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Източник: МОСВ 

 

Заглавие: Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по 

нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/rekultivaciya-na-depa-za-zakrivane-

predmet-na-procedura-po-narushenie-na-pravoto-na-es-po-delo-s-145-14/ 

 

 

Текст: Неглижирането в продължение на години на проблема с бавните темпове 

на закриване и рекултивация на старите общински депа, които не отговарят на 

европейското законодателство – неглижиране както на местно, така и на 

национално ниво, е пряката причина, която доведе до уведомлението от 

Европейската комисия от 15.07.2021 г., че страната ни ще бъде изправена пред 

Съда ЕС в резултат на неизпълнението на решение на Съда на ЕС по дело С-

145/14 от 15.07.2015 г. 

 

Отчитайки практиката на Съда на ЕС до момента, предстои на страната ни да 

бъдат наложени големи по размер, както еднократни, така и дневни санкции 

като пряк резултат от липсата на ясна преценка на политическо ниво за справяне 

с проблема веднага след постановяването на решението. Независимо от 
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наказателната процедура и опасността от налагане на финансови санкции, не 

само от тогавашното ръководство на МОСВ, но и от правителството на Р България 

не са предприети адекватни мерки за изпълнение на Решението на Съда на ЕС 

– не само че не е разработен адекватен план за изпълнението на дейностите по 

задълженията на страната, но не е направена и вярна преценка за мащаба на 

необходимото финансиране. 

 

Максималният срок за изпълнение на същинската техническа рекултивация е 

бил 5 години след решението на Съда на ЕС от юли 2015 г. – тоест до юли 2020 г. 

Едва през 2019 г. ръководството на МОСВ с фатално закъснение осъзнава, че 

финансирането от ПУДООС е крайно недостатъчно и 4 години след решението 

на съда идентифицира Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) като 

източник за финансиране.   

 

На заседание на Комитета за наблюдение по ОПОС на 17.10.2019 г. е получено 

категорично становище от дирекция КВЕСМС, че продължаването на процеса по 

рекултивация на 97 депа след крайния срок (31.12.2020 г.) е гаранция за 

преминаването на процедурата за нарушение на следващ етап и сезиране на 

Съда на ЕС с искане за налагане на финансови санкции. Възможно ли е в 

рамките на оставащите 9 месеца да се изпълнят изисквания на Съда на ЕС, чието 

изпълнение е трябвало да започне още през 2015 г.? 

 

Следват поредица от панически действия: предприема се изменение на 

програмата с включването на такава допустима дейност, но до обявяването на 

процедурата се натрупват още 5 месеца закъснение, докато бъде изготвен 

окончателен списък на депата, които следва да бъдат финансирани; ОПОС 

включва в насоките за кандидатстване максималния срок за изпълнение на 

техническата рекултивация съгласно решението на Съда на ЕС и въпреки че 

срокът вече е практически неизпълним, сключва 48 договора с общини; накрая, 

през есента на 2020 г., дирекция „Управление на отпадъците и опазване на 

почвите“ (УООП) с доклад предлага на министъра на околната среда и водите 

да разпореди от ОПОС да анексират договорите и крайният срок да бъде 

31.12.2020 г. – при положение, че подобна юридическа възможност не 

съществува. 

 

Видно е, че е било твърде късно тези действия да доведат до резултат. Страната е 

изправена пред опасността да понесе наказателна отговорност заради 

безотговорно управленско поведение в продължение на предходните 5 години. 

 

България ще бъде изправена пред Съда на Европейския съюз за заплащане на 

огромни санкции, защото все още не са рекултивирани 43 от депата за 

неопасни отпадъци (при 113 постановени през 2015 г. по дело С-145/14). 

 

Източник: БНР 

Заглавие: Мирослав Тодоров: Провокираме големи събития за по-малко 

отпадъци 

 

Линк: https://bnr.bg/varna/post/101501788 
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Текст: Мирослав Тодоров от „Пауър джъмп“ е част от доброволците на 

Европейското първенство по плажен хандбал във Варна. Той заедно с екипа си 

вършат страшно много работа. Всъщност те се грижат и за почистването на 

района в който се провежда първенството, като събират боклуци, пластмасови 

бутилки и каквото друго забележат. Имат интересна инициатива със събиране 

на фасове, която дори носи и награди на участниците в нея. 

 

Много странно, от боклуци непосредствено до основния стадион на 

Еврошампионата се появи фигура на сърфист. Тя е изцяло направена само от 

боклуци събрани между две от игрищата. 

 

Източник: Investor.bg 

 

Заглавие: Проблемът с разхищението на храна е по-голям, отколкото се 

смяташе  

 

Около 2,5 млрд. тона храна се губят във фермите или се изхвърлят от 

търговците на дребно или потребителите - около 40% от цялата продукция 

 

Линк: https://www.investor.bg/drugi/338/a/problemyt-s-razhishtenieto-na-hrana-e-

po-goliam-otkolkoto-se-smiatashe-332119/ 

 

 
 

Текст: Над 2 млрд. тона храна остава неизконсумирана по света – почти два пъти 

повече, отколкото се смяташе по-рано. 

 

Около 2,5 млрд. тона храна се губи във фермите или се изхвърля от търговците на 

дребно или потребителите. Това е около 40% от цялата продукция, показват данни 

от проучване на Световния фонд за природата (WWF) и британския търговец на 

дребно Tesco, цитирано от Bloomberg. 

 

Тези стойности са значително повече от досега изчисляваните 1,2 млрд. тона, като 

фермите в по-богатите държави са по-големи прахосници, отколкото досега се 

смяташе, се казва още в доклада. 

