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Източник: Дума 

 

Заглавие: Столицата гласи нов завод за смет за милиони 

 

Линк: https://www.duma.bg/stolitsata-glasi-nov-zavod-za-smet-za-milioni-n228732 
 

 
 

Текст: Столичната община гласи нов завод за смет, който ще обработва 

едрогабаритни и строителни отпадъци и ще струва милиони левове. Това стана 

ясно от доклад на зам.-кмета по екология Десислава Билева за разпределяне на 

финансови средства, събрани от отчисления, за намаляване на депонираните 

отпадъци и повишаване на рециклирането. За тази година по това перо 

общината е събрала над 27,7 млн. лева, като се предлага 7 млн. лева от тях да 

отидат за четири сфери. Едната от тях е за изготвяне на предпроектно проучване 

за завод или инсталация за преработка на строителни, едри отпадъци и гуми. 

Само за проекта ще отидат близо 1 млн. лева. В плана се предвижда и друго 

съоръжение за изгаряне на остатъчния РДФ отпадък. 

 

https://www.duma.bg/stolitsata-glasi-nov-zavod-za-smet-za-milioni-n228732


ДУМА припомня, че заводът за преработка на смет в столицата заработи след 

10-годишна сага и струваше над 340 млн. лева, а инсталацията, която трябваше 

да обработва отпадъка от него, още не е изградена. Тя ще струва още 180 млн. 

лв.  

 

С парите от отчисления общината ще плати за изработването на поредния 

документ за отпадъците  - програма за управлението им от 2021 до 2028 г., която 

ще струва 730 000 лева. 

 

Източник: Марица 

 

Заглавие: РИОСВ - Пазарджик провери 81 обекта през ноември 

 

Линк: https://www.marica.bg/index.php/region/pazardjik/riosv-pazardjik-proveri-81-

obekta-prez-noemvri 

 

 
 

Текст: Експерти на РИОСВ-Пазарджик извършиха 90 проверки в 81 обекта през м. 

ноември. Дадени са 15 предписания за отстраняване на констатирани несъот- 

ветствия. Издадени са 11 наказателни постановления за 29 400 лева. 

 

Извършени са проверки за изпълнение на условията в разрешителни за заустване 

и за правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения в 11 

промишлени обекта в област Пазарджик. За предприемане на превантивни 

мерки са дадени 6 предписания. За неспазване на определените в 

разрешителните за заустване индивидуални емисионни ограничения, по Закона 

за водите са издадени седем наказателни постановления на В и К оператори и 

производствени предприятия, всички в размер на 1000 лева.  

 

За нарушение на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), неизпълнение 

на условие от комплексно разрешително - забрана за заустване на 

производствени отпадъчни води, е съставен акт на предприятие за производство 

на катодна мед и цинков сулфат в с. Цар Асен, общ. Пазарджик. 

 

За неправилно съхранение на химични вещества и смеси е издадено 

наказателно постановление на производител на прерарати за борба с 

вредители в гр. Пещера в размер на 1000 лв. по Закона за защита от вредното 

въздействие на химични вещества и смеси. 

 

Засилен е превантивният, текущият и последващият контрол на фирмите за 

третиране на отпадъци, с цел предотвратяване на нелегален внос и 

нерегламентирани дейности с отпадъци на територията на област Пазарджик. С 

две от издадените през ноември наказателни постановления по ЗУО, всяко в 

размер на 10 000 лева, са наложени имуществени санкции за незаконен внос 

на отпадъци на собствениците на фирми за събирание, оползотворяване, 

обработване и обезвраждане на неопасни отпадъци в с. Главиница и гр. 

https://www.marica.bg/index.php/region/pazardjik/riosv-pazardjik-proveri-81-obekta-prez-noemvri
https://www.marica.bg/index.php/region/pazardjik/riosv-pazardjik-proveri-81-obekta-prez-noemvri


Пазарджик. С наказателно постановление в размер на 1400 лв. е наказано друго 

юридическо лице за извършване на дейности с отпадъци без издадено 

разрешително в гр. Септември.    

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: В Бяла събират зелените отпадъци 

 

Линк: https://bnr.bg/varna/post/101386029/v-bala-sabirat-zelenite-otpadaci 

 

 
 

Текст: От тази седмица по график Община Бяла започна извозване на зелените 

отпадъци. Всеки понеделник служители на общината ще събират шума и други 

био остатъци в град Бяла, а в четвъртък в другите населени места. 

 

Акцията се прави с цел да улесни жителите на Бяла, които трябва да изнасят 

събраните растителни отпадъци –трева, листа, стайни и градински цветя, 

остатъци от подрязване на храсти, лози и дръвчета от градини и дворове. От 

общината няпомнят, че задължително отпадъците трябва са се поставят в чували 

до съдовете за битова смет. 

 

От средата на 2015 година битовите отпадъци, генерирани от жителите на 

общината, се извозват до завод за преработка на отпадъци. Условие за 

приемане на отпадъците и в тях да не се откриват зелени отпадъци и с годините 

изхвърлянето на този тип отпадъци се превърна в проблем да жителите на 

общината и на места започнаха да се образуват сметища, напомнят още от 

общинската пресслужба.  Организираното извозване от страна на Общината 

ще бъде в услуга и на по-възрастните хора, които нямат възможност да 

компостират или сами да извозват отпадъците. 

 

Работи се по проектиране на площадка за временно съхранение на строителни 

отпадъци, която ще бъде в непосредствена близост до старото депо за битови 

отпадъци. 

 

Ако забележите изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани места може да 

ни сигнализирате на следните имейл адреси oos@byala.org и info@byala.org. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Разширяват системата за разделно събиране на отпадъци през 2021 г. 

 

Поетапно ще използват натрупаните отчисления по Закона за управление на 

отпадъците от Столичната община - 27 млн. лв. за последните 9 години 

 

Линк: https://bnr.bg/post/101386273/razshiravat-sistemata-za-razdelno-sabirane-na-

otpadaci-prez-2021-g 

https://bnr.bg/post/101386273/razshiravat-sistemata-za-razdelno-sabirane-na-otpadaci-prez-2021-g
https://bnr.bg/post/101386273/razshiravat-sistemata-za-razdelno-sabirane-na-otpadaci-prez-2021-g


 

 
 

Текст: Системата за разделно събиране на отпадъци, която работи успешно 

като пилотен проект в район „Надежда“, ще разшири през 2021 г., съобщават от 

Столичната община. Ще закупи нова техника за рекултивация на депата и 

поддържане на чистотата в града. 

 

Зам.-кметът по екология Десислава Билева предлага за това да бъдат използвани 

част от отчисленията, които Столичната община е натрупала за намаление на 

депонираните отпадъци, съгласно закона чл. 64 от Закона за управление на 

отпадъците. 

 

Предложението ѝ до Столичния общински съвет включва още и проучване на 

възможността за изграждане на инсталации за оползотворяване на строителните 

отпадъци. С проектите за разделно събиране в районите се обособяват 

специални места за контейнери за различните типове отпадъци, а част от 

спестените средства от рециклиране се връщат за облагородяване на квартала, 

който участва. 

 

Размерът на средствата, които ще бъдат използвани за трите проекта, е 7 млн. 

лв. Общо натрупаните отчисления по Закона за управление на отпадъците от 

Столичната община са 27 млн. лв. за последните 9 години. Те ще бъдат 

използвани поетапно за подобряване на чистотата в града и постигане на целите 

за „Кръгова икономика“ на Европейския съюз. 

 


