
1 
 

БЮЛЕТИН ОТПАДЪЦИ    №3 
2018 

02/03 НСИ с интересна статистика за Варна и областта 

През 2016 г. 100% от населението на област Варна е свързано с обществено водоснабдяване (ВИК). 

Използваната питейна вода от общественото водоснабдяване средно на човек от населението в 

областта се увеличава от 92 л/ден. през 2015 г. на 94 л/ден. през 2016 година. През същия период 

средното потребление на питейна вода от общественото водоснабдяване на човек за денонощие в 

страната е 100 литра. С най-голямо потребление са областите София (столица) - 127 л/чов./ден. и 

Бургас - 112 л/чов./ден., а с най-ниско - област Търговище - 69 л/чов./денонощие. 

През 2016 г. област Варна е една от 14-те в страната без ограничаване на водоснабдяването. Най-

засегнати от режим на водоподаване са областите Габрово (28.5%), Ловеч (28.3%), Търговище 

(12.0%) и София област (11.0%).  

В областта 86.3% от населението е свързано с обществената канализация. С обществената 

канализационна мрежа, но без наличие на пречистване е свързано 0.2% от населението (12.6% за 

страната).  

Опазването на околната среда включва всички дейности, които са пряко ориентирани към 

предотвратяване, намаляване и премахване на замърсяването, което е резултат от производствени 

или други процеси. В края на 2016 г. общата стойност на наличните дълготрайни материални активи 

с екологично предназначение в област Варна е 678.9 млн. лв., или с 0.5% повече в сравнение с 2015 

година.  

Битови отпадъци са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по 

домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и 

отпадъците от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за 

отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното 

количество или състав не пречи на третирането им съвместно с битовите. На територията на област 

Варна през 2016 г. функционират 7 депа с 85 дка заета площ. Общо образуваните битови отпадъци 

са 221 хил. т, при общо количество за страната 2 881 хил. тона. Спрямо предходната 2015 г. 

количеството на общо образуваните битови отпадъци в областта намалява с 0.9%. През 2016 г. 

депонираните битови отпадъци в област Варна възлизат на 48 хил. т, предадените за 

предварително третиране - 167 хил. т, а предадените директно за рециклиране - 6 хил. тона. 

Количеството на събраните битови отпадъци се оценява чрез преки измервания, а при липса на 

такива - на базата на транспортни документи. Делът на обслужваното население в област Варна от 

системи за организирано сметосъбиране през 2016 г. е 100%, като за страната обхванатото 

население с тази услуга е 99.7%. Обслужените населени места в областта са 158. Същевременно 
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събраните битови отпадъци на човек от обслужваното население за 2016 г. възлизат на 468 кг (406 

кг средно за страната), което е с 0.8% по-малко спрямо предходната 2015 година.  

През 2016 г. в област Варна са наблюдавани 45 пункта за измерване на нивото на шум. Продължава 

тенденцията измереното ниво на шума да надхвърля допустимите хигиенни норми от 55 - 60 dB. С 

неблагоприятна акустична среда са 18 пункта, а в 14 от тях са измерени максимални шумови нива в 

границите от 63 - 72 dB. През 2016 г. в пунктовете на областта не са регистрирани шумови нива над 

72 децибела. 

Varna24.bg 

  

 

05/03 След 18 г. МЗ се сети, че лекарствата не са опасен отпадък  

Така че вече ще се изхвърлят в общите контейнери за смет 

Старите лекарства, купени за лична употреба, не са опасен отпадък и може да се изхвърлят така, 

както битовите. Това става ясно от предложения за промени на здравното министерство.  

Най-накрая ведомството пренаписа остаряла наредба, заради която не беше ясно как хората да се 

разделят със старите хапчета.  

Наредбата на здравното министерство е издадена преди 18 години и никога не е променяна.  

Позовава се на закони, които вече не съществуват, и третира всички лекарства с изтекъл срок на 

годност като опасни отпадъци.  