 

В продължение на години изследователите се опитват да съберат данни за 

истинския мащаб на създаването на хранителни отпадъци, което според 

Междуправителствената експертна група по климатичните промени 

представлява до 10% от емисиите парникови газове. 

 

Последният цялостен анализ за разхищението и генерирането на отпадък от 

храна бе изготвен от Организацията по земеделие и прехрана на ООН в 2011 г. и 

изчисли, че този дял е около 33%. 
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„Проблемът най-вероятно е по-голям, отколкото смятахме“, коментира Пийт 

Пиърсън, ръководител на звеното за разхищение на храна към WWF. „От години 

знаем, че разхищението на храна и създаването на отпадъци от нея е огромен 

проблем, който може да бъде ограничен до минимум, а това на свой ред може 

да намали влиянието на хранителната система върху природата и климата“, 

посочва още той. 

 

Новият доклад, който се основава и на заключенията на Организацията по 

земеделие и прехрана, показва, че близо 1,2 млрд. тона храна се губи във 

фермите – първо такова определяне на загубите там от 2011 г. Отделно, 931 млн. 

тона се прахосват от търговците на дребно и потребителите, изчисляват по-рано 

тази година от Програмата за околната среда на ООН. 

 

Обратно на досегашните предположения, че загубата на храна е проблем 

предимно при по-бедните региони по света, последният доклад показва, че 

страните с високи и средни доходи в Европа, Северна Америка и 

индустриализирана Азия отговарят за 58% от световното прахосване на реколта. 

 

Докладът призовава правителствата и хранително-вкусовите компании да 

приемат подхода за целеви мерки. В рамките на стратегията Target-Measure Act 

бизнесът задава цели за намаляване на разхищението на храна, измерва и 

отчита излишъка и отпадъка и др. 

 

Досега само 11 от общо 192 национални климатични стратегии в рамките на 

Парижкото споразумение споменават разхищението на храна и генерирането 

на отпадъци от нея. По-голяма част от тях са от държави в Африка. 

 

Източник: Shum.bg 

 

Заглавие: В Шумен с идея да монтират подземни контейнери за битови отпадъци 

 

Линк: https://www.shum.bg/article/214875/ 

 

 
 

Текст: Наложената от години в някои страни практика битови отпадъци да се 

събират в подземни контейнери е на път да се въведе и в Шумен. Общината е с 

намерение да закупи, на първо време, 4 подземни контейнери. Те ще са 

механизъм за отваряне с педал и съд с обем 3 кубични метра. Едно от 

предимствата на този тип контейнери е, че на по-малка площ ще бъдат 

осигурени по-големи обеми за събиране на битовите отпадъци. 

 

Четирите контейнера са на стойност 35 хил.лв., като стойността на разходите е 

определена на база на направено пазарно проучване и по действащите в 

момента цени. 

 

„Да, имаме такава идея и ако се одобри финансирането, ще пристъпим към 

следващите стъпки за реализирането й. Визията е такива контейнери да се 

монтират на места, където има струпване на повече казани от сегашни тип, 



където има повече ползватели. Трябва и да се се осигури съхраняването на 

контейнерите, да са възможно най-защитени от вандализъм. Също така ще се 

види къде няма да бъдат засегнати подземни комуникации. Доста са факторите, 

които ще определят къде ще бъдат разположени новите подземни съдове“, каза 

аз ШУМ.БГ екологът в община Шумен Живка Атанасова. Тя допълни, че 

обслужването на този тип контейнери не е по-сложно в сравнение с това на 

сегашните.   

 

Сумата за купуването на подземни контейнери е заложена в общите средства 

от 1 626 649 лева, които общината има от месечни отчисленията по чл.60, ал.2, т.1 

и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март 

2020 г. до 31 декември 2020 г. 

 

В докладна записка кметът Любомир Христов иска съгласие от Общинския съвет 

да изхарчи тези пари, като за 896 852 лв. ще се закупи техника за общинските 

предприятия „Чистота“, „Парове и обредна дейност“, „Строителство и 

благоустройство“. 

 

211 797 лв. са предвидени за изграждане и оборудване на площадки за разделно 

събиране на строителни и биоразградими (растителни) отпадъци на 

територията на населените места от община Шумен. Предвижда се във всяко от 

26-те населени места, както и в кварталите Дивдядово, Макак и Мътница да се 

изгради по една площадка за събиране на строителни и биоразградими 

(растителни) отпадъци. На всяка площадка ще бъдат поставени по 1 контейнер 

за строителни отпадъци и 1 контейнер за растителни отпадъци. Ще се постави 

ограда, която да предотвратява изсипването извън контейнера и разпиляването 

на отпадъците. Предвижда се монтиране на видеонаблюдение. 

 

408 000 лв. са предвидени за строително-ремонтни работи. Те включват 

проектиране и строителство на разширение на ретензионен басейн за 

инфилтратни води в Регионално депо, кв. Дивдядово, от който през пролетта на 

т.г., след проливни дъждове изтекоха замърсени води за 60 000 лв. Текущ ремонт 

на второстепенен път от бул. „Симеон Велики“ до Общински център за събиране 

на опасни отпадъци и на ИУАГ за 300 000 лв. и рехабилитация на пътна настилката 

от бул. „Мадара“ до база на ОП „Чистота“ и ОП „Паркове и обредна дейност“ за 

48 000 лв. 

 

135 000 лв. са заложени за разработване на общински програми за опазване на 

околната среда, за  устойчивото ползване и възстановяване на почвите, за 

управление на отпадъците. 

Оформянето на подобни програми е необходимо на общината да 

кандидатства с проекти пред еврофондове, национални програми или за 

финансиране от държавния бюджет. 

 


