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Източник: МОСВ 

 

Заглавие: Министър Димитров откри нови инсталации за преработка на 

отпадъци за 7 общини в Средногорието 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimitrov-otkri-novi-instalacii-za-

prerabotka-na-otpaduci-za-7-obstini-v-srednogorieto/ 

 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Емил Димитров откри днес нови 

съоръжения за преработка на отпадъци за общините Златица, Антон, 

Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч. Заедно с кмета на Златица 

инж. Стоян Генов министър Димитров преряза лентата на компостираща 

инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на 

територията на седемте общини. 

 

Компостиращата инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими 

отпадъци е с капацитет от близо 3000 тона годишно, а тази за предварително 

третиране на смесено събрани битови отпадъци - с капацитет до 6000 тона. 



Съоръженията са изградени на площадка в рамките на Регионалната система 

за управление на отпадъците (РСУО) „Средногорие Еко“. Инсталациите ще 

приемат и преработват отпадъци от населени места с общо 21 000 жители. По 

време на церемонията министър Димитров получи награда за принос в 

развитието на Средногорието. 

 

Проектът се изпълнява от Община Златица и е на обща стойност от близо 8,9 млн. 

лв., безвъзмездното финансиране в размер на 6,6 млн. лв. е от Оперативна 

програма „Околна среда“ 2014-2020 г. 

 

В рамките на проекта е въведена и система за разделно събиране на зелени и 

биоразградими отпадъци в общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, 

Пирдоп, Чавдар и Челопеч. Осигурена е също техника за събиране и 

транспортиране, както и съдове за разделно събиране. 

 
Източник: DW 

 

Заглавие: Полша тъне в боклуци от Германия 

 

Линк: https://www.dw.com/bg/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B0-

%D1%82%D1%8A%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-

%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82-

%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/a-56342910 

 

 
 

Текст: Всяка година в Полша се изсипват хиляди тонове боклук от чужбина. По-

голямата част от него идва от Германия - често нелегално. А Полша не успява да 

се справи дори със собствените си отпадъци. 

 

В трапове и ями, по полета и в гори, край пътища и в изоставени стари складове: 

Полша е задръстена от боклуци. Тя внася тонове отпадъци от чужбина - от 

Великобритания, Италия, Австрия. Но най-много идва от Германия: 70 процента 
от вносния боклук в Полша идва от западната ѝ съседка.   

 

Сметището на Европа 

 

По данни на Лявата партия, през 2018 година Германия е изнесла около 250 000 

тона отпадъци в съседна Полша. Към тях се добавят и стара хартия и пластмаси, 

които не се нуждаят от специално разрешение за износ в страните от ЕС, т.е. 

става дума за боклук, който не се регистрира. 

 

Освен това на операторите в Полша не им е разрешено да приемат или 

рециклират видовете боклук, който пристига в страната. А това означава, че той 

често е незаконен, казва Беата Меренда от оторизирания орган за защита на 

околната среда в Долна Силезия, който контролира вноса на отпадъци, влизащ в 

страната през Вроцлав. 
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Играчите в незаконния бизнес с отпадъци знаят как да излъжат системата, 

обяснява Меренда. "Така например те декларират стара пластмаса, а в 

действителност внасят битови отпадъци или бракувани коли", казва тя.  

 

Трудно е да се каже колко хиляди тона нерегламентиран бокук преминава 

границата по този начин. Или пък боклук с фалшиво описание. Меренда 

посочва, че 20-те внезапни проверки, направени от нейната агенция през 2019 

година, са установили 14 случая на нелегален и неприкрит внос на отпадъчни 

течни субстанции, медицински и несортирани битови отпадъци.  

 

"Германските компании могат да намалят наполовина разходите си за 

складиране на боклука, ако го изнасят при нас", твърди Меренда. А в Полша има 

хора, които приемат тези отпадъци с готовност. 

 

Мръсният бизнес с боклуците 

 

Това е доходоносен бизнес и за двете страни, дори и когато нарушават закона, 

казва Гжегож Виелгосницки, инженер-еколог в Технологичния университет в Лодз. 

Той дава следния пример: полска компания предлага на германски оператор 

да му откупи пластмасови отпадъци, които уж ще рециклира легално в Полша, 

след като си издаде разрешително. "В действителност обаче тази компания 

притежава единствено парцел земя и може би багер за разтоварване на 

отпадъците. И нищо друго", каза Виелгосницки. "Контролният орган също не 

проверява дали въпросната фирма разполага със съответното оборудване и 

съоръжения, но въпреки това издава разрешението за рециклиране. След това 

отпадъците обикновено просто се изгарят", казва той. 

 

Източник: БНТ 

 

Заглавие: Едрите битови отпадъци: Как и от кого се събират? 