Това противоречи на еконаредба, в която ясно се казва, че опасни са само цитостатичните и 

цитотоксичните – това основно са онколекарства, всички други са неопасни.Противоречието дълги 

години създава проблем.  

Някои общини нямат специален ред за събирането на стари лекарства, което оставя 

домакинствата без изход. Други, като София, Велико Търново, Варна, Бургас, имат мобилни 

пунктове. В Бургас например пунктовете са 20.  

Според промените онколекарствата ще се връщат в болничната аптека, а останалите ще се 

изхвърлят и събират като неопасен битов отпадък. Ако общината не е създала специлен ред за 

него, ще важи общият – контейнерът.  

"Такава практика съществува в някои европейски държави и САЩ. Там обаче има разписани 

указания към потребителите как да става това изхвърляне с цел да се предотврати обратното 

попадане”, коментира Светослав Крумов от Българския фармацевтичен съюз пред bTV.  

Такива инструкции ще се разработят и у нас, за да не попадат стари лекарства в ръцете например 

на клошари.  
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Ако общината ви не е създала специлен ред за събирането, един от съветите е да извадите 

таблетките от блистера и да ги смесите с битов отпадък – като утайка от кафе например, и чак 

тогава да ги изхвърлите в общия контейнер.  

Dnes.bg По публикацията работи: Камелия Цветанова 

 

05/03 Здравно министерство с нови правила за изхвърлянето 

им  

Старите лекарства-в кофата за боклук  

Старите лекарства, купени за лична употреба, не са опасен отпадък и може да се изхвърлят така, 

както битовите. Това става ясно от предложения за промени на здравното министерство, съобщи 

bTV. 

Най-накрая ведомството пренаписа остаряла наредба, заради която не беше ясно как хората да се 

разделят със старите хапчета. Въпросният документ на здравното министерство е създаден преди 

18 години и никога не е бил променян. Също така се позовава на закони, които вече не 

съществуват, и третира всички лекарства с изтекъл срок на годност като опасни отпадъци. Това 

обаче противоречи на еконаредба, според която опасни са само цитостатичните и цитотоксичните 

– това основно са онколекарства, всички други са неопасни. Противоречието дълги години 

създава проблем. 

Някои общини нямат специален ред за събирането на стари лекарства, което оставя 

домакинствата без изход. Други като София, Велико Търново, Варна, Бургас имат мобилни 

пунктове. В Бургас например пунктовете са 20. 

Според промените онколекарствата ще се връщат в болничната аптека, а останалите ще се 

изхвърлят и събират като неопасен битов отпадък. Ако общината не е създала специален ред за 

него, ще важи общият – контейнерът. 

„Такава практика съществува в някои европейски държави и САЩ. Там обаче има разписани 

указания към потребителите как да става това изхвърляне с цел да се предотврати обратното 

попадане”, коментира Светослав Крумов от Българския фармацевтичен съюз.  

Такива инструкции ще се разработят и у нас, за да не попадат стари лекарства в ръцете например 

на клошари. 

Ако общината ви не е създала специален ред за събирането, един от съветите е да извадите 

таблетките от блистера и да ги смесите с битов отпадък – като утайка от кафе например, и чак 

тогава да ги изхвърлите в общия контейнер. 

Агенция Монитор - понеделник, 05-03-2018 - 16:36  
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05/03 Лекарствата ще може да се изхвърлят при другите 

отпадъци 

Старите лекарства, купени за лична употреба, не са опасен отпадък и може да се изхвърлят така, 

както битовите. Това предвижда редакцията на остаряла наредба по въпроса на здравното 

министерство, която се подготвя в момента, съобщи Би Ти Ви. 

Наредбата на здравното министерство е издадена преди 18 години и никога не е променяна. 

Позовава се на закони, които вече не съществуват, и третира всички лекарства с изтекъл срок на 

годност като опасни отпадъци. 

