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Източник: БНР 

 

Заглавие: Европа за рециклиране на техника 

 

Линк: https://bnr.bg/shumen/post/101527491/evropa-za-reciklirane-na-tehnika 

 

 
 

Текст: Електронните устройства и електрическото оборудване определят 

съвременния живот — от перални машини и прахосмукачки до смартфони и 

компютри, като е трудно да си представим живота си без тях. Но отпадъците, 

които генерират, се превръщат в пречка пред усилията на ЕС за намаляване на 

екологичния му отпечатък. 

 

Какво представляват електрическите и електронните отпадъци? 

 

Те обхващат различни продукти, които се изхвърлят след употреба. Големите 

домакински уреди, като например перални машини и електрически печки, се 

събират в най-голяма степен, като съставляват повече от половината от всички 

събрани отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Следват 

информационно-технологичното и телекомуникационното оборудване 

(лаптопи, принтери), потребителско оборудване и фотоволтаични панели 



(видеокамери, луминесцентни лампи) и малки домакински уреди 

(прахосмукачки, тостери). Всички останали категории, като например 

електрически инструменти и медицински изделия, заедно съставляват едва 7.2 

процента от събраните отпадъци. 

 

Защо рециклирането на електронните устройства и електрическото оборудване 

е важно, чуйте в рубриката „Рестартирай Европа – по-силна за теб“, подготвена 

от Людмила Борисова. 

 

Източник: Bloombergtv.bg 

 

Заглавие: Предстои биологична рекултивация на сметището в Девня 

 

Линк: https://www.varna24.bg/novini/regionalni/Predstoi-biologichna-rekultivaciya-

na-smetishteto-v-Devnya-1125235 
 

 
 

Текст: Вчера в залата на Община Девня  се проведе заключителна 

пресконференция по проект "Закриване и рекултивация на депо за твърди 

битови отпадъци-гр. Девня", финансиран по ОП "Околна среда 2014 – 2020 Г."   

 

На пресконференцията присъстваха: - г-н Свилен Шитов, кмет на Община Девня; 

д-р Виктория Николова – Управител на Областен информационен център, Варна; 

Славина Жекова и Михаил Иванов – експерти в ОИЦ – Варна; инж. Мирослава 

Йорданова – Кателиева – представител на Басейнова дирекция, граждани и 

представители на медиите. 

 

На заключителната пресконференция бяха представени основните цели на 

проекта и резултатите, които постига той. 

 

Главната цел  на  проекта  е  да  се  ограничи  замърсяване  на  околната  среда 

и прилежащите поземлени имоти, да се  възстановят  нарушените  терени  и да 

се постигне подобряване на ландшафта, чрез извършваната техническа 

рекултивация, включваща комплекс  от инженерни  дейности  на  депото за 

отпадъци, находящо се в местностите  "Герените" и "Маркузана" в землището на 

гр. Девня.  

 

Изпълненият проект е принос  към  изпълнение  на задълженията на Република 

България по процедура по нарушение на правото на Европейския съюз във  

връзка  с  постановеното Решение на  Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. 

по дело С-145/14.  

 

Проектьт обхваща закриване и техническа рекултивация на депо за твърди битови 

отпадъци.  

 

Изпълнените мерки по закриване и техническа рекултивация на депото включват: 

отстраняване (изгребване) и предепониране на разпилените твърди битови 

отпадъци от съседния терен и отпадъците с недопустим откос (над 22 градуса); 
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подравняване на терена след експлоатацията; предепониране и компактиране 

на отпадъците в тялото на депото; подравняване на откосите; полагане на 

подравнителен почвен слой; изграждане на финалното покритие (горния 

изолиращ екран); полагане на слой за улавяне на евентуален сметищен 

газ(биогаз); защитен слой срещу проникване на повърхностни води; полагане на 

основен пласт почва; контрол и отвеждане на повърхностните води и оформяне 

на излазите на газовите кладенци; мониторингови съоръжения за подземни води; 

направа на визьорни и реперни точки и всички други  дейности планирани по 

проекта.  

 

Предстои биологична рекултивация на депото, която Община Девня е поела като 

ангажимент по проекта. 