 

Линк: https://bntnews.bg/news/edrite-bitovi-otpadaci-kak-i-ot-kogo-se-sabirat-

1093037news.html 
 

 
 

Текст: Над 5500 тона едрогабаритни и електрически отпадъци са извозени през 

миналата година само в Столичната община. В по-малките общини обаче все 

още няма система, по която регламентирано да се извозват такива отпадъци. 

 

В община Стамболийски живеят малко над 23 000 души. Ако някой от тях реши 

да изхвърли развалената си кухненска печка или счупен диван обаче, не може 

да разчита, че е той ще бъде извозен. 

 

Ако намерите голям диван или стар електрически уред, какво го правите? 

 



"Не го взимаме, оставаме го, той е голям, как, не можем да го вдигаме. Ако ми 

трябва, си викам контейнера от БКС, няма проблем. За един диван не се вика 

контейнер. Ще го изгоря, ако трябва", каза работник в "Чистота". 

 

Единственият вариант за регламентирано изхвърляне на електрически и 

едрогабаритни отпадъци в малката община се оказва платен. Да извикаш 

контейнер от общинското дружество по чистота БКС струва 50 лева 

първоначална такса, а окончателната зависи от количеството изхвърлен боклук. 

 

В по-големите градове в България обаче има разработена система за безплатно 

извозване. Такъв е примера и от София. 

 

"Гражданите подават заявка за събирането на това оборудване, има графици за 

събирането и в 7-дневен срок, съгласно графика от подаване на заявката 

организация по оползотворяване събира от посочения адрес", каза Лили 

Ангелова от дирекция "Управление на отпадъците" в Столична община. 

 

Общинските фирми за почистване събират и едрогабаритните отпадъци до 

контейнерите. Подобна е системата и в Германия. 

 

"Аз мисля, че пералня беше, която изхвърлях, и обаждаш се предварително и се 

уговаряте за дата, добре е всичко, без проблем върви", каза Мира Димова, 

Германия. 

 

В България навлиза и практиката големите магазини за електроуреди да приемат 

стара техника и срещу нея да дават отстъпка за новата. Това обаче засега се 

прави кампанийно. 

 

Източник: Актуално 

 

Заглавие: BILLA България намалява количеството генерирани хранителни 

отпадъци с 23,3% 

 

Линк: https://www.actualno.com/business/billa-bylgarija-namaljava-kolichestvoto-

generirani-hranitelni-otpadyci-s-233-news_1551972.html 

 

 
 

Текст: За поредна година BILLA България и Столична община реализират 

успешно партньорство за намаляване на хранителните отпадъци. Резултатите 

сочат, че през изминалата 2020 г. търговската верига е успяла да намали 

количеството генерирани биоразградими отпадъци с 23,3% (340,3 тона), 

сравнено с 2019 г. През предходната година компанията предприема мерки за 

оптимизиране на поръчките и доставките в секции сух асортимент и млечни 

продукти, с фокус върху намаляване на бракуваната стока в магазините. BILLA е 

първата голяма търговска верига, стартирала работа със столичното 

предприятие за третиране на отпадъци, инсталация „Хан Богров“. В няколко дни 



от седмицата, биоразградимите отпадъци от всички магазини на веригата, 

разположени в град София, се транспортират до инсталацията, където се 

третират биологично, като при процеса се генерира биогаз, използван в 

последствие за производство на зелена електроенергия. Служителите в 

магазините от веригата са преминали през специален инструктаж как да отделят 

биоразградимите отпадъци. „Управлението на отпадъци е област, в която 

влагаме сериозни усилия от много години. Считаме постигнатите резултати за 

голям успех. Като търговци, всекидневно трябва да предлагаме на клиентите си 

свежест и качество, но не по-малко отговорни са и действията в посока 

намаляване на негодните за консумация хранителни стоки. Регулярно се 

стараем да провеждаме обучения за прецизна организация на процесите по 

поръчки и доставки, както и за грижливо отношение към продуктите в магазините 

ни,“ сподели Норберт Мисбрандт, управител на BILLA България. Инсталацията за 

оползотворяване на зелени и биоразградими отпадъци Хан Богров влиза в 

експлоатация през 2014 г., като част от Столичното предприятие за третиране на 

отпадъци. Оттогава датира съвместната работа с търговската верига. В началото 

на 2015 година BILLA разширява сътрудничеството си с тях, като обхваща всички 

магазини от веригата на територията на град София. Намаляването на 

отпадъците се свързва не само с ресурсна ефективност, но също и с нови 

възможности за създаване на партньорства в областта на опазване на околната 

среда. Ето защо BILLA България ще продължи да полага усилия за развиването на 

отговорен и устойчив бизнес, който е ключов фактор както за успеха на 

компанията, така и за създаването на добавена стойност за обществото и 

околната среда. 

 

 