Това противоречи на еконаредба, в която ясно се казва, че опасни са само цитостатичните и 

цитотоксичните – това основно са онколекарства, всички други са неопасни.  

Някои общини нямат специален ред за събирането на стари лекарства, което оставя 

домакинствата без изход. Други, като София, Велико Търново, Варна, Бургас, имат мобилни 

пунктове. В Бургас например пунктовете са 20. 

Според промените онколекарствата ще се връщат в болничната аптека, а останалите ще се 

изхвърлят и събират като неопасен битов отпадък. Ако общината не е създала специлен ред за 

него, ще важи общият – контейнерът. 

"Такава практика съществува в някои европейски държави и САЩ. Там обаче има разписани 

указания към потребителите как да става това изхвърляне с цел да се предотврати обратното 

попадане", коментира Светослав Крумов от Българския фармацевтичен съюз. 

Такива инструкции ще се разработят и у нас, за да не попадат стари лекарства в ръцете, например, 

на клошари. 

Ако общината ви не е създала специлен ред за събирането, един от съветите е да извадите 

таблетките от блистера и да ги смесите с битов отпадък – като утайка от кафе например, и чак 

тогава да ги изхвърлите в общия контейнер. 

Дневник  

 

08/03 Пред финал е площадката за едрогабаритни отпадъци 

Предстои завършването на депото за едрогабаритни и опасни битови отпадъци в Монтана. Досега 

са платени около 60 процента от направените по него разходи.  

Изграждането на площадката, която се намира на ул. “Дияна”, започна през есента на 2016 

година. Стойността на проекта е почти 3,5 милиона лева, а средствата идват от плащаните 

екотакси, които общините внасят в дружеството на депото по Закона за управление на 

отпадъците. Новото екосъоръжение заема площ от 7 декара. По време на първия етап бе 

изградена довеждащата инфраструктура. Вторият е предназначен за оформянето на терена и 

оборудването му. През миналата година в строителството бе инвестиран близо милион.  
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“Остава ни асфалтирането на ул. “Дияна”. Тази година сме амбицирани, да потърсим възможност 

за финансиране. Нужни са ни поне 700 000 лева. На практика до края на годината обектът ще бъде 

завършен, ще положим усилия това да стане. С това съоръжение ще разрешим голям проблем на 

гражданите. На това място те ще изхвърлят вече ненужни им мебели, електроуреди и 

използваните в бита различни видове химикали. Това не са отпадъци за депониране на 

сметището”, подчерта кметът Златко Живков.  

През тази година очакванията са отчисленията по чл. 64 да постъпят в общината близо милион 

лева. Общините, които инвестират в съоръжение за преработка и рециклиране на различните 

видове отпадъци, ще плаща по-ниски такси. Това е целта и на Монтана.  

Така местната управа не само ще изпълни основно изискване по Закона за управление на 

отпадъците, но и ще разкрие нови работни места.  

“Миналата беше важна година, но в тази - ще направим всичко възможно да завършим депото”, 

изтъкна кметът. (АЙ) 

Монт Прес ONLINE 

 

09/03 Къде си бе, боклук 

Въпроси и отговори за планираната от Столична община 

инсталация за изгаряне на RDF отпадък в ТЕЦ "София" 

"София има най-добре организираната система за управление на боклука след Цюрих." С тези 

думи преди месец Бойко Борисов опита да убеди Европа колко зелен е всъщност той. Изборът на 

аргумент на Борисов не е учудващ - отпадъците на столицата са любима негова тема. От години 

премиерът се хвали, че в София вече "няма мечки, вълци, лисици" (визирайки временното 

изгонване на Румен Гайтански - Вълка от почистващия бизнес в София), а след неговото 

управление остават само "треви, цветя, красота" благодарение на завода за преработка на 

отпадъци. 

