обслужване на отпадъците. Такъв мотив посочва и в новия доклад. В него 

се казва, че за първите 9 месеца на тази година - до 30 септември, са събрани 

общо 6 046 407 лева, докато разходите по План-сметката за твърди битови 

отпадъци за 2021-ва са 13 873 898 лева и са значително по-малко от очакваните 

постъпления. 

 

Предишното увеличение на такса смет беше през есента на 2018 година. За 

жилищата в града тогава скокът бе от 3 на 3,7 промила, за селата - двоен, от 3 на 

6 промила, а за нежилищните имоти - от 1 съответно на 2,3 или 3,8 промила. 

Тогава обаче кметът направи обещания реверанс към бизнеса, като дори 

предложи намаление на налога за жилищните имоти на фирми и запазване на 

общия промил за нежилищните обекти на предприятия. 

 

Източник: Шумен 



 

Заглавие: Доброволци чистят Шуменското плато 

 

Линк: http://24shumen.com/доброволци-чистят-шуменското-плато/ 

 
 

Текст: Поредна акция за почистване на Шуменското плато организират 

доброволци в неделния ден. 

 

Ентусиастите призовават всички шуменци да се включат в инициативата, която 

вече започна. До момента над 20 души са последвали призива, но продължават 

да се присъединяват още желаещи. 

 

Днес ще се се почиства Шуменското плато, парк „Кьошковете“ и стъпалата за 

Паметника. 

 

Доброволците са осигурили 114 чувала за смет, които възнамеряват да напълнят 

с отпадъци. 

 

Община Шумен, Общинско предприятие „Чистота“ и частни фирми са 

партньори на инициативата. 

 

Организаторите са категорични, че ще организират такива акции докато тези, 

които пазят и почистват, станат повече от тези, които замърсяват. 

Това е третата поредна инициатива на доброволците. Целта им е да превърнат 

Шуменското плато в територия без отпадъци. 

 

 


