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Текст: Разработен е иконометричен модел, който да прогнозира изменението 

на общото количество смесени битови отпадъци на територията на Столична 

община спрямо динамиката в туристопотока. По този начин ще се подпомогне 

въвеждането на кръгова икономика в България, ще се даде възможност да се 

оптимизират публичните разходи за управление на отпадъците и ще се намалят 

емисиите във въздуха, причинени от неефективно управление на отпадъците. 

 

Като пример за функционирането на модела можем да посочим следната 

прогноза. Ако поради ограничителните мерки, свързани с пандемията от корона 

вируса, броят на туристите през 2021 г. спадне с 8% спрямо предходната година, 



общите образувани битови отпадъци в Столична община ще намалеят с около 

3%. В обратната ситуация, ако през 2022 г. липсват ограничителни мерки, 

свързани с пандемията от корона вируса, броят на туристите се увеличи с 8% 

спрямо предходната година, общите образувани битови отпадъци в Столична 

община ще се увеличат с около 4,6%. 

 

Освен нови моделът използва и класически детерминанти при такъв тип 

прогнозиране. Чрез тях се установява, че 1 % увеличение на дохода на глава от 

населението е свързано с 0,34% увеличение на общото генериране на твърдите 

битови отпадъци. Увеличение на доходите се наблюдава например при 

нормативно увеличение на минималната работа заплата, което в последните 

години се случва ежегодно. Като това води до промяна както в количеството, така 

и в структурата на генерираните отпадъци. Освен прогнозираното увеличение на 

общия отпадък с 0,34%, промените в структурата показват, че разходите за 

нарасналите отпадъци ще се поемат от бизнеса, а не от Столична община. 

Защото няма да се увеличи потокът на хранителни отпадъци, а ще се увеличи 

потокът на разделно събирани отпадъци от опаковки и излязла от употреба 

техника, за които са отговори колективните системи за разделно събиране на 

отпадъци, финансирани от бизнеса. 

 

Моделът позволява да се анализира и структурата на разходите за управление 

на общинските отпадъци, така че да се търсят икономии от мащаба. При 

Столична община в момента няма такава ефективност, което не отговаря на 

международната практика и икономическата теория. При големите общини, 

заради гъстотата на населението, контейнерите за събиране на отпадъци са 

концентрирани в по-голяма близост, което намалява разходите за обслужването 

им. Отделно, заради по-големия мащаб, фиксираните разходи за дейността 

намаляват съществено, което би трябвало да води и до намаление на общите 

разходи. Също така използването на физически капитал (машини и съоръжения) 

е по-ефективно и икономически обосновано от използването на човешки труд 

при събирането на отпадъци. 

 

Липсата на икономии от мащаба при управлението на отпадъците в Столична 

община означава неправилно структуриране на променливите и фиксираните 

разходи в избраната технологична комбинация за дейността. На второ място, 

означава неправилно разпределение на ангажиментите между общината и 

организациите за разделно събиране на отпадъци (колективните системи на 

бизнеса). 

 

Първата цел на модела е да прави прогнози за промяната в обема на общото 

количество смесени битови отпадъци, чието събиране е ангажимент на 

Столична община. Втората цел на иконометричния модел е да даде индикация 

за възможното преструктуриране на общинските разходи за управление на 

отпадъците. Моделът може да се използва и от други по-големи общини след 

известно настройване, тъй като територията, размерът на населението и 

неговата плътност имат важно значение в тази дейност. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Искат система за сепариране на отпадъци 
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Текст: Регионалното сдружение за управление на отпадъците на общините от 

област Шумен (РСУО-Шумен) излезе с предложение за включване в 

Националния план за управление на отпадъците 2021 – 2028 г. По време на 

заседанието председателят на сдружението кметът Любомир Христов 

коментира, че това е от изключителна важност, тъй като Националният план е 

стратегическият документ, който ще определи политиката в управлението на 

отпадъците през следващите осем години. 

 

В изпратеното до Националното сдружение на общините становище се посочва 

необходимостта от изграждане на инсталация за предварително третиране на 

смесените битови отпадъци, както и да се разшири Регионалното депо за 

неопасни отпадъци, съобщи Живка Атанасова – главен експерт „Екология” в 

Община Шумен. 