София е на път да се добие с нов елемент в иначе перфектната си система за сметопочистване - 

инсталация, която ще изгаря преработения боклук на стотина метра зад централната гара. Че 

такъв проект ще има, се знае от поне седем години, но информацията за него е оскъдна. Сега 

обаче Столичната община е на път да поеме голям дълг, който предполага градската управа да 

обсъди проекта с гражданите. От срещата между жители на града и общината миналата седмица 

станаха ясни малко детайли за проекта, но се изясни друго - че малко хора виждат добрата 

организация на общината. "Капитал" потърси отговори на по-важните въпроси около бъдещото 

съоръжение: 

Що е това "инсинератор"?  
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От две години боклукът на София се събира в завода край село Яна, от него се отделят металите и 

някои други материали, а остатъкът се раздробява и изсушава. Крайният продукт е т.нар. RDF (от 

англ. - refuse derived fuel), или твърдо гориво от отпадъци, което може да се използва за 

производство на топло- и електроенергия. В момента София произвежда по около 180 хил. тона 

RDF на година. Те не могат да бъдат депонирани. Транспортът и изгарянето на отпадъка в 

циментовите заводи в страната струва на Столична община по 5 млн. лева на година. С този 

проект общината планира собствена инсталация за изгарянето на RDF, която да е свързана със 

системите на "Топлофикация" София. 

Градът вече направи депо за отпадъци, площадка за компостиране и завод за механично-

биологично третиране на отпадъци с пари от еврофондовете. Площадката за изгаряне на RDF 

трябва да затвори цикъла, като столицата вече трябва, условно казано, да печели от изгарянето на 

горивото, вместо да плаща за него. Общинският съвет одобри началото на проекта през лятото на 

2011 г. Решението площадката да се намира в ТЕЦ "София" беше взето през 2015 г., след анализ на 

датската консултантска фирма "Рамбол". По нейна препоръка беше избрана и конкретната 

технология, чрез която да бъде изгаряно горивото. Тази консултация струваше на София 1.5 млн. 

евро. Проектът се подготвя от години и върви със сериозно забавяне, но документацията за 

финансиране трябва да е готова до края на 2018 г. 

Колко ще струва инсталацията? 

Според изчисленията на общината строежът на площадката ще струва 157 милиона евро. 

Европейският съюз ще поеме малко над 91 млн. евро от тях, а за останалите 67 млн. евро градът 

ще вземе заем от Европейската инвестиционна банка. Задължението ще бъде на името на 

общината, макар че съоръжението ще бъде на територията на "Топлофикация" София и ще бъде 

използвано от общинската фирма. София ще изплаща новата инсталация до първите години след 

2040 г. Тя ще струва по около 5 млн. евро на година. Всъщност и площадката ще стане негодна за 

експлоатация почти по същото време - планираният срок за експлоатация е 26 години след 

завършване на съоръжението. 

Общината защитава проекта с аргумента, че с построяването на площадката "Топлофикация" ще 

спестява около 11% от потреблението на газ или между 15 млн. и 18 млн. евро на година. През 

2016 г. общинската фирма имаше приходи от 390 млн. лева, разходи 430 хил. лева и общи 

задължения 640 млн. лева. Годишната загуба на "Топлофикация" в момента е около 40 млн. лв. 

Дружеството твърди, че благодарение на инсталацията през 2036 г. ще успее да излезе на печалба 

от 12 млн. лева. "За първи път имаме възможност да направим "Топлофикация" поне малко 

независима от доставките на газ", защити този проект зам.-кметът на София по екологията Йоана 

Христова през изминалата седмица. 

Защо говорим за площадката сега? 