 

Общата стойност на проекта е   1 220 102.07 лв. от тях европейско финансиране 

в размер на 1 037 086.75 и национално съфинансиране 183 015.32 лв. 

 

Период на изпълнение 15.05.2020 - 15.02.2022 год. 

 

Проектът се финансира от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020", 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове , и националния бюджет на Република България. 

 

Източник: БНТ 

 

Заглавие: Пет нерегламентирани сметища изникнаха около Благоевград 

 

Линк: https://bntnews.bg/news/pet-nereglamentirani-smetishta-izniknaha-okolo-

blagoevgrad-1168858news.html 

 

 
 

Текст: Пет нерегламентирани сметища само за няколко седмици се образуваха 

в Благоевград, след като депото за строителни отпадъци беше затворено. 

 

Държавата не осигурява средства за рекултивация на тези депа, общините не 

могат да се справят сами и със затварянето на това депо, ние неволно станахме 

съучастници в процеса на увеличаването на нерегламентирани сметища, 

обясни пред БНТ Диана Стефанова, експерт по екология и чист среда към 

Община Благоевград. 

 

Глоби за нарушителите има, подчерта тя. Обясни обаче, че на незаконните 

сметища няма само строителни отпадъци, а всичко, което е ненужно на 

гражданите. 

 

Към момента не събираме строителни отпадъци, тъй като депото не работи, 

обясни Васил Бачев, управител на общинско дружество за сметосъбиране. 

 

Източник: Община Русе 



 

Заглавие: 20 хиляди лева за 10 дни са загубили русенци, хвърляйки отпадъци извън 

контейнерите. 5 мобилни центъра и съдове за строителни отпадъци се очакват от 

следващата година в Русе 

 

Линк: https://obshtinaruse.bg/20-hilyadi-leva-za-10-dni-sa-zagubili-rusentsi-hvarlyayki-

otpadatsi-izvan-konteynerite-5-mobilni-tsentara-i-sadove-za-stroi 

 

 
 

Текст: „Ще загубим, ако продължаваме да хвърляме отпадъците си до 

контейнерите“, обърна се към русенци кметът Пенчо Милков на среща с 

медиите днес. През тази година отчисленията към държавата за всеки тон 

депонирани отпадъци е 82 лв. Така само за 10 дни гражданите са загубили близо 

20 хил. лв., тъй като битовите отпадъци, струпани около контейнерите, заедно с 

едрогабаритните отпадъци, се извозват и предават директно на Регионално депо 

- Русе за обезвреждане, а не в инсталацията за предварително третиране. 

 

Кметът припомни още, че всеки от сивите съдове за смесени битови отпадъци се 

обслужва ежедневно от автоматизираната система на сметосъбиращите 

автомобили, а след това и от допълнителен камион за едрогабаритните 

отпадъци. В някои проблемни точки се налага и повторно обслужване. 

 

Община Русе проследява всеки ден работата на изпълнителя „Нелсън Чистота“ 

чрез GPS устройства, разположени в сметоизвозващите автомобили. Задължение 

на служителите е и да събират изхвърлените извън контейнерите отпадъци, което 

също отнема време и с това забавя графика за почистване. 

 

За 2021 г. до момента фирмата е санкционирана с 163 993 лв. за необслужване 

на контейнери, неспазване графика за сметосъбиране, допуснато разпиляване 

на отпадъци в прилежащите площи около съдовете, непредоставяне на съд и 

необслужени кошчета за дребни битови отпадъци. 

 

„Въпреки контрола, който упражняваме, проблем с отпадъците има“, каза 

кметът. 

 

Проверките на служителите често установяват, че контейнерите са празни, а 

гражданите изхвърлят около тях, вкл. своите строителни и едрогабаритни 

отпадъци. Милков припомни, че към момента русенци могат да предадат 

големите отпадъци на депото абсолютно безплатно, а строителните - в 

специализираната инсталация в местността „Под Ормана“. 

 

Заместник-кметът Димитър Недев обясни, че в момента администрацията 

работи по проект за кръгова икономика, чрез който се очаква изграждането на 5 

мобилни пункта за рециклиране на отпадъци от домакинствата в Русе, както и 

разполагането на контейнери за строителни отпадъци. 
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