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Текст: Отпадъците в България все още не се оползотворяват достатъчно, а 

управлението им създава риск за природата и човешкото здраве. Това твърди 

Сметната палата след одит на управлението на отпадъците от пластмаса за 

периода 2017 - 2019 г. 

 

През 2018 г. са оползотворени само 25 на сто от предадените отпадъци за 

третиране, а са обезвредени 75 на сто. През 2017 г. са оползотворени 28 на сто, 

а са обезвредени 71 на сто.  
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България все още е с едно от най-високите за ЕС равнища на депониране 

(складиране) на отпадъци - 70 на сто през 2016 г. и 62 на сто през 2017 г., в 

сравнение със средното равнище за ЕС от около 24 на сто.  

 

У нас през 2017 г. са образувани 3 млн. тона битови отпадъци, 185 хил. тона 

опасни и около 17 млн. тона неопасни отпадъци. През 2018 г. битовите отпадъци 

са около 2,9 млн. тона, опасните – 281 хил. тона, а неопасните – 19 млн. тона. 

 

Мерките по третирането на отпадъците, в т. ч. от пластмаса, са насочени 

предимно към образуваните отпадъци при излизането им от употреба и по-

малко към предотвратяване на образуването им - това намалява ефективността 

на провежданата политика, казват одиторите. 

 

Не е достигната националната цел от 40 на сто за рециклиране на битовите 

отпадъци, заложена в законодателството. Има дори намаление на 

рециклирането с 3 на сто през 2018 г. в сравнение с 2017 г. - до 31,50 на сто. 

Равнището на  рециклирането на битови отпадъци у нас е значително по-ниско 

от средното за ЕС – 46 на сто. 

 

През 2018 г. в страната са образувани 131 хил. тона пластмасови отпадъци от 

опаковки, а през 2017 г. - 120 хил. тона. Всички организации по оползотворяване 

превишават нормативно заложените цели за рециклиране на отпадъците от 

опаковки от пластмаса. 

 

Липсва нормативно изискване за регистрация на фирмите, които пускат на 

пазара опаковани стоки. От Министерството на околната среда и водите са 

предприети действия в тази посока. 

 

Известните в публичното пространство случаи на незаконен внос на отпадъци, 

нерегламентирани сметища и нерегламентирано изгаряне на отпадъци 

показват, че са налице пропуски, коментират от Сметната палата. 

 

Приети са национални стратегически документи с цели и мерки до 2020 г. и 

Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. Националното 

законодателство е хармонизирано с европейското до 2017 г., има закъснение 

обаче при транспониране на новите изисквания на евродирективи, отнасящи се 

до отпадъците. 

 

Пропуснат е срокът 5 юли 2020 г. за въвеждането им, но благодарение на одита 

на Сметната палата процесът все пак приключва през март 2021 г. 

 

Не е приета предвидената в Закона за управление на отпадъците наредба, 

отнасяща се до площадките за съхраняване или третиране, както и за 

изграждане и експлоатация на съоръженията и инсталациите за третиране на 

отпадъци. Отпадъците от пластмаса не се разглеждат като самостоятелен поток, 

а като съпътстваща част от всеки специфичен поток отпадъци – битови, 

строителни, производствени или масово разпространени отпадъци. 

 

Предприетите мерки за подобряване на разделното събиране на отпадъците, в 

т.ч. и от пластмаса, са насочени предимно за подпомагане на общинските 

администрации и ползвателите на обществени обекти при изпълнение на 

задължението им за разделно събиране. Необходими са активни действия за 

мотивиране на масово участие на гражданите и обществото в системите за 

разделното събиране на отпадъци. 



 

Национална информационна система за отпадъците не е изградена напълно. 

 

Сметната палата е дала седем препоръки на министъра на околната среда и 

водите, които да се изпълнят в срок до 30.06.2022 г. 

 

Източник: Varna24.bg 

 

Заглавие: Екоактивисти: Стоп! Девня не е Долината на боклука! 

 

Линк:  https://www.varna24.bg/novini/varna/Ekoaktivisti-StopDevnya-ne-e-Dolinata-

na-bokluka-1130229 

 

 
 

Текст: Екоактивисти и жители на Девня се обединиха в петиция срещу 

допускането на мащабни дейности за третиране на отпадъци, включително чрез 

изгаряне с или без оползотворяване на енергия, научи Varna24.bg. Публикуваме 

информацията без редакторска намеса: 

 

"СТОП! ДЕВНЯ не е Долината на боклука!   