Всеки момент столицата ще вземе голям заем за проект, който досега общината на практика е 

засекретила. Единствената налична информация за това как ще изглежда инсталацията е от 

Оценката за въздействие върху околната среда от 2015 г. Екологичната организация "За Земята" от 
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години води процедури и дела за достъп до всички документи, но до момента Столичната община 

отказва да ги предостави. Преди седмица градската управа организира ново обществено 

обсъждане, което се оказа за общите условия по договор за банков кредит, а не за съществото на 

проекта. Екологичните параметри са одобрени още с общественото обсъждане на ОВОС-а през 

2015 г., оправда се зам.-кметът Христова. Дискусията тогава се проведе по средата на летния 

сезон в присъствието на не повече от 10 граждани. 

Темата стана интересна след години на мълчание, защото попадна в полезрението на все по-

голяма и самоосъзната група граждани на София - загрижените за качеството на въздуха в града. 

Техните притеснения са, че общината иска да построи огромна замърсяваща пещ в сърцето на 

вече силно замърсен град. Въпросът е дали гражданите изобщо могат да повлияят на развитието 

на този проект, след като той е в толкова напреднала фаза. 

Опасно ли е това съоръжение? 

Според Столичната община площадката за изгаряне на RDF ще бъде напълно безопасна, като 

нивата на отделени фини прахови частици ще са с 9.6% по-малко, отколкото в момента отделя ТЕЦ 

"София". Зам.-кметът Йоана Христова твърди, че финансирането от Оперативна програма "Околна 

среда" е достатъчно доказателство, че проектът няма да замърсява въздуха на София. 

Липсата на информация обаче не помага напрежението около бъдещия инсинератор да намалее. 

Критики има към всеки елемент от проекта. Информация дали общината е изследвала достатъчно 

добре алтернативни технологии липсва. Граждани предлагат радикални варианти - като 

газификация на домовете или използване на същите средства за разработка на работеща система 

за разделно събиране на отпадъци. Защитният аргумент на Столична община е, че градът вече се е 

обвързал с проекта, като е построил завод за RDF. Друг проблем е, че до 2020 г. София е 

задължена да рециклира 50% от боклука си, а до 2030 г. - 60%. За да се поддържа работата на 

инсталацията (и резултатите за "Топлофикация") обаче, тя ще се нуждае от постоянно количество 

нерециклиран отпадък. За да покрие и двете изисквания, на София ще й се наложи да увеличи 

общият обем на отпадъците си, което далеч не е устойчива стратегия. 

Сериозни критики има и срещу избора на място - съоръжението ще работи в центъра на София, 

вместо да бъде построено при източника на боклука - завода край село Яна. Новата площадка ще 

генерира по 40 хиляди курса на тежки камиони годишно между двете локации, което 

допълнително ще вреди както на пътищата, така и на въздуха в столицата. Отделно площадката 

ще произвежда летлива пепел, която е опасен отпадък и ще бъде депонирана в Германия - срещу 

такса (т.е. допълнителен разход) и отново чрез камиони (още вреди за инфраструктурата и 

въздуха).  

Някои от екологичните параметри на площадката също не са достатъчно добре защитени. Според 

граждани общината не се справя със събирането на опасни отпадъци като батерии или живачни 

крушки и няма гаранция, че те няма да попадат в твърдото гориво, пещта, а оттам и във въздуха на 

София. Друго притеснение са емисиите на опасните диоксини и фурани, за които в България няма 

адекватни уреди мониторинг. Тези твърдения са трудно проверими, след като липсва пълна и 
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добре систематизирана информация за проекта. Според Йоана Христова обаче, "ако скара за месо 

работи 24 часа, ще произвежда от 3 до 6 пъти повече от тези вещества, отколкото площадката за 

изгаряне на RDF". 

Има ли политическа интрига около изгарянето на софийския? 

Когато става въпрос за 320 млн. лева, отговорът, разбира се, е положителен. Инсталацията е 

приоритетен проект, защото е много скъпа и дълбоко свързана едновременно с гордостта на 

управлението на ГЕРБ в столицата - заводът за боклук, и с бетонния ботуш около краката на 

Столична община - "Топлофикация" София. Задвижването на площадката за RDF обаче се оказва 

почти непосилна административна задача за общината, чието решение се прехвърля от година на 

година. Случайно или не, две от ключовите фигури по пътя на проекта вече загубиха постовете си. 