 

В мотивите към становището е отбелязано, че в община Хитрино е изградена 

инсталация за предварително третиране (сепариране) на смесени битови 

отпадъци. Тя е с капацитет 4000 тона годишно и обслужва общините Хитрино, 

Венец и Каолиново. Отпадъците, които тези общини генерират, са около 6,5% от 

смесените битови отпадъци на територията на Сдружението. Останалите пет 

общини – Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Каспичан и Смядово, възлагат 

съвместно услугата на външен изпълнител. Поради изтичане на срока на 

договора през 2020 г. бяха проведени две процедури по реда на ЗОП, които бяха 

прекратени заради липса на подадени оферти. Освен това, предложената при 

пазарните консултации цена от 120 лева на тон е неприемлива за общините, се 

казва още в становището. 

 

В него се посочва още, че Регионалното депо за неопасни отпадъци – Шумен е 

проектирано и изградено най-напред за задоволяване на нуждите на община 

Шумен. Впоследствие е определено като регионално и в момента има 

капацитет на запълване не повече от шест години. Опитите на общинското 

ръководство да привлече инвеститор, който да изгради завод за преработка на 

битовите отпадъци, бяха осуетени и това налага РСУО-Шумен и в частност 

Община Шумен да търсят други решения за обезвреждане на негодните за 

оползотворяване отпадъци. Затова към момента трябва да се предприемат 

действия за разширяване на съществуващото депо за смесени битови отпадъци 

с допълнителна клетка и необходимата инфраструктура. 

 

Източник: Актуално 

 

Заглавие: Община Враца купува още 15 подземни контейнера, доставката ще е 

от Сърбия 

 

Линк: https://www.actualno.com/vraza/obshtina-vraca-kupuva-oshte-15-podzemni-

kontejnera-dostavkata-shte-e-ot-syrbija-news_1567694.html 

 

 

 

 



 

 

Текст: Община Враца сключи договор за доставка на още 15 подземни 

контейнера с вместимост 3 кубични метра. Доставчикът по договор за 148 643 лв. 

с ДДС е сръбската фирма „KORALI“ DOO - Конарево. 

Неин ангажимент е също да ги брандира, да направи и оформи изкопите и да 

ги монтира в тях. 

 

Миналата година във Враца поставиха първите 5 подземни контейнера в 

жилищни квартали на областния град. Тогава от местната администрация 

обясниха, че вместимостта на всеки един съд е три пъти по-голяма, в сравнение 

с използваните в момента контеи ̆нери за битови отпадъци.    Сметоизвозването 

на новите съоръжения ще се извършва със специализирана техника на ОП"БКС". 

Успоредно с това, Враца и Мездра кандидатстват с проект по Норвежкия 

механизъм за закупуването на контеи ̆нери за подземно монтиране, които ще 

бъдат разположени около детски и учебни заведения и ще се използват за 

разделно събиране на отпадъците. Основната цел при внедряването на 

системата за сметосъбиране, използваи ̆ки съдове за подземен монтаж е 

намаляването на възможността за замърсяване около контейнерите и по-голяма 

ефективност при управлението на отпадъците. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Събират опасни отпадъци в Каварна  

Линк: https://bnr.bg/varna/post/101434113/sabirat-opasni-otpadaci-v-kavarna 

 

 
 

Текст: Кампания са събиране на опасни отпадъци от домакинствата 

организират Община Каварна и фирма „БалБок Инженеринг“ АД, съобщават от 

местната администрация. Тя ще се проведе на 18 март, четвъртък. 

 

Мобилният събирателен пункт ще работи от 10 до 16 часа на паркинга срещу 

бившата административна сграда на Общината по ул. „Добротица“ № 50. 

Безвъзмездно ще се приемат следните видове опасни отпадъци, образувани от 

домакинствата: 

 

• Живак и живаксъдържащи уреди; 

 

• Лакове и бояджийски материали – лакове, бои, политури, разтворители и 

разредители за боя, терпентин, лепила, мастила;  

 

• Домакински препарати и химикали – почистващи препарати, дезинфектанти, 

белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, 

основи, реактиви, химикали; 

https://bnr.bg/varna/post/101434113/sabirat-opasni-otpadaci-v-kavarna


 

• Празни опаковки, обозначени със символите за опасност; 

 

• Фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок; 

 

Кампанията ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки, 

свързани с предотвратяване разпространението на COVID-19. 

