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Текст: По начина, по който един град управлява отпадъците си, можем да научим 

много за манталитета на жителите му и за посоката на развитие на самия град 

изобщо. А София, смело можем да заявим, през последните години навакса 

десетилетия – както като изграждане на мощности за преработка на отпадъците, 

така и като промяна на манталитета на столичани. 

 

Не беше отдавна времето, когато всички хвърляхме отпадъците си безразборно 

в контейнерите за смет и често – около тях, после всичко се балираше и се 

депонираше на сметището в Суходол. Без сортиране, без рециклиране. 

 

Сега във всеки квартал има контейнери за разделно събиране, функционира 

успешно завод за рециклиране на отпадъците и, което е по-важно, ние самите 

https://www.sinoptik.bg/news/zelenite-ostrovi-na-sofiia-8865


развиваме навици за разделяне на пластмасата, хартията и метала и се грижим 

за по-чиста градска среда. 

 

Доказва го и пилотният проект на общината, наречен “Зелен остров”, който се 

изпълнява успешно в части от кв. „Надежда“ и „Овча Купел“. 

 

Какво са зелените острови на София 

 

Това са обособени места с контролиран достъп, в които са поставени 

контейнери за разделно събиране на отпадъци – хартия, пластмаса, метал, 

стъкло и битови. Жителите от блоковете, които са се включили, участват активно в 

акцията. Те получават от общината както разяснения за правилното сортиране 

на отпадъците, така и контейнери за сепариране в дома.  

 

Контейнерите в Зеления остров са снабдени с датчици, които отчитат степента на 

запълване. Това дава сигнал на камиона кога да извози пълния вече контейнер. 

Така по-трудно се стига до препълване. 

 

Какво можем да направим ние като граждани 

 

Отношението към отпадъците, показва най-вече какви сме като хора. Ако не 

мислим за последиците, ако не контролираме собственото си поведение, не 

можем да очакваме, че по магически начин ще живеем в по-чиста, по-

здравословна, по-приветлива среда. 

 

Показва го и пилотния проект за Зелен остров – ангажираните в програмата 

живущи от район „Надежда“ са изпълнили почти 100% от изискванията за 

правилно разделно събиране на отпадъци. С други думи – стъклените опаковки 

са били почистени, хартията не е била замърсена с хранителни отпадъци, не са 

хвърляни битови отпадъци в контейнерите за рециклиране. Тази година 

системата със „зелените острови“ се разширява с още 600 домакинства от 

районите „Надежда“ и „Овча купел“ 

 

Когато тези изисквания се изпълнят, рециклирането на изхвърлените отпадъци е 

пълноценно и постигаме зелените си цели – и като град, и като граждани. 

 

Плановете на Столична община са в следващите години системата на разделно 

изхвърляне с т.нар. „зелени острови“, отделени за живущите в конкретни блокове 

и кооперации ще се разширява. Докато това се случва, всеки от нас може да 

изхвърля разделно в цветните контейнери. Така ще допринасяме затова София 

да става все по-чиста и приветлива. 
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През 2024 г. общините трябва да въведат задължително разделно събиране на 

биоотпадъци от домакинствата. Това ще позволи да бъдат оползотворени около 

200 хил. тона хранителни отпадъци на година и съответно да се намали 

депонирането. Новите изисквания предполагат купуване на нови съдове за 

разделно събиране (кафяви кофи), както и на нова техника за 

транспортирането или рециклирането им. Изключително важно е и изграждане 

на необходимата инфраструктура за тяхното третиране, с която към момента 

разполагат само няколко общини в страна. Инсталациите за открито 

компостиране на зелени отпадъци не позволяват третиране на хранителни и 

други биоразградими отпадъци. 

 

Ново изискване на разделното събиране на отпадъците от текстил и обувки: 

първоначално се предлагаше да се въведе принципът “Разширена отговорност 

на производителя”. Това означаваше, че при продажбата на нови дрехи и обувки 

трябваше да бъде начислявана продуктова такса, по подобие на опаковките, 

гумите и батериите. Също така се регламентираше поставянето на нови съдове 

за разделно събиране на отпадъците от текстил и обувки от домакинствата, 

различни от тези за бита. 

 

Преди няколко дни зам.-министър Ренета Колева официално заяви, че МОСВ 

няма да предприема бързи действия за приемане на тази нова наредба, тъй като 

в момента тече процес на промени на европейските директиви. 

 

Нови изисквания за пластмасите и контейнери за пластмасови бутилки: 

предвиждат се нови мерки за намаляване въздействието на определени 

пластмасови продукти, в т.ч. ограничения за продажба на някои категории 

изделия за еднократна употреба. 

 

Организациите по оползотворяване ще поставят нови контейнери – само за 

пластмасови бутилки с вместимост до 3 литра в паркове, градини, алеи и други 

места за обществено ползване. Общините да бъдат водещи в прилагането на 

моделите за устойчиво потребление – ограничаване използването на еднократни 

пластмасови продукти в своите администрации. 

