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Източник: БТА 
 

Заглавие:  Годишно във Виена се изхвърлят над 100 000 тона хартия, 3 процента - 

неправилно 

 

Линк: https://bta.bg/bg/news/economy/233612-godishno-vav-viena-se-izhvarlyat-

nad-100-000-tona-hartiya-3-protsenta-nepravi 

 

 
 
Текст: Годишно във Виена се изхвърлят над 100 000 тона хартия, 35 000 тона стъкло, 

70 000 тона органични отпадъци и 12 000 тона пластмасови изделия. Делът на 

неправилно изхвърлените отпадъци като цяло е нисък, съобщават от Община 

Виена. 

 

Около 3 процента хартия, 1 процент стъкло и 3 процента органични отпадъци се 

изхвърлят във Виена неправилно. Най-често правената грешка е при изхвърлянето 

на цветно стъкло в контейнерите за бяло. Това създава проблеми при 

рециклирането на бялото стъкло. Често в контейнерите за пластмаса и метал се 

изхвърлят малки електроуреди, които всъщност трябва да бъдат предадени в 
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определените за тази цел депа. Проблем при сметоизвозването създават и 

големите кашони, които не са смачкани преди изхвърлянето.  

 

Социологическо проучване на общественото мнение в Австрия сред граждани 

над 14 години показва, че 96 процента от участниците определят разделното 

събиране на отпадъци като изключително важно, а 34 процента заявяват, че в 

бъдеще ще разделят отпадъците още по-внимателно. Проучването сочи, че 

австрийците отделят средно по 12 минути седмично за разделяне на отпадъци. 

 

Промяна в австрийската "Наредбата за опаковките" предвижда обединяване на 

контейнерите за пластмаса и метал в цяла Австрия през 2025 г. Това би трябвало 

да увеличи обема на събраните отпадъци, да опрости разделянето им и да 

спести транспортни разходи. Във Виена това обединение вече е факт. 

Вследствие на промяната събраните отпадъци в австрийската столица са се 

увеличили с 10 процента, а камионите, извозващи отпадъците, са изминали 70 

000 км по-малко. 

 

Източник: БНР 
 

Заглавие:  Смарт проект стимулира хората за разделно събиране на отпадъци 

 

Линк: https://bnr.bg/sofia/post/101613546/smart-proekt-stimulira-horata-za-razdelno-

sabirane-na-otpadaci 

 

 
 

Текст: През 2019 г. в кв. "Надежда" стартира инициатива за насърчаване на 

разделното събиране на отпадъци, в която се включиха 300 домакинства. Идеята 

е, чрез този проект да се намерят различни стимули и механизми, които да 

накарат хората да събират разделно. 

 

По темата за дигитално сметосъбиране пред Радио София говори кметът на кв. 

"Надежда" инж. Димитър Димов. 

 

"До момента вече ги има изградени металните ограждения, които са за съдовете 

за отпадъци", каза той и уточни, че вече 170 семейства са се записали, като се 

очаква с гласуването на общинския бюджет да бъдат доставени и контейнерите 

за отпадъци. 

 

По думите му, в тези клетки има отделения за стъкло, пластмаса, хартия и 

биологични отпадъци, като се бележи ръст на биологичните с 15%. 

 

Той сподели, че трябва усилено да се работи в тази насока с разделното 

събиране и добави: 

 

"Този проект ме учи и аз да събирам разделно. И за себе си си давам сметка 

какво генерираме като отпадъци, вкъщи го виждам с очите си. Опаковки от 

храни, опаковки от дрехи, това което си купуваме всеки ден, това което си 

пазаруваме". 

 



По думите на инж. Димов, данните се събират с датчици от клетките, те се отчитат 

от фирмата за сметосъбиране и по тяхна преценка контейнара се извозва. Той 

добави, че: 

 

"Това е много добра технология и аз пак казвам: трябва по най-бързия начин тази 

практика да се въведе навсякъде. Тъй като ще дойде един момент за такса 

"битови отпадъци"". 

 

Източник: БНР 
 

Заглавие:  Плащане според количеството отпадъци- успешен опит споделиха в 

Берковица 

 

Линк: https://bnr.bg/vidin/post/101613887 

 

 
 

Текст: Гражданите да плащат такса смет на база количеството битови отпадъци, 

които изхвърлят. Успешният опит от прилагането на модела в община Сатовча 

сподели в Берковица екипът на проект "Наше село за нулеви отпадъци". 

Инициативата е пилотна за България и е осъществена в малък мащаб на 

територията на община Сатовча с европейско финансиране.  

 

В Берковица се проведе една от 6-те информационни кампании, които целяха 

да популяризират резултатите. Тези срещи имат за цел да демонстрират на 

жителите и на общинските ръководства модел на определяне на такса смет на 

база реално количество отпадъци, генерирани от населението. 