 

Ние, гражданите, категорично възразяваме срещу поредното Инвестиционно 

намерение за горене на отпадъци в град Девня: това на фирма "Девня Цимент“ 

АД – "Изграждане на необходимото оборудване за нарязване на производствени 

и предварително обработени фракции от отпадъци, разрешение за 

оползотворяване в пещ 7 към на Инсталация за производство на циментов 

клинкер“, "Обособяване на нова площадка за приемане с ЖП транспорт и 

съхранение на алтернативни горива“ и "Реконструкция и модернизация на 

система за подаване на алтернативни горива към пещ 7 на Инсталация за 

производство на циментов клинкер“ в ПИ с идентификатор 20482.305.87 по КККР 

на гр.Девня. 

 

Ние, гражданите, възразяваме срещу допусканeто на мащабни дейности за 

складиране и третиране на отпадъци, включително чрез изгаряне с или без 

оползотворяване на енергията, които са с потенциал за допълнително 

замърсяване на въздуха, водите и почвите в града и агломерацията, исторически 

засегната от разположените там предприятия на индустриалната химия през 70-

те години. 

 

Ние, гражданите, не сме съгласни с изграждането на мобилна инсталация за 

термично третиране на опасни и неопасни отпадъци,  заложено в 

Инвестиционно предложение на "Ви Пи Екосолюшънс“ ООД и Инвестиционно 

намерение на "Динипо“ ЕООД за изграждане на завод за нисковакуумна 

деструкция на излезли от употреба автомобилни гуми. 

 

Ние, гражданите, не сме съгласни с действащата мобилна инсталация за 

изгаряне на опасни и неопасни отпадъци на "Екосейф“ ООД и издаването на 
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разрешително за горене на опасни отпадъци, в това число и на пестициди, в 

дейстащия инсинератор. 

 

Ние, гражданите, не сме съгласни с поредното инвестиционно намерение 

свързано с отпадъци: "Производство на ел. енергия от преработка на 

биоотпадъци, пластмасови опаковки от бита и промишлеността“ на фирма "ЕМ-

ЕН“ ООД гр. Варна. 

 

Не сме съгласни с Инвестиционно предложение, свързано с отпадъци: 

Площадка за събиране и временно съхранение на неопасни отпадъци преди 

предаване за оползотворяване или обезвреждане“ в имот край с. Падина, общ. 

Девня с възложител "ОН Енерджи“ ЕООД. 

 

Възразяваме срещу Инвестиционно предложение "Монтаж на технологично 

оборудване за обработка и автоклавиране на опасни отпадъци от лечебни 

заведения“ на "Екосоник“ ЕООД. 

 

Не сме съгласни с Инвестиционното предложение на "Екосоник“ ЕООД за 

изграждане на инсталация за термично третиране на отпадъци с 

оползотворяване на енергия“. 

 

Не сме съгласни с новото Инвестиционно намерение на "Химпром Комерс 

2016“ ЕООД, заявено в писмо с изх.№8/20.08.2021 до РИОСВ Варна за извършване 

на дейности по третиране на пластмасови отпадъци и гуми и за разширение на 

дейностите. 

 

Ние, гражданите, настояваме за забрана на нови инвестиционни предложения, 

свързани с отпадъци на територията на община Девня. 

 

Наричат Девня "Долината на голямата химия“, но през последните години Девня  

е предпочитано място за горене и  складиране на отпадъци: Две фирми на 

територията на общината горят RDF отпадъци; Единствената в страната фирма, 

която може да  гори и пестициди, се намира в Девня; Медицински отпадъци 

могат да се изгарят само на две места в България - едното от тях е инсинераторът 

в Девня. Тук са разположени и депа за складиране на опасни и неопасни 

отпадъци и още много инвестиционни предложения, свързани с "мръсния 

бизнес“. 

 

Долината на Голямата химия  е превърната в Долината на боклука. 

 

Най-зеленият и красив жилищен квартал “Химик“ е разрушен и превърнат в гето 

с бетонна стена с тел. До сринатия Захарен завод, на отчуждена земеделска 

земя, сега работи инсталация за горене на опасни и неопасни отпадъци. В 

съседство на нея на 4 декара отчуждена земеделска земя инвеститор има 

намерение да строи още един инсинератор. По пътищата на града ни камиони 

пренасят от пристанище Варна-Запад балите с боклук, внесени от чужбина. 

 

Всички икономически политики на ЕС изключват изгарянето, като метод  за 

използване на отпадъците. Девня, изглежда, не е в Европа. В древността е била 

главен град на богата римска провинция с  монетно златно съкровище и чудни 

мозайки. Днес Девня е превърната в мръсно гето. 



