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Източник: Факти 

 

Заглавие: Швейцария спира разхищението на храна 

 

Всяка година в Швейцария може да се избегне изхвърлянето на 330 килограма 

хранителни отпадъци на човек, по изчисления на министерството на околната 

среда 

 

Линк: https://fakti.bg/world/678527-shveicaria-spira-razhishtenieto-na-hrana 

 

 
 

Текст:  Всяка година в Швейцария може да се избегне изхвърлянето на 330 

килограма хранителни отпадъци на човек, по изчисления на министерството на 

околната среда, което обяви вчера мащабен план за борба с разхищението, 

предаде Франс прес. 

 

Министърката на околната среда, транспорта, енергетиката и съобщенията 

Симонета Сомаруга подписа вчера споразумение с представители на 

производствената хранителна верига, за да се намали до 2030 г. наполовина 

съсипването на храни, където това е възможно. 

 

https://fakti.bg/world/678527-shveicaria-spira-razhishtenieto-na-hrana


Споразумението е подписано и от Съюза на швейцарските 

зеленчукопроизводители, хранително-вкусови компании като "Нестле" (Nestlе), 

"Данон" (Danone) и производителя на млечни продукти "Емми" (Emmi), както и 

големите вериги супермаркети и представители на хотелиерството и 

ресторантьорството. 

 

Подписалите документа се ангажират да приемат конкретни мерки за 

ограничаване на отпадъците им и всяка година да отчитат постигнатия напредък, 

отбеляза министерството. 

 

Желаещите компании и асоциации могат да се присъединят към плана. 

 

Конкретните мерки в зависимост от спецификата на сектора могат да се 

отнасят например към подобряване на етикетировката за срока на съхранение 

на продукта, даряване на непродадени партиди или подобряване на опаковката 

за по-добро съхранение на храните. Ресторантите могат да предлагат на 

клиентите да взимат за вкъщи остатъците от храна. 

 

Разхищението на храни, което може да бъде избегнато, представлява 25 

процента от въглеродния отпечатък от хранителния сектор в Швейцария. Това се 

равнява на близо половината от отражението на индивидуалния автомобилен 

трафик в страната. 

 

Да се намали наполовина разхищението ще помогне да се намали с 10 до 15 

процента отражението за околната среда и парниковите емисии от храните, 

посочва екологичното ведомство. 

 

Около една трета от хранителните продукти се губят между нивата и чинията. Така 

например 13 процента от разхищението е в селското стопанство, 27 процента 

при преработката, 8 процента в търговията, 14 процента в ресторантьорството и 

38 процента в домакинствата. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Изграждат новата клетка на Регионалното депо за неопасни отпадъци 

в Перник 

 

Линк: https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101646253/izgrajdat-novata-kletka-na-

regionalnoto-depo-za-neopasni-otpadaci-v-pernik 

 

 
 

Текст: По график се извършват дейностите по изграждането на новата клетка на 

Регионалното депо за неопасни отпадъци в Перник, съобщи общинският 

пресцентър. Капацитетът на сега действащата е почти изчерпан. 

Новизграждащата се втора клетка ще може да побере 375 000 кубически метра 

отпадъци. Към момента са положени устойчивия и изравнителния слой пръст, 

както и част от отводнителните съоръжения.  

 



В идните дни предстои да започне полагането на хидроизолацията на обекта, 

изграждането на основите за газовите кладенци и управлението на водите. 

Регионалното депо е въведено в експлоатация преди шест години и половина и в 

него депонират отпадъците си всички шест общини в област Перник. На 

площадката е изградена инсталация за предварително третиране на отпадъците 

и компостиране. Смесените неопасни битови отпадъци постъпват за 

депониране в депото след извършване на предварително третиране. В депото се 

приемат и отпадъци от производствена дейност, инертни и строителни отпадъци 

в състав и количество в съответствие с издаденото му комплексно разрешително. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Кюстендилска област е единствената в България без регионално депо 

за отпадъци 

 

Линк: https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101646760/kustendilska-oblast-e-

edinstvenata-v-balgaria-bez-regionalno-depo-za-otpadaci 
 

 
 
Текст: Кюстендилска област е единствената област в България без регионално 

депо за отпадъци, което да работи по стандартите, каза в село Радловци, 

община Кюстендил министърът на екологията Борислав Сандов. Той направи 

днес инспекция на нерегламентираното сметище в селото. Борислав Сандов 

беше придружен от Цветелина Симеонова-Заркин от комисията по екология в 

НС и депутати от региона.Местните хора готвят протест заради постоянното 

запалване на незаконното депо и замърсеният въздух, който са принудени да 

дишат. Според министър Сандов проблемите са, че няма сертифицирано 

регионално депо, на което да се изхвърлят отпадъци, има нерегламентирани 

сметища, за които има установени нарушения и издадени актове. Другият 

проблем е, че това сметище, в съседство с рекуртивирано друго депо, когато е 

незаконно, не може да бъде просто зарито, а трябва да бъде изчистено, 

коментира още министър Сандов.В съседсто на сметището има проект по ОП 

"Околна среда", на която принципал за площадка за сепариране - за 

предварително третиране на отпадъците, на която принципал е Министерството 

на околната среда и водите.„Тези площадки се правят непосредствено до 

регионалните депа. Този проект предспоставя, че тук ще бъде самото депо, но 

не се работи по документи тук да е депото. Това е опит като кръпка, която не съм 

убеден, че е в рамките на закона. И тъй като ние финансираме този проект ще 

направим пълно обследване, както и дали отговарят параметрите. Когато не 

става с добри намерения, става със санкции. Може би трябва да се измени 

наредбата и законодателството, за да го плаща лично кмета, заяви Борислав 

Сандов. 

 

 