 

Европа постави амбициозни цели за  рециклиране на битовите отпадъци, които 

се постигат поетапно: 

 

– до 1 януари 2020 – най-малко 50 на сто от общото им тегло 

– до 1 януари 2025 – най-малко 55 на сто от общото им тегло 

– до 1 януари 2030 – най-малко 60 на сто от общото им тегло 

– до 1 януари 2035 – най-малко 65 на сто от общото им тегло 

 

Другото сериозно предизвикателство е ограничаване на депонирането на 

битовите отпадъци до 10% през 2035 г., а България засега депонира над 61%. 

 

За да се ангажират общините с действия за повишаване на рециклирането, са 

определени и по-високи отчисления за депонираните – 95 лв. на тон депониран 

отпадък. Икономическият стимул за регионите, изпълнили посочените цели за 



рециклиране, е освобождаване с 50% или 100 % от дължимите отчисления за 

депониране. 
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Текст: елото срещу бизнесмените Атанас и Пламен Бобокови за незаконен внос 

и складиране на отпадъци е прекратено и върнато на прокуратурата, съобщава 

"Медиапул". 

 

Причината са неясноти и нарушения в обвинителния акт, които пречат да на 

защитата на подсъдимите, е записано в окончателно определение на 

апелативния съд в София, което изданието цитира. Според съдебния състав не е 

изяснено как са се запознали участниците в престъпната група, за която твърди 

прокуратурата, как е образувана тя, има разминавания в датите, а 

обвинителната теза съдържа празноти. 

 

Това означава, че разследващите трябва да отстранят пропуските в обвинителния 

акт, съдържащ над 1000 страници. 

 

Бобокови, бившият зам.-министър на околната среда Живков и други лица бяха 

задържани при мащабна акция в края на май 2020 г. в няколко града - София, 

Ботевград, Правец, Плевен, Монтана, Пловдив, Смолян, и няколко кюстендилски 

села. Атанас Бобоков и Красимир Живков бяха обвинени в ръководене на 

организирана престъпна група, а Пламен Бобоков - за участник в нея. 

Прокуратурата твърди, че в продължение на около 5 г. с користна цел са 

управлявали отпадъци не по установения ред и превозвали опасни отпадъци през 

границата. 

 

Не се разбира и как те са съгласили да участват в групата и как е образувана тя. 

Подобни са нарушенията и при друг заподозрян участник - плевенския 

бизнесмен Николай Миховски. Има свидетелски показания, че той е уговорил 

друг човек да участва в схемата, но пък не се твърди, че същият свидетел се е 

присъединил. 

 

По отношение на Живков пък са описани общо 71 деяния като се твърди, че той е 

намирал фирми, които да извозят отпадъците от производството на Бобокови. 

Има обаче разминавания в датите, на които се твърди, че това е направено. 

 

"За да бъде годно процесуално основание да инициира съдебната фаза на 

наказателния процес, обвинителният акт трябва да съдържа ясна и 

недвусмислена обвинителна теза, без съществени празноти при описание на 

инкриминираното престъпление", посочва се в съдебното определение. 
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Текст: 100 чувала от по 120 литра с отпадъци са събрани при поредното 

мащабно почистване на бреговете на язовир "Тича".  

 

За акцията в социалната мрежа съобщи Боян Ганчев, един от доброволците от 

Велики Преслав, които помагат на Изпълнителната агенция по рибарство и 

аквакултури. 

 

16 мъже,едно дете и едно куче са участвали в почистването на брега в района на 

Кьолмен от Балабана до Пилона. Боклуци са премахнати в района на чешмата 

под селото между язовира и река Голяма Камчия. 

 

Акцията е по инициатива на местния рибар Джейхан Зевадилов. За трети път в 

почистването на брега на язовир „Тича“ се включва и група от Бургас. 

 

Отпадъците ще бъдат извозени и депонирани във вторник идната седмица от 

Община Върбица. 
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Текст:  В рамките на една седмица – от 12 до 16 декември, екипи на Столичния 

инспекторат са извършили проверки на близо 200 в обекта, които са потенциални 

източници за замърсяване на въздуха, съобщават от ведомството. Инспекторите 

са посетили автосервизи, цехове и работилници, частни имоти, площадки за 

отпадъци, строителни обекти и други. 

 

„Екипите следят за начина на предаване на излезлите от употреба гуми, 

отработени масла, начина на отопление, както и за недопускане на 

нерегламентирано изгаряне, което води до замърсяване на въздуха“, уточняват от 

Столичния инспекторат. Излизащите от строителните площадки камиони и друга 

https://bnr.bg/shumen/post/101752573/akcia-chisto
https://stolica.bg/stolichna-obshtina/samo-za-sedmitsa-17-akta-za-stroitelni-firmi-v-stolitsata-zaradi-zamarsyavane
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техника трябва да са с почистени гуми, за да не замърсяват пътните платна. Друго 

изискване е обектите да имат плътна строителна ограда, да се осигурява 

оросяване при разрушаване на сгради, да не се разпиляват строителни 

материали, отпадъци и т.н. Санкциите се налагат по Закона за управление на 

отпадъците. Като резултат от контрола тази седмица за констатираните 

нарушения са съставени 17 акта и са изпратени още 10 покани за съставяне на 

актове на строителни фирми. Проверките са обхванали районите 

„Възраждане“, „Студентски“, „Лозенец“, „Сердика“, „Красна поляна“, 

„Подуяне“, „Слатина“, „Подуяне“, „Искър“ , „Витоша“, „Красно село“ и др. 

 

 