 

Източник: Марица 

 

Заглавие: Камери ще следят кой изхвърля отпадъци на незаконни сметища край 

Велинград 

Линк: https://www.marica.bg/region/pazardjik/kameri-shte-sledqt-koy-izhvarlq-

otpadaci-na-nezakonni-smetishta-kray-velingrad 

 

 
 

Текст: Вчера съвместно с кмета на Община Велинград д-р Костадин Коев и 

заместник кмета г-н Атанас Палигоров направихме обход на местата с най-

тежки замърсявания в близките околности на града, съобщиха от Гражданско 

обединение "Чист Велинград". Посетихме района под квартал Каменица, 

околностите на квартал Асфалтова база, поречието на Чепинска река и пътя от 

Велинград към Юндола. Ето какво констатирахме: 

- незаконното сметище на строителни материали, находящо се в близост до 

бетоновия възел под квартал Каменица (на първите снимки) се почиства с 

техника, а след приключването на това почистване ще се направи и ръчно такова, 

за да се премахнат малки отпадъци като торбички, опаковки и т.н. Предстои 

монтирането на охранителна камера, чрез която да се предотврати бъдещо 

замърсяване; 

- прилежащите околности на квартал Асфалтова база и поречието на реката са 

в много тежко състояние, чието почистване ще започне поетапно с техника и след 

това на ръка; 

- по пътя за Юндола констатирахме един сериозен проблем, който касае 

прехвърлянето на отговорност между различни институции - служители на пътната 

агенция за извършили почистване на отбивките край пътя, което е чудесно, но за 

съжаление част от по-едрия боклук очевидно е избутан в коритото на река 

Луковица, където вече отговорността за почистването отива при ДГС "Алабак", на 

които ще се наложи да го почистят за собствена сметка...По подобен начин стоят 

нещата с почти всички отбивки и дерета по пътя до Юндола. 

За днес е планиран съвместен обход по посочения участък с представители на 

горското стопанство. 

- почистването на всички незаконни сметища и особено на речното корито се 

очертава като изключително тежък проблем, за чието решаване нито в 

общинския бюджет, нито в бюджета на горските стопанства са предвидени 

средства. 

- на последните снимки е отразено състоянието на незаконното сметище в 

района на ТМС, което беше обект на репортажа излъчен по БТВ. Вижда се, че 

конкретно място е почистено и обработено. За съжаление съседните терени, 

https://www.marica.bg/region/pazardjik/kameri-shte-sledqt-koy-izhvarlq-otpadaci-na-nezakonni-smetishta-kray-velingrad
https://www.marica.bg/region/pazardjik/kameri-shte-sledqt-koy-izhvarlq-otpadaci-na-nezakonni-smetishta-kray-velingrad


които са замърсени с дребни отпадъци, не са почистени, в т.ч. е и канал, в който 

най-вероятно нерегламентирано се извършва смяна на машинно масло. 

Съвместните действия на ГО "Чист Велинград" и общинска администрация 

Велинград, и по-конкретно ангажиментите на г-н Коев започват да дават резултат. 

Всички ние, като жители на Велинград и останалите населени места в общината, 

трябва да си дадем сметка, че без общи усилия насочени към намаляване на 

отпадъците, почистване и засилен контрол няма как да излезем от тежката 

ситуация, в която се намираме. 

В тази връзка обмисляме провеждането на обща кампания за почистването на 

града, селата, махалите и околностите им, в която ще бъдат поканени 

представители на всички бизнеси, опериращи на територията на общината, 

както и масово участие на всеки, който желае да допринесе в решаването на 

проблема. 

  

Източник: БНР 

 

Заглавие: Невестино рекултивира две закрити сметища и кара отпадъците си до 

депото в Самоков 

Линк: https://bnr.bg/post/101433681/nevestino-rekultivira-dve-zakriti-smetishta-i-kara-

otpadacite-si-do-depoto-v-samokov 

 

 
 

Текст: Започна рекултивирането на закритите преди 3 години сметища на 

територията на община Невестино, казаха от общината. Финансирането за над 

200 хиляди лева е по Оперативна програма „Околна среда“.  

 

Двете сметища - едното край общинския център Невестино, другото - край с. 

Ваксево, са с обща площ около 20 декара. Закрити са от 1 януари 2018 год., но 

на тях се караше нелегално отпадъци.  

 

Миналата година по подаден сигнал прокуратурата разпореди проверка за 

изхвърлени стотици кубични метра отпадъци, основно - строителни, до път към 

общинското сметище.  

 

На общината РИОСВ наложи санкции, теренът - около 2 декара, беше почистен 

с техника и за сметка на общината. 

 

От м.г. община Невестино кара отпадъците до депото в Самоков, на 80 

километра - поне два пъти седмично, което оскъпява сметосъбирането и това 

наложи вдигане на таксата смет от 5 на 7 промила. Рекултивирането на двете 

сметища трябва да приключи до края на годината, а на терените ще бъдат 

засадени храсти и дървесни видове, казаха от общинската управа. 

https://bnr.bg/post/101433681/nevestino-rekultivira-dve-zakriti-smetishta-i-kara-otpadacite-si-do-depoto-v-samokov
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