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Източник: Plovdiv24.bg 

 

Заглавие: Борислав Сандов: Депата за отпадъци са пълни 

 

Линк: https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Borislav-Sandov-Depata-za-

otpaduci-sa-pulni-1217341 

 

 
 

Текст: Сериозна реформа в сектора за управление на отпадъците още от 

следващата година обмисля Министерството на околната среда и водите. 

Депата за отпадъци са пълни, много са с изчерпан капацитет и затова предстои 

сериозна реформа със законодателен елемент, съобщи Борислав Сандов - 

заместник министър-председател по климатични политики и министър на 

околната среда и водите, предаде репортер на Plovdiv24.bg.  

 

Сега ангажимент на общините е да организират процеса за събиране на 

отпадъци на тяхна територия. Новата система за управление на отпадъци ще 

влезе в сила от 2023 г. МОСВ ще помогне финансово общините за почистване на 

незаконните сметища и за рекултивация. Ще бъде приобщен и бизнесът, заради 

важната му роля при генерирането на отпадъци, опаковки и продукти.  



 

"Тази година ще направим цялостен анализ, няколко демонстрационни обекта, 

промяна на законодателството, за да имаме нова система. До 2030 г. трябва да 

ограничим депонирането" - обясни Сандов. 

 
Източник: Trafficnews.bg 
 

Заглавие:  Димитър Иванов: Проектираме изграждането на фабрика за 

рециклиране на отпадъци в община Марица 

 

Общината вече има и подходящ терен, надява се на съдействие от държава и 

бизнес 

 

Линк: https://trafficnews.bg/plovdiv-obshtestvo/dimitar-ivanov-proektirame-

izgrazhdaneto-fabrika-237099/ 

 

 
 
Текст: Фабрика за преработка и рециклиране на отпадъци ще бъде създадена 

в община Марица. Става дума за първия общински завод за преработка на 

пластмаса, съобщи кметът на общината Димитър Иванов по време на 

съвместна пресконференция с вицепремиерът Даниел Лорер и екоминистърът 

Борислав Сандов.  

 

"Щастлив съм да съобщя за съвместен проект между бизнеса, общината и 

държавната власт за израждане на предприятие за преработка и рециклиране 

на пластмаса. Община Марица разполага с подходящ терен и има готовност за 

проектиране, за да бъдем пионери в тази област и да сме пример за останалите 

общини", посочи Иванов. 

 

Той допълни, че е похвално, че "най-после държавната власт обръща внимание 

за многократно споменатите проблеми в общините, а именно за отпадъците". 

 

По думите му успешното реализиране на този проект е изключително важно за 

да може общината да преработва пластмасата, която се изхвърля.  

 

"Надявам се с общи усилия да можем да намалим и спрем незаконно 

изхвърляне на боклук. За съжаление, докато не се бръкне в джоба на българина, 

той не взима на сериозно апелите за опазване на чистота. Многократно сме 

предоставяли информационна брошури, призовавали сме да се спре 

незаконното изхвърляне на боклуци", допълни Иванов.  

 

Все още няма прогнозна стойност на инвестицията, разглеждат се два възможни 

терена в община Марица за изграждането на фабриката. Кметът обаче 

подчерта, че проектът е на етап, в който се разглеждат различните технологии, 

които могат да се внедрят, така че рециклирането и преработката да бъдат 

екологични. 

 

Източник: БНР 

https://trafficnews.bg/plovdiv-obshtestvo/dimitar-ivanov-proektirame-izgrazhdaneto-fabrika-237099/
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Заглавие:  Кметът на Тополи: Против сме проекта за съхранение на отпадъци от 

здравеопазването край селото 

 

Линк: https://bnr.bg/varna/post/101604743/kmetat-na-topoli-protiv-sme-proekta-za-

sahranenie-na-otpadaci-ot-zdraveopazvaneto-krai-seloto 

 

 
 

Текст: Инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за събиране 

и съхраняване на отпадъци от хуманно здравеопазване“ край Тополи провокира 

недоволството на живеещите в селото. В момента те подготвят възражение с 

подписка срещу бъдещата инвестиция на „Екосейф“ ООД. Те ще бъдат внесени 

съвсем скоро в РИОСВ-Варна, организираме и протест. Това коментира за 

Радио Варна кметът на Тополи Благовест Георгиев. В момента тече 14-дневният 

срок за подаване на възражения в община Варна и/или в РИОСВ-Варна. 

 

"През годините в Тополи толкова много боклук се се стоварил и замърсявали 

производства има какви ли не, че няма как като жители тук да допуснем 

поредното подобно нещо, колкото да ни убеждават, че няма да нанесе някакви 

щети", допълни кметът. При нас е единствения действащ екарисаж, имаме 

крематориум, пречиствателната станция на Варна, голяма част от шламоотвала 

на ТЕЦ-ца (около 500 дка) са в нашето землище, имаме и много незаконни 

строителни сметища, подчерта Георгиев. 
 

Известието за постъпилото инвестиционно предложение беше публикувано в 

сайта на Община Варна на 18.02.2022 г. В него е посечено, че "на основание чл. 

95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 4, ал. 2 от 

Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху 

околната среда, Община Варна обявява следното инвестиционно предложение 

(ИП): „Обособяване на площадка за събиране и съхраняване на отпадъци от 

хуманно здравеопазване“ в поземлен имот с идентификатор 72709.502.67.5 по 

КККР на с. Тополи, м-ст „Клисе баир“, община Варна, област Варна, възложител 

„Екосейф“ ООД, съгласно договор за наем." 

 

Източник: Дарик 
 

Заглавие: Полицията в Нова Загора установи кражба на 220 кг черни метали 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/sliven/policiiata-v-nova-zagora-ustanovi-krazhba-

na-220-kg-cherni-metali-2301225 

 

 
 
Текст: Полицията в Нова Загора установи кражба на 220 кг черни метали. 
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На 21 февруари автопатрулен екип спрял за проверка превозно средство с 

животинска тяга, управлявано от 26-годишен мъж от Нова Загора. 

 

При проверката било установено, че мъжът превозвал 220 кг. отпадъци от черни 

метали, обект на кражба от двора на ЗММ - Нова Загора. 

 

Той е отведен в Районното управление и е задържан за 24 часа. 

 

По случая е образувано досъдебно производство. 

 