Бившият зам.-кмет по екологията Мария Бояджийска напусна общината "по лични причини" в 

края на 2016 г., а година по-късно, през февруари 2018 г., по лични причини се оттегли и 

изпълнителният директор на "Топлофикация" Георги Беловски. 

Инсталацията е само нишка в сложното кълбо от взаимоотношения между общината и 

дружествата й за сметосъбиране и топлинна енергия. Още със зачеването на проекта около завода 

за боклук вероятно той е свързан с поети политически ангажименти. Площадката може да реши 

проблем на "Топлофикация", като я направи по-печеливш и привлекателен за концесия или 

приватизация, или да го задълбочи - ако се възприеме като държавна помощ, която да блокира 

подобни процедури. Междувременно се превръща и в репутационен проблем за иначе борещата 

се за по-чист въздух Столична община. С всичко това градската управа може да се справи, ако 

даде пълната информация за проекта. Засега обаче общината предпочита да държи изгарянето на 

софийския боклук в мъгла.            Дневник 

 

11/03 Задържани са двама шофьори, изхвърлили опасни 

отпадъци до вододайната зона на Стрелча 

Двама шофьори са задържани, а караните от тях камиони - конфискувани след като били засечени 

да изхвърлят опасни отпадъци в гората близо до вододайната зона на Стрелча, съобщи МВР. 

Полицаи и лесничеи се отзовали тази сутрин на сигнал за неправомерно депониране на отпадни 

продукти и скална маса в горски площи. В района на рудник "Мали Кладни дял", където се 

извършва добив на пегматит, били засечени два камиона, в момент на изсипване на отпадъци от 

обработката на скалната маса. Районът бил извън контурите на мястото, където може да се 

извършва тази дейност съгласно концесионния договор. 

Според извършеното замерване с помощта на GPS –система и е установено, че отпадъците били 

депонирани в горска територия, намираща се в непосредствена близост и до вододайната зона на 

Стрелча. На мястото е извършен оглед от дежурна група при районното управление в Панагюрище 

под ръководството на разследващ полицай. 
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Двамата водачи на товарните автомобили са задържани за срок от 24 часа, а камионите – иззети, 

последвал е незабавен доклад и съгласуване на действията с дежурен прокурор от Районната 

прокуратура. Подадена е информация и към РИОСВ-Пазарджик. Работата по изясняване на всички 

обстоятелства около случая продължава, води се дознание за извършено престъпление по чл.236 

от Наказателния кодекс. Той предвижда затвор до пет години и глоба до 300 лв. за повреждане на 

гората. 

В съобщението на МВР името на рудника е изписано погрешно "Мали Кланидял". Справка в 

регистъра на Министерството на енергетиката показва, че концесията за експлоатацията на 

находището "Мали Крадни дял" край Стрелча е дадена на "Ватия холдинг" през 2006 г. и след 

удължаване изтича през 2033 г.  

Дневник 

 

16/03 НАТО: Русия се меси във вътрешните работи на САЩ, 

Германия, Чехия и Франция  

Северноатлантическият пакт смята, че Русия се намесва във вътрешните работи на САЩ, 

Германия, Чехия и Франция, заяви началникът на военния комитет на НАТО чешкият генерал 

Петър Павел, който е на посещение в Сърбия. Представителят на НАТО обсъди със сръбския 

военен министър Александър Вулин участието на Сърбия в програмата „Партньорство за мир”. 

