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Източник: Факти 

 

Заглавие: Нов закон в Испания забранява изхвърлянето на храна от кръчми и 

магазини 

 

Най-тежките нарушения на закона ще струват 60 000 евро 

 

Линк: https://fakti.bg/life/685718-nov-zakon-v-ispania-zabranava-izhvarlaneto-na-

hrana-ot-krachmi-i-magazini 

 

 
 

Текст: Испанското правителство се очаква да одобри днес проектозакон, който 

ще задължи ресторантите да информират клиентите си, че могат да си вземат 

остатъците от консумираната храна, съобщи в. "Паис", цитиран от БТА. 

 

Испанските домакинства изхвърлят годишно 1,364 млн. кг хранителни продукти 

или средно 31 кг на човек, според данните на министерство на селското 

стопанство, риболова и хранителната промишленост за 2020 г. Сега 

правителството иска да сложи край на това разточителство. 75% от испанските 

домакинстват признават, че изхвърлят хранителни продукти. От храните, които 

попадат в кошчетата за боклук, три четвърти са непреработени продукти. Сред 



тях най-често се изхвърлят плодове (32,1 на сто), зеленчуци (13,6%), хляб (4,8 на сто) 

и мляко (4,5%). 

 

За целта то ще одобри днес проектозакон за предотвратяване на разхищението 

на храна и след това ще го изпрати за одобрение в парламента. Сред мерките, 

които включва този законопроект, с чиито основни положения "Паис" се е 

запознал, е да се накарат всички участници в хранителната верига да разработят 

план за предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци. Освен това се предвиждат 

санкции за барове, ресторанти или супермаркети, които не спазват 

разпоредбите. 

 

Санкциите за компаниите, които не спазват този закон, ще са в диапазона между 

2000 и 60 000 евро за сериозни нарушения. Наказание може да бъде наложено, 

ако например не се дарят остатъците на различни социални инициативи. В 

случай на рецидив глобата може да достигне 500 000 евро. 

 

Този закон се опитва да постигне една от целите за устойчиво развитие в "Дневен 

ред 2030 година" на ООН - да намали наполовина глобалните хранителни 

остатъци на човек от населението. Според министерството Испания ще стане 

третата страна от ЕС, приела подобна законодателна норма след Франция и 

Италия. 

 

Новият закон няма да се прилага за хора, които изхвърлят отпадъци в домовете 

си. За тях са предвидени информационни кампании. 

Източник: Trafficnews.bg 

 

Заглавие: Почистиха преливащите с боклуци контейнери и отпадъците около тях 

на Младежкия хълм 

 

В продължение на два дни боклуците са се разпростирали по хълма, твърди 

читател 

 

Линк: https://trafficnews.bg/plovdiv/pochistiha-prelivashtite-boklutsi-konteineri-i-

otpadatsite-247390/ 

 

 
 
Текст: Контейнерите на Младежкия хълм, които преливаха от боклуци и 

пространството около тях са почистени. Днес TrafficNews, публикува материал, в 

който показахме как изглежда мястото два дни след приключването на 

фестивала „Food Park Festival”. 

 

Сигналът бе получен от наш читател, който твърдеше, че контейнерите са били 

препълнени с отпадъци, а покрай тях е имало над 20 чувала с боклуци, 

миризмата е била непоносима и отпадъците са се разпилявали из целия хълм в 

продължение на два дни. 

 

https://trafficnews.bg/plovdiv/pochistiha-prelivashtite-boklutsi-konteineri-i-otpadatsite-247390/
https://trafficnews.bg/plovdiv/pochistiha-prelivashtite-boklutsi-konteineri-i-otpadatsite-247390/


В отговор на публикацията, днес от ОП „Чистота” изпратиха писмо до нашата 

медия, което гласи: 

 

„По повод публикацията от тази сутрин „След фестивала на Младежкия хълм: 

Контейнерите преливат от боклуци, има зарязани над 20 чувала“ от ОП „Чистота“ 

заявяват: 

 

Контейнерите и събраните в чували отпадъци след състоялия се през уикенда 

фестивал на Младежкия хълм своевременно са обслужени. Почистено е и 

цялото пространство около тях, категорични са от „Чистота“. От общинското 

предприятие изпращат и актуални снимки на контейнерите, за които се твърди, 

че „преливат от боклуци“. 

 

Източник: Дарик 

 

Заглавие: Подготвят мирен протест заради незаконно сметище в с. Радловци  

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/kiustendil/podgotviat-miren-protest-zaradi-

nezakonno-smetishte-v-s.-radlovci-2313405 

 

 
 

Текст: На 10 юни подготвят организиран мирен протест на кръстовището на 

околовръстния и "Соволски" жители на кюстендилското село Радловци, съобщиха 

пред БТА организаторите. 

 

Поводът за невоволството им е незаконното извозване на отпадъци от Община 

Кюстендил на закритото сметище в село Радловци. Началото на протеста е 

насрочен за  9:00 часа. 

 

"Не сме политически обвързани, но ни интересува бъдещето на Кюстендил и 

района", казаха недоволните. 

 

По повод незаконното депо и честото му запалване, по инициатива на местните 

хора, в селото през миналия месец беше и министърът на околната среда и 

водите Борислав Сандов. 

 

Сметището на Община Кюстендил е в близост до закритото през 2017 година и 

рекултивирано депо за отпадъци на града. 

 

Община Кюстендил е санкционирана на няколко пъти заради незаконното 

сметище. 

 

От администрацията заявяват, че проблемът с обезвреждането на отпадъците се 

дължи на липса на държавна воля за разрешаването му. 

 

Община Кюстендил пък беше осъдена да плати около 7 млн. лв. след решение 

на Върховния Административен съд за нарушения по Закона за управление на 



отпадъците и Закона за отчисление на отпадъците, които ще се плащат със заем 

на Общината. 

 

 

 