 

Последователна е активната ни позиция като граждани, които през годините 

отстояваме основното си право на здравословна и благоприятна околна среда 

и настояваме да не бъде допуснато ново промишлено производство за сметка 

на замърсяване и допълнително влошаване на вече нарушеното качество на 

жизнената среда в града. 

 

С настоящата петиция ще направим всичко възможно в рамките на закона, за да 

защитим правото си на достоен живот и чиста околна среда. Всякакви външни 

административни решения, противоречащи на становището на жителите на 

Девня и на близките населени места, както и на собственици на имоти в Девня, 

са незаконни и нарушават основните човешки права. Не приемаме никакви 

доводи в защита на инвестиционни намерения, свързани с отпадъци.  

 

Искаме Девня да се развива като модерни град и община, привличащи 

инвеститори с производства като например текстилна, шивашка, хранително-

вкусова промишленост, машиностроене и др. Девня има древна история и ще 

работим града ни да се развива и като туристическа дестинация. Инсталациите 

за горене на отпадъци и площадките за складирането им обричат нашия град, 

силно вредят на здравето ни и на природата. Дейностите с отпадъци са източник 

на замърсители, като диоксини и фурани, определени тежки метали /доказано 

канцерогенни замърсители/, които не се измерват от мониторинговата система. 

 

Девня иска да диша! Петицията ще е активна и ще придружава възраженията ни 

срещу инвестициионни намерения, свързани с отпадъци. Те не секват… И ние 

няма да спрем с протеста си – тази петиция, придружена от фотоизложби и 

документални филми за случващото се в Девня, ще бъде изпратена до 

български, европейски и световни институции, които ги е грижа как живее 

малкият човек в Долината на боклука. И колко голям трябва да е, за да се изправи 

и каже СТОП - това е моят град, моето здраве, моето бъдеще", се посочва в 

петицията на Сдружение "Дишай, Девня". 

 

Източник: e-Burgas.com 

 

Заглавие: Морски общини започват акция по събиране на стари електроуреди 

 

Линк: https://e-burgas.com/post/morski-obshtini-zapochvat-akciya-po-sabirane-na-

stari-elektrouredi-9705 

 

 
 

Текст: От днес община Поморие организира акция за събиране на излязло от 

употреба електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори, както 

и едрогабаритни отпадъци от бита. 

 

Инициативата е насочена не само към гражданите, но и към всички организации 

и институции на територията на град Поморие. Гражданите, както и 

юридическите лица, които имат стари и непотребни електроуреди и 



едрогабаритни отпадъци могат да ги предадат за рециклиране, като подадат 

заявка на следния телефон: 0596/25910, до 12.00 часа на 08.10.2021г. (петък). 

 

Мобилен екип ще събира уредите от посочените адреси напълно безплатно, 

като за целта е нужно те да бъдат изнесени на посочения в заявката адрес както 

следва: 

 

Излязло от употреба електронно и електрическо оборудване (ИУЕЕО), батерии и 

акумулатори – на 09.10.2021 г. 

 

Едрогабаритни отпадъци от бита (EГО) –  на 10.10.2021 г. 

 

Извозването ще се осъществи с организиран транспорт на 09.10.2021 г. от 9:00 ч. 

до 14:00 ч.за ИУЕЕО и на 10.10.2021 г. за ЕГО. 

 

Целта на инициативата е намаляване на количеството депонирани отпадъци и 

пестене на суровини и ресурси за осигуряване на чиста околна среда на нас и 

нашите деца. 

 

Същата иницаитива ще започне и в община Несебър, но на 14 октомври. Тогава 

ще започне кампания за разделно събиране на излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и 

акумулатори от домакинства, социални и обществени сгради на територията на 

община Несебър. 

 

Събирането на ИУЕЕО и НУБА ще се извърши с подкрепата на организациите по 

оползотворяване „Трансинс батери“ ООД и „Трансинс технорециклираща 

компания“ АД гр. Варна. 

 

На 14.10.2020 г. от 10.00 часа до 15.00 часа ще са отворени пунктове в: 

 

– гр.Несебър – нова част, жк „Младост“ 62 Г – „Екология“; 

 

– кк „Слънчев бряг“ – Автогара, ОП „БКСО“; 

 

– пред кметствата в гр. Свети Влас, гр. Обзор, с. Равда, с. Кошарица, с. Тънково, 

с. Оризаре, с. Гюльовца и с. Баня. 