„Разполагаме с множество примери за руска намеса в много държави от НАТО, включително в 

САЩ, Германия, Чехия, Франция. Не е проблем, когато Русия разширява влиянието си, проблем е, 

когато това разширяване преминава границата на позволеното и се превръща в намеса във 

вътрешните работи на суверенни държави”, заяви генерал Павел. Отговаряйки на въпрос за 

руското влияние на Балканите, Петър Павел каза, че „НАТО не се плаши от това влияние, но се 

тревожи, защото във всеки момент руското влияние може да премине границата и да се превърне 

в намеса”. На въпрос, смята ли, че Русия се меси във вътрешните работи на Сърбия, началникът на 

военния комитет на НАТО посочи, че „не може да твърди такова нещо, защото не разполага с 

нужните подробности”. Министър Вулин и генерал Павел обсъдиха отношенията между Сърбия и 

НАТО. Сред приоритетите на сътрудничеството бяха посочени съвместните учения, 

сътрудничеството за унищожаване на боеприпаси в Крагуевац и помощ от САЩ за създаване в 

Сърбия на мощности за унищожение на опасни отпадъци. „Целта на НАТО е обединена, стабилна 

и сигурна Европа. Трябва да намерим начин да си сътрудничим, да оставим историята на заден 

план и да създадем нови връзки, които ни сближават”, каза генерал Павел и допълни, че в 

историята има много примери, когато след конфликт врагове са ставали приятели.  

/РИА Новости, ТАСС 

bgnes 
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16/03 Трябва да се приближим до природата, където отпадък не 

съществува, обяви министър Димов 

Природата е перфектната кръгова икономика. В нея отпадък не съществува. Ние трябва да се 

опитаме да се приближим до подобна на природната система, в която всяко нещо е полезно. Това 

е фундаментът на кръговата икономика, каза днес министърът на околната среда и водите Нено 

Димов на семинар на тема "Интегрирано управление на отпадъците" в курорта Пампорово, 

цитиран от агенция "Фокус" . 

Той призова местните власти и бизнеса да мислят в посока предотвратяване на отпадъка чрез 

повторна употреба, рециклиране, употребата на енергията чрез инсинериране и чак накрая 

депониране. Целта е депонирането да е нищожно малко. 

Министърът подчерта, че важно за развитието на страната е намирането на баланс между 

икономическото развитие и опазването на околната среда. "Както е важно да пием чиста вода, да 

дишаме чист въздух, да обработваме отпадъците си, така е важно и това да не пречи на 

икономическото ни развитие. Тоест не можем да сложим приоритет на едното или другото, те 

трябва да се развиват ръка за ръка", поясни Нено Димов. 

Той обясни, че философски погледнато съществуват два вида закони – едните, които могат да се 

нарушават и другите, които не мога да се нарушават. "Могат написаните от човека закони, а не 

могат божиите или природните закони. Колкото по-близо е до втората група един човешки закон, 

токова по-малко може да бъде нарушаван", поясни екоминистърът. 

Дневник 

 

26/03 До 4000 лв. глоба за изхвърляне на строителни отпадъци 

на забранени места в Г. Оряховица 

До 4000 лв. е глобата за изхвърляне на отпадъци от строително-ремонтни дейности в 

контейнерите за битова смет, предупреждават от Община Г. Оряховица. През последните седмици 

еколозите отчитат зачестяване на  случаите на струпване на начупени стъкла от прозорци до 

контейнерите за битови отпадъци и до тези за разделно събиране. Експертите напомнят, че 

плоското стъкло при смяна на дограма е строителен отпадък и трябва да бъде изхвърлено на 

съответната площадка, която се намира в района на бившия Домостроителен комбинат. 

Глобата за изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани места за физически лица е от 300 до  

1000 лв., а за юридически от 1400 лв. до 4000 лв. Гражданите могат да направят заявка за 

контейнер за строителни отпадъци на телефона 0988 801 321, а той се предоставя срещу 

заплащане. 

На територията на Община Г. Оряховица има няколко площадки за събиране и оползотворяване 

на отпадъци. Негодни за употреба батерии и акумулатори, старо електрическо и електронно 
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оборудване, както и непотребни гуми, могат да се предават на площадката на „ТРАНСИНС”, която 

се намира в кв. „Калтинец“. 

