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Текст: Битовите отпадъци са около 7 - 10 % от общия обем на отпадъците, 

образувани в Европейския съюз. Това се казва в доклад по проекта SWAN 

"Балканска платформа за повторна употреба на отпадъците", представен от 

БСК. 

 

В доклада се изтъква, че ръководен принцип на европейската политика на 

управлението на отпадъците, в т.ч. на битовите отпадъци, е принципът 

"замърсителят плаща". Съгласно този принцип, разходите за управление на 

отпадъците се понасят от първоначалния причинител на отпадъците, от 

настоящите или предишните притежатели на отпадъците. 

 



Целта на доклада е да идентифицира възможни правни затруднения пред 

бизнеса за прилагане в производствената им дейност на различни опции на 

вериги за повторна употреба на отпадъците. Има се предвид и при 

транснационално сътрудничество между стопанските субекти, за да се очертаят 

проблемите и да се предложат насоки за промяната на законодателството в 

областта. 

 

Едни от най-съществените идентифицирани проблеми са свързани със 

страничните продукти и критериите за край на отпадъка. Разработването на 

единни критерии на европейско ниво, за страничните продукти и края на 

отпадъка, съществено би улеснило и стимулирало промишлената симбиоза 

между стопански субекти, установени в различни държави членки. Без единни 

европейски критерии е възможно да възникне колизия между националните 

правни уредби и това да възпрепятства промишлената симбиоза между 

оператори от различни държави членки. 

 

Политиките за управление на битовите отпадъци са другият идентифициран 

проблем, както на ниво Европейска комисия, така и в България, отчитат 

изследователите на проблема. 

 

Отчетността за управлението на отпадъците е важна част от новите изисквания на 

ЕС, твърдят авторите на доклада. Според тях използването и до сега в България на 

данни, преносими основно на хартиен носител поражда рискове от грешки и 

неточност на събираната информация за отпадъци и дейности с отпадъци. 

 

Въвеждането на Националната информационна система "Отпадъци" среща 

затруднения от технически и друг характер. Не е сигурно кога ще влезе в сила и 

какъв ще бъде нейният обхват, признават изследователите на проблема. 

 

Според тях създаването на стимули за насърчаване на повторната употреба е от 

изключително важно значение. 

 

Разработчиците на доклада препоръчват да се проведат консултации с бизнеса, 

гражданите и нестопанските организации и да се разработи пакет от конкретни 

мерки за създаване на стимули за насърчаване на повторната употреба и 

управлението на отпадъците в съответствие с йерархията на отпадъците. 
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Заглавие: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЩЕ ПОСТАВИ КОНТЕЙНЕРИ ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 

И АЛУМИНИЕВИ КЕНЧЕТА 
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konteyneri-za-stroitelni-otpadtsi-i-aluminievi-kencheta 
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Текст: Услугите по разделно сметосъбиране в Община Тервел ще продължи да 

се извършва безплатно за населението и през следващата година, съобщават 

от местната администрация.  

 

До тази година разделно се събираха хартия, стъкло и пластмаса. От началото 

на следващата година ще започне и разделно събиране на алуминиеви кенчета 

и строителни отпадъци. 

 

Осигурени са четири открити контейнера, всеки с вместимост по 6 куб.м. , 

обозначени с надпис „За строителни отпадъци“ и с логото на община Тервел. 

Два от контейнерите ще се предоставят по заявка безплатно на граждани и 

фирми, които правят ремонти и се очаква да генерират строителни отпадъци 

над 4 куб.м. от ремонтните дейности. Третият контейнер ще бъде разположен в 

двора на звено „Чистота“ и в него гражданите ще могат да изхвърлят малки 

количества строителни отпадъци, които носят в чувалчета, със собствен 

транспорт. Четвъртият контейнер ще бъде разположен в двора на претоварната 

станция и в него също ще се приемат строителни отпадъци, донесени от 

граждани. Дворовете на звено „Чистота“ и на претоварната станция се намират 

в двата края на града.  

 

Една от 20 кубиковите надстройки на автомобила, с който общината носи 

отпадъците в регионалното депо в с. Стожер ще бъде отделена и ще се ползва 

само за строителен отпадък. След напълването й, тя ще бъде превозена и 

предадена за сметка на Община Тервел. 

 

На пет места в гр.Тервел ще бъдат поставени ясно обозначени съдове за 

събиране на кенчета. При напълването им, общината ще предава събрания 

отпадък на фирми, които го изкупуват. Макар и минимални, събраните средства 

ще се влагат в бъдещи обществено значими каузи. 
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Текст: За отвратително сметище, което се намира на метри от училище, 

сигнализира читател на Plovdiv24.bg. Точното място е кръстовището на улиците 

"Мортагон“ и "Балкан“, които се намират в район "Централен“. 

 

Репортерска проверка на медията ни показа, че там е имало няколко 

едноетажни къщи. Най-вероятно част от тях са били незаконни и затова са 

съборени. На мястото им обаче днес се е образувало бунище. 
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Остатъци от стари уреди, торби с боклук и строителни отпадъци са само част от 

"бижутата“, които могат да бъдат открити в района. Има още бутилки, щайги и 

всевъзможен битов отпадък. Две от къщите в съседство все още се обитават, като 

от тях се носи гъст дим към намиращите се в района блокове. 

 

Припомняме, че на съседната улица "Марагидик“ в момента се извършва 

ремонт на втората сграда на училище "Любен Каравелов“ и намиращата се до 

него детска градина "Перуника“. И двата проекта са финансирани с европари. 

 

Скоро в района ще гъмжи от деца, които ще трябва да се сблъскат лице в лице 

със сметището. 

 