 

Телефони за връзка: 

 

05544 25 32, 0554 223 90, 0554 223 18 

 

Отдел „Екология“, Община Несебър 

 

Източник: Марица 

 

Заглавие: 500 тона боклуци гният на открито под носа на институциите 

 

Линк: https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/500-tona-bokluci-gniqt-na-otkrito-pod-

nosa-na-instituciite 

 



 
 

Текст: 500 тона полиетиленови отпадъци гният с години под слънцето и дъжда в 

Ново село, община Стамболийски, алармираха местни хора. Въпреки че са 

складирани в частен имот с висока и плътна ограда, жители на селото се 

опасяват от причиняването на екологична катастрофа, след като гниещите 

отпадъци са оставени да се саморазпадат под открито небе. При силен вятър 

мръсен полиетилен лети из целия стопански двор и градините наоколо. 

 

Ново село е известно с една от най-плодородните земеделски земи в района, 

място, където основен поминък е зеленчукопроизводството. На метри от мястото 

се намират две фабрики за консерви - "Адела" и "Екофрут", където има цех за 

бутилиране на вода "Кристал". 

 

Имотът е нает от фирма "Еленови-Пласт" ЕООД, която повече от 10 години се 

занимава с преработка на отпадъци, обясни пред "Марица" Иван Еленов, 

представил се за собственик на отпадъците. Справка в Търговския регистър сочи, 

че фирмата се занимава с рециклиране на пластмаси, събиране и съхранение 

на неопасни отпадъци, както и производство и търговия с полиетиленов и хартиен 

амбалаж и други разрешени от закона дейности. Мястото е бивш 

селскостопански двор, в който са били ремонтирани трактори. След това имотът 

попада в частни ръце и започва да се отдава под наем от Лъчезар Тенев. Дълги 

години той има малък дял в "Еко Фрут 1" ЕООД, където е съдружник с дружество 

на Ветко Арабаджиев.   

 

Дворът на имота е близо 5 дка и днес прилича на сметище, а намиращата се 

вътре едноетажна сграда е със следи от пожар. Планини от багове с различни 

отпадъци от полиетилен - опаковки от мокри кърпички, стар найлон, пластмасови 

бутилки от безалкохолни напитки и други, са струпани на терена. Откъде идват, е 

трудно да се разбере, тъй като голяма част от чувалите са прегорели от слънцето, 

разкъсани, а надписите - отдавна избелели. Местни жители обаче допускат, че 

сред боклуците може да има и денкове с италиански боклук.  

 

Обвиненията категорично бяха отхвърлени от Иван Еленов. Той заяви пред 

"Марица" , че отпадъците не са опасни, става дума за полиетилен, който 

преработва до гранули, а в цеха в Триводици правили дори керемиди. Купувал 

полиетилен само от България, а когато гръмнал скандалът с италианския боклук, 

бил проверяван, но инспекторите не констатирали нарушения. Еленов разказа, 

че още от 2009 г. е на мястото и не е получавал оплаквания от хората в района. 

Ползва имота под наем, като плащал на Лъчезар Тенев, обясни Иван Еленов.  

Според него складирането на полиетиленовите отпадъци на открито не е 

проблем, тъй като найлонът не е опасен отпадък. Освен това високата ограда 

пречи за разнасянето му в района.   

 

Еленов не скри, че тъй като от две години е с изтекло разрешително, което 

възнамерява скоро да поднови, е спрял да приема отпадъци в Ново село. Смята, 

че струпаните на терена боклуци може да преработи за година, а отпадъкът не 

представлява екологична заплаха. 

 

ПАЛЕЖИТЕ 



 

Иван Еленов обясни, че в страната са 10 души, които се занимават с този бизнес. 

Обяснява, че два пъти е имал тежки моменти и е стигал до фалити с 2 млн. лв. 

загуби. Преживял е два палежа - през 2011 и 2013 г., като подозира, че зад тях стоят 

конкуренти. Преди са работили 300 души при него, сега трябва да се справя с 10 

души. 

 

Екоинспекцията чака покана, за да провери 

 

Представителите на нито една институция не се оказват притеснени от 

струпването на огромното количество отпадъци под открито небе в Ново село. 

Кметът Иван Стойев първоначално обясни, че не се сеща за такова депо, и 

предположи, че отпадъците са се натрупали заради недостиг на контейнери. 

В РИОСВ-Пловдив също, изглежда, не знаят за сметището. На въпрос на 

“Марица” от екоинспекцията отговориха, че сигналът е заведен и ще бъде 

проверен. Редакцията ще публикува резултатите от проверката на 

екоинспекцията веднага щом ги получи. 

 

 

 

 

 

 

  

 


