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Източник: БТА 
 

Заглавие:  Трябва да променим начина на управление на отпадъци, заяви 

министър Борислав Сандов 

 

Линк: https://bta.bg/bg/news/bulgaria/232238-tryabva-da-promenim-nachina-na-

upravlenie-na-otpadatsi-zayavi-ministar-borislav 

 

 
 
Текст: Ние трябва да променим начина на управление на отпадъците и само 10 

процента от тях да депонираме, което ще ограничи риска от самозапалвания на 

сметищата. Това заяви вицепремиерът и министър на околната среда и водите 

Борислав Сандов по време на днешния блиц контрол в парламента. Той отговори 

на въпрос на депутата от „Има такъв народ“ Снежанка Траянска относно 

мерките за ограничаване на самозапалванията на сметищата.  

 

Според Сандов е важна превенцията. Когато дадени отпадъци достигат до 

депото, да бъдат бързо рекултивирани, за да бъдат запръстени, посочи той. По 

думите му така ще се избегне възникването на пожар в дълбочина. При поява на 



пожар най-удачно е да се използва вода, смята вицепремиерът. Той каза, че край 

депата е добре да има системи за водно загасяване. 

 

Сандов коментира също, че изгарянето на отпадъци влияе негативно на здравето 

на хората. Той посочи, че през годините намаляват случаите на самозапалвания 

на сметища. 

 

Източник: Добрич.онлайн 
 

Заглавие:  ДЕПОТО ЗА ОТПАДЪЦИ В СТОЖЕР БЕ ЕДНА ОТ ТЕМИТЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО 

ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 

 

Линк: https://www.dobrichonline.com/novini/68417/depoto-za-otpadtsi-v-stozher-

be-edna-ot-temite-na-izvnrednoto-zasedanie-na-narodnoto-sbranie 

 

 
 

Текст: По време на редовния контрол, който се провежда  извънредно днес, във 

вторник, депутатът от „Има такъв народ“ д-р Ивайло Христов зададе въпрос към 

Борислав Сандов- вицепремиер и министър на околната среда и водите. 

Въпросът бе свързан с депото за отпадъци край с.Стожер и какви мерки ще 

предприеме МОСВ за информиране на заинтерованите гражданите и защита 

на техните права. 

 

В своя отговор и последвалата реплика, вицепримиерът се съгласи с народния 

представител от Област Добрич, че трябва да се промени политиката за 

управление на отпадъците, както и че това, което се допонира, трябва да се 

управлява много внимателно.  

 

По запитването относно опасенията на живеещите в съседни на Стожер села 

жители и разрастването на депото на отпадъци, министър Сандов отговори така: 

 

„МОСВ и РИОСВ Варна са запознати с работата на депото за отпадъци. Там 

периодично се извършват комплексни проверки. В периода 15-16 април 2021г. е 

извършена последната комплексна проверка, при която е установено, че 

разрешеният проект капацитет за 240 000 тона за депониране на отпадъци в 

клетка 1 е изчерпан,а 24- часовият капацитет за депониране  е нарушен. Това  е 

в нарушение на условията. Взети са мерки-административно-наказателни 

действия от РИОСВ. Влязлото в сила наказателно постановление е платено на 24 

август.  

 

По компонентите и факторите на околната среда не са констатирани 

нарушения,включително и при последната проверка, на 15 февруари 2022г. ,не 

са установени нарушения по отношение на околната среда. Съгласно 

предоставената информация от Община Добрич, инвестиционното 

предложение е за увеличаване на капацитета на инсталацията- клетка 1 и 2 на 

инсталацията в с.Стожер и заустване на пречистени отпадни води в р.Суха река, 

предвижда увеличение на капацитета на клетка 1 от 240 хил тона на 295 хил. И на 

клетка 2 от 145 на 170 хиляди тона. Увеличаване на депонираните отпадъци на 

https://www.dobrichonline.com/novini/68417/depoto-za-otpadtsi-v-stozher-be-edna-ot-temite-na-izvnrednoto-zasedanie-na-narodnoto-sbranie
https://www.dobrichonline.com/novini/68417/depoto-za-otpadtsi-v-stozher-be-edna-ot-temite-na-izvnrednoto-zasedanie-na-narodnoto-sbranie


денонощие от 130 на 150 тона, като по този начин общият капацитет на депото се 

променя от 685 на 765 хиляди тона. 

 

Предвиждат се промени и в капацитета сепариращата и компостиращата 

инсталация. Освен промени в капацитета на инсталацията, се планира в хода 

на строителството монтиране на ново пречиствателно съоръжение, което да 

гарантира пречистване на инфилтрата до степен на заустване в Суха река. 

Налага се и промяна в схемата на третиране на инфилтрата. Изготвяне на план 

за тръбопровод от депото до реката. Предложените промени подлежат на 

оценка на околната среда.  Компетентен е имено министърът на околната 

среда и водите. Във връзка с постъпили възражения от жители на с.Ботево и 

Драганово, както и на Община Добрич. МОСВ е информирало Община Добрич 

за необходимите действия, които следва да бъдат предприети ,включително 

информиране на жителите. Писмо ще бъде предоставено на Община Добрич.“ 

 

Източник: БНР 
 

Заглавие:  Заплащане на такса смет на база потребление – мисия невъзможна 

 

Линк: https://bnr.bg/burgas/post/101612645 

 

 
 

Текст: Пилотен проект за намаляване количеството на депонирани отпадъци 

беше демонстриран в Сунгурларе. Инициативата е реализирана в села в 

Община Сатовча. Ема Синанова, координатор на проекта, посочи, че той им е 

обхванал 200 домакинства: 

 

„Проектът протече на два етапа от по 6 месеца. Като през първия етап на 

домакинствата бяха раздадени кофи за смесени битови отпадъци. През вторите 

6 месеца, на същите домакинства, бяха раздадени и бяха снабдени с кофи за 

разделно събиране на рециклируеми отпадъци от домакинствата. По този начин 

се следеше намаляването на натрупването на смесени битови отпадъци при 

въведено разделно събиране на рециклируемите битови отпадъци“, посочи 

Синанова. 