 

"Беше много интересно и за местните власти това, което се е случило, макар и 

в малък мащаб на територията на община Сатовча. Ние излязохме с един анализ 

и едно предложение за въвеждане на такъв модел, който би могъл да стане 

основа за определяне на такса смет във всяка община. Идеята и дейностите, 

които бяха осъществени, бяха в два периода от по 6 месеца, в които периоди ние 

раздадохме кофи за събиране на отпадъци от врата на врата на 200 

домакинства от нашата община. Първоначално кофите бяха само за смесени 

битови отпадъци, като на хората беше обяснявано и бяха стимулирани да 

събират все по-малко смесени битови отпадъци и да маркират своите съдове 

само когато са пълни и тогава да бъдат изпразвани от сметосъбиращите 

работници През втория период дадохме кофи за разделно събиране на 

рециклируеми отпадъци от домакинствата и пак целта беше да се 

минимализира количеството на смесени битови отпадъци, които отиват на депа. 

Резултатите бяха категорични- хората се научават да разделят своите отпадъци", 

каза Ема Синанова- координатор на проекта.  

 

За общините и гражданите е по-изгодно финансово, социално и екологично 

разделянето на отпадъците на рециклируеми и смесени. Успешният опит ще 

бъде представен на Общинския съвет в Сатовча, който може да реши да 

промени определянето на такса "смет" на база изхвърлен от домакинствата 

отпадък. 

 



Източник: Столица 
 

Заглавие:  Санкционираха нарушители във „Възраждане“ за горене на отпадъци 

 

Линк: https://stolica.bg/raion-vazrajdane/sanktsioniraha-narushiteli-vav-

vazrazhdane-za-gorene-na-otpadatsi 

 

 
 

Текст: Три акта за горене на ПДЧ плоскости в столичния район „Възраждане“ са 

били съставени днес – 19 март, при съвместна проверка между служители от 

Столичен инспекторат и екип на Трето РУ при СДВР. Установено е, че горенето 

на отпадъците е извършено в частни имоти, съобщават от Столичния инспекторат. 

 

Проверките са продължили и в имоти, намиращи се на ул. „инж. Иван Иванов“ и 

ул. „ген. Цончев“. На собствените там са дадени предписания с постоянен срок 

за изпълнение да не изгарят различни видове отпадъци. Извършена е и съвместна 

проверка с експерти от РИОСВ – София по сигнал в печатница, находяща се на 

ул. „131-ва“ № 4, кв. Изток, район „Изгрев“. Не е установено горене на отпадъци, 

както и наличие на неприятни миризми в района. Отпадъците образувани от 

дейността на обекта се предават по законоустановения ред. Поредни проверки 

са извършени и по повод на жалби за горене на отпадъци в кв. „Захарна 

фабрика“, район „Илинден“. Там е установено горене на отпадъци на открито. 

От началото на месец март за горене на отпадъци са съставени пет акта за 

установяване на административни нарушения. 

 

Източник: Монитор 
 

Заглавие:  ЗА МЕСЕЦ: 92 акта за замърсяване на въздуха в столицата 

 

Линк: https://www.monitor.bg/bg/a/view/za-mesec-92-akta-za-zamyrsjavane-na-

vyzduha-v-stolicata-300279 

 

 
 

Текст: През февруари са извършени общо 541 проверки на различни 

потенциални източници на замърсяване на атмосферния въздух и са съставени 

92 акта по Закона за управление на отпадъците, Закона за чистотата на 

атмосферния въздух и Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и 

опазване на чистотата на територията на Столична община, съобщиха от 

Столичния инспекторат. 

 

Инспекциите са извършени в автосервизи, пунктове за смяна на масла и гуми, в 

малки и средни стопански обекти, като производствени цехове, дърводелски 

работилници, ателиета. През февруари целево са проверявани и повече частни 

имоти, за начина на отопление и за нерегламентирано изгаряне на отпадъци. 
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Проверките са извършвани след постъпили жалби и сигнали на граждани, както 

и в следствие на последващ контрол за изпълнение на дадени предписания. 

Резултатите показват, че за отопление се използват разрешени горива (твърдо 

гориво) като дърва и въглища. 

 

За периода в три частни имота е установено горене на отпадъци (ПДЧ 

плоскости), за което са съставени три акта. Най-голям дял от проверките са 

направени в районите "Надежда", "Сердика", "Възраждане", "Люлин", "Красна 

поляна", "Слатина", "Овча купел", "Подуяне", "Илинден". 

 

През февруари се констатира завишаване на броя на нарушенията в сектор 

замърсяване от строителни обекти, за което са съставени 89 акта на строителни 

фирми. Установените нарушения са свързани с липса на устройство за 

измиване на ходовата част на камионите, замърсяване на уличните платна от 

непочистена ходова част на строителната техника, превоз на строителни 

отпадъци и земни маси без чергила, замърсяване на въздуха без предприети 

мерки при разрушаване на сгради, разполагане и впоследствие замърсяване 

от строителни материали и отпадъци на обществени площи, съобщават от 

Столичния инспекторат. 

 