Излезли от употреба моторни превозни средства могат да се предават на площадката на 

„Максима 2008” ЕООД, която се намира в с. Поликраище, в бившия арматурен двор на селото. 

Разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т. ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и 

др., могат да се предават на площадката на „Крис – Р” ЕООД, която се намира в Горна Оряховица, 

ул.”Антон Страшимиров” № 61 и на площадката на „Максима 2008” ЕООД в Поликраище. 

Строителните отпадъци могат да се предават на площадката на „Кънстракшън Уест” ООД, която се 

намира в района на бившия Домостроителен комбинат. 

Юридически лица, които генерират производствени неопасни отпадъци, могат да ги депонират на 

Регионална система за управление на отпадъците, която се намира в с. Шереметя, след сключване 

на договор с община Г. Оряховица. 

Янтра Днес Live, Весела БАЙЧЕВА 

 

26/03 В Сливен и утре ще работи мобилен пункт за опасни 

отпадъци 

 

BOBSTH 17:10:31 26-03-2018  

PP1709BO.007 

Сливен - мобилен пункт - опасни отпадъци 
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В Сливен и утре ще работи  

мобилен пункт за опасни  

отпадъци  

 

Сливен, 26 март /Велина Василева, БТА/ 

В Сливен и утре ще работи мобилен пункт за приемане на опасни отпадъци от домакинствата и 

последващото им третиране. Това съобщиха от общинския отдел "Екология". 

Пунктът ще е отворен от 10.00 до 16.00 ч. в кв. "Българка", на паркинг, западно от хипермаркет. 

Основни групи опасни отпадъци от домакинствата са живак и живакосъдържащи уреди - живачни 

термометри и ампули, прекъсвачи, лакове и бояджийски материали, домакински препарати и 

химикали, мастила и замърсени опаковки, негодни препарати за растителна защита - пестициди, 

фармацевтични продукти - лекарства с изтекъл срок на годност, припомнят от общинския отдел. 

Пунктът е работил и днес. 

Велина Василева, БТА 

 

30/03 Довършват инсинератора за изгаряне на болнични 

отпадъци в Пловдив 

10-годишната сага с пловдивския инсинератор за изгаряне на опасни болнични отпадъци е на път 

да намери изход, предаде репортер на Plovdiv24.bg. "Това е проект, финансиран частично от 

Общината, от българското правителство и швейцарската държава. От 6-7 години работим, за да го 

довършим. Минахме през много перипетии", заяви по този повод кметът Иван Тотев днес.  

"Имаше доставчик на оборудването (унгарска компания), избран от швейцарската страна. В 

нашите мандати нещата вече се бяха развалиил и страните се бяха разделили. След това се свика 

арбитраж, който да ги помири. Той обаче излезе със становище, че това е невъзможно да се случи. 

Оттам насетне започнахме разговори с посолството и правителството и миналата година решихме 

да обособим търговско дружество 100% общинска собственост. Оставили сме и възможността за 

бъдеще като участник да се включи и министерството на здравеопазването", припомни етапите на 

развитие на проблема Тотев. 

Планът е проектът да се довърши със съвместно финансиране, тъй като швейцарската страна има 

още траншове по първото споразумение, а общинският дял ще се търси от заем, който ще може 

да тегли новото дружество, посочи Тотев.  

Припомняме, че  договорът за изграждането на депо за изгаряне на болнични отпадъци (по 

програма на Министерството на финансите и Министерството на здравеопазването със 

съдействието на Швейцарска конфедерация и Община Пловдив) е подписан 14 декември 2007 

година. Определеното място - Южната индустриална зона на града. Планът е инсинераторът да 

заработи до края на 2019 година и в него да се изгарят отпадъците на болниците в Южна 

България, но до рязане на лента така и не се стигна. 

https://news.plovdiv24.bg/persons/1225.html