 

След това анализирахме данните, които показаха драстично намаляване на 

количествата смесени битови отпадъци, които се депонират, поясни Ема 

Синанова. Това би намалило разходите на общините, посочи тя. 

 

А така ли мислят и от администрациите? 

 

Пета година нито се приема принципът „замърсителят плаща“, нито има 

индикации това да се случи. Причините, които са изтъквани са много, а последно 

това беше отложено за тази година, за да се изчакат данните от преброяването. 

Другата е, че са чака методология, която да изготви Министерството на 

финансите как точно ще се изчислява таксата битови отпадъци на базата на 

генерирани такива, а не както е до момента – на данъчната оценка на имота. И 



не се очертава това да се случи изобщо. А стане ли някой ден, това крие редица 

проблеми и опасности, алармират кметове. 

 

Един от начините това да се въведе е с увеличаване на дейностите по разделно 

сметосъбиране. И в градовете, това е трудна задача, защото все още се борим 

(и то не особено успешно) да се въведе подобна култура. В общините от селски 

тип, в самите села и в малките градове, тази борба е обречена. Всъщност, това 

важи с пълна сила и за някои по-големи градове, особено в техните квартали. 

Проблемът с нерегламентираните сметища и с боклуците, които се изхвърлят 

около контейнерите, говори за това колко имаме култура и за разделно 

сметосъбиране. Дали тя не може да бъде провокирана чрез стимули е отделен 

въпрос. 

 

От години, бизнес-асоциациите пък настояват да се възприеме именно този 

подход. Защо? Защото именно бизнесът е натоварен с по-големите такси за 

битови отпадъци, той плаща повече, а средностатистически генерира по-малко, 

поясняват кметове. А в своя позиция от миналата година, от Асоциацията на 

организациите на българските работодатели посочват, че това би стимулирало 

разделното сметосъбиране. Парите за сметосъбиране и сега не стигат, 

споделят кметове и посочват, че основният им разход е свързан с депонирането 

на отпадъци. В много села таксата „смет“ е изключително ниска, защото такава 

е и данъчната оценка на имота. А този отпадък трябва да бъде закаран до 

съответната претоварна станция, след това трябва да стигне до депото в Братово, 

където се плаща за сепариране  и за депониране. Отделно, отчисленията за 

обезвреждане на отпадъци растат. Увеличават се цени на горива, минимални 

заплати… И тук опираме до социалния момент – ако се вдигне такса смет, кой 

ще плати завишението? Това важи с особена сила за възрастните хора по 

селата. И високите данъци ще доведат до едно – ниска събираемост. Което ще 

доведе до още по-недостигащи пари за сметосъбиране. 

 

Какво може да се направи? 

 

При въвеждане на подобен метод на плащане на такса „смет“, парите за тези 

дейности няма да стигат, категорични са кметове. Това ще доведе или до 

повишаване на налога към гражданите, или до пренасочване на приходи от едни 

дейности към тази. 

 

Остават, разбира се, други възможности. Или да отлагаме всяка година това 

законово изискване, или някой да се сети и да вземе да отмени тези текстове. 

Защото те са кухи – въведени са без да се знае дали и как ще се изпълняват. 

 

Източник: Труд 
 

Заглавие:  Във Варна ще събират капачки и стотинки за  детска линейка 

 

Линк: https://trud.bg/%D0%B2%D1%8A%D0%B2-

%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D1%89%D0%B5-

%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-

%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-

%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-

%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0-

%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0/ 

 

https://trud.bg/%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0/
https://trud.bg/%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0/
https://trud.bg/%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0/
https://trud.bg/%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0/
https://trud.bg/%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0/
https://trud.bg/%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0/
https://trud.bg/%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0/


 
 

Текст: Мащабна акция за събиране на средства, с които да бъде закупена и 

дарена детска линейка, ще се проведе във Варна. Това обявиха организаторите 

от кампанията "Аз вярвам и помагам". Благодарение на нея от 2015 г. досега бяха 

събрани и предадени за рециклиране 179 тона пластмасови капачки, а с 

приходите бяха закупени и дарени на АГ-клиники 22 апарата и консумативи за 

недоносени бебета.  

 

В предстоящото пролетно издание на кампанията за първи път ще се събират и 

стотинки. По традиция това ще стане пред Катедралата във Варна, а датата ще 

бъде обявена скоро.   

 

Източник: Дарик 
 

Заглавие:  Задържаха четирима мъже с откраднати 160 кг. Метали 

 

Линк: https://darik.bg/zadarzaha-chetirima-maze-s-otkradnati-160-kg-metali 

 

 
 

Текст: Четирима мъже са задържани от служители на РУ Дупница в края на 

миналата седмица за извършена кражба на метални отпадъци от въжена линия 

на предприятие. Те са установени в района на с. Палатово, придвижвали са се с 

лек автомобил „Фолксваген“, а иззетото от тях количество метали е 160 кг., 

задържаните са дупничани и са на възраст от 19 до 54 години. По случая е 

образувано досъдебно производство, уведомен е дежурен прокурор. 

 

 

https://darik.bg/zadarzaha-chetirima-maze-s-otkradnati-160-kg-metali

