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БЮЛЕТИН ОТПАДЪЦИ    №4 
2018 

03-10/04 Започва строителството на компостера 

Подписват договора за изграждането на компостиращата инсталация на Монтана в четвъртък. В 

инсталацията за преработка на зелени биоразградими отпадъци ще бъдат инвестирани 6 милиона 

лева от европейските фондове, съобщи кметът Златко Живков.   

Проектът за предприятието бе разработен още през лятото 2016 година. Монтана бе малкото 

български общини, изпълнили всички изисквания и с цялата необходима документация. В края на 

миналата година стана известно, че въпреки забавянето ще бъде финансиран.  

Компостиращата инсталация ще бъде разположена в района на регионалното депо за твърди 

битови отпадъци. Заводът ще преработва 6000 тона зелени отпадъци от паркове, дворове и 

градини. Очакванията са бъдат получавани около 2800 тона компост. Той ще бъде използван за 

ландшафтни и рекултивационни дейности, както и за развитието на биоземеделието в района, 

казаха експертите.  

През последните години тук бяха изградени регионалното депо, пречиствателната станция за 

отпадни води, сепарираща инсталация. Направена бе рехабилитация на водопроводната и 

канализационната мрежа.  Рекултивирани бяха с 1,7 млн. лева две от клетките на сметището. 

Продължава изграждането и на площадката за едрогабиритни и опасни отпадъци.  Теренът вече е 

отреден, припомни кметът Живков. (АЙ)  

МонтПрес Online 

 

03-10/04 Хвърляме по над 35 кг смет годишно 

Над 380 тона използваеми материали са получени при обработката на боклуците, които изхвърлят 

жителите на общината. Близо 17 300 тона смет са събрани от Монтана и 230-те села и са 

транспортирани до регионалното депо през миналата година. Основната част от тях са постъпили 

в сепариращата инсталация. Това показват данните от отчета за изпълнението на общинската 

програма за управление на отпадъци.  

Цифрите сочат, че всеки жител на общината е генерирал през миналата година по малко над 35 кг 

смет. Камионите са извозили до регионалното депо 17 273, 34 тона боклуци. От тях 15,7 тона са 

минали през рециклиращата инсталация за отделянето на всички елементи, които може да бъдат 

оползотворени. В резултат на процеса са получени около 380,5 т хартия, пластмаса, черни и 

цветни метали, стъкло. Те са предадени за по-нататъшно използване.  



2 
 

В Монтана от години е организирано разделното събиране и изовзване на отпадъците. На 93 

места в града са разположени 100 жълти и по 93 сини и зелени контейнери за хартия, метал и 

пластмаса, както и стъкло. Те са опразвани периодично. Край областния град вече се строи Център 

за разделно събиране на едрогабаритни и опасни отпадъци от домакинства. През миналата 

година са инвестирани в обекта почти 1 милион лева. Той обаче е на стойност почти 3,6 млн. лева. 

Парите идват от отчисленията, които общината прави по Закона за отпадъците. (АЙ) 

МонтПрес Online 

 

07/04 Пеевски ли блокира важни проекти като ремонт на 

училища и депо за опасни отпадъци? 

Неизвестна фирма с название "Аероспециал 91" ЕООД внезапно е станала свръхактивна в 

спирането на обществени поръчки от началото на 2018 година, установи проверка на Actuano.com. 

Стартът на новата ѝ дейност – да обжалва поръчки, които не може да изпълни, е даден в първия 

работен ден на новата година. От 2 януари до днес дружеството - еднолична собственост на 57-

годишния софиянец Христо Василев Георгиев, е блокирало 10 поръчки на обща стойност 39 437 

739 лв. без ДДС.  

Потърпевши от блокиране на инфраструктурни проекти са общините Златарица, Троян, Лом, 

Велико Търново, Гоце Делчев, Плевен, Стражица, а също така Предприятието за управление на 

дейности по опазване на околната среда (ПУДООС) и Главна дирекция "Пожарна безопасност и 

защита на населението" (ГД ПБЗН). Едноличното дружество е вписано в Търговския регистър с 

основно с търговска дейност. То не е вписано в Камарата на строителите, за да е правоимащо да 

изпълнява строителна дейност с такива мащаби. А всички спрени поръчки са за изпълнение на 

инфраструктурни обекти.  

На Община Златарица е обжалвана обществената поръчка за реконструкция, възстановяване и 

рехабилитация на улици в града и селата Родина, Калайджии и Долно Шивачево, както и 

изграждане и възстановяване на тротоари в Златарица и село Долно Шивачево. Тя е с прогнозна 

стойност 1 747 219 лв. без ДДС. На Община Троян е спряна поръчка за проектиране, СМР и 

авторски надзор на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща 

инсталация за общините Троян и Априлци за 4 259 734 лв. Община Лом е потърпевша с две 

блокирани процедури. Едната е за обновяване на градски пространства (улици, зелена площ и 

паметник на Еремия Българов към Историческия музей) на стойност 2 152 295 лв. Втората е за 

проектиране, строителство и авторски надзор на ПГ "Найден Геров", СОУ "Д. Маринов", ОУ "Н. 

Първанов", ЦДГ 7 "Калинка", ОУ "К. Фотинов" и СОУ "Отец Паисий" за 7 620 963 лв.  

За 5 845 365 лв. е спряната строителна поръчка на Община Велико Търново за реконструкция и 

модернизация на СУ "Владимир Комаров", СУ "Г. С. Раковски", Спортно училище "Велико 

Търново", детските градини "Ален мак" и "Рада Войвода". Блокирана е поръчка на Община Гоце 

Делчев за обновяване на ОУ "Гоце Делчев", ОДЗ "Калинка" и ЦДГ "Радост" за 4 635 836 лв. 
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Потърпевша на Община Плевен е поръчката за саниране на 4 жилищни блока с прогнозна 

стойност е 3 909 344 лв. На Община Стражица е стопирана поръчката за рекултивация на депо за 

ТБО със прогнозна цена 1 105 323 лв. Спряната строителна поръчка на ПУДООС е за пилотни 

модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци в 

Разград, Левски и Созопол на стойност 1 864 629 лв. За 6 297 085 лв. е стопираната процедура на 

ГД "ПБЗН" за реконструкция и модернизация на центрове за реакция при наводнения. 

Кой наднича зад "Аероспециал 91", Христо Георгиев и блокираните десет процедури? Справка в 

Търговския регистър за свързани лица сочи, че собственикът на "Аероспециал 91" Христо Георгиев 

е в Съвета на директорите на "Велдербилд" ЕАД заедно с Васил Таков и Георги Драгомиров.  

Същото това дружество е едноличен собственик на зала "Универсиада" в София. Контролът върху 

залата пък медийни публикации го свързват с Делян Пеевски. 

Зала "Универсиада" беше изцяло приватизирана по времето на Тройната коалиция, съставена от 

НДСВ, БСП и ДПС. През ноември 2008 година държавното дружество "Национална спортна база" 

ЕАД продаде своя дял (50%) от капитала в "Универсиада" АД на собственика на другите 50% - 

"ВелдерБилд" за 9,5 млн. лв. Част от сделката тогава е и хотел "Тотошанс" на Златни пясъци. 

"Пътят към приватизацията на "Универсиада" беше прокаран от спортния министър в 

правителството на Симеон Сакскобургготски Васил Иванов-Лучано. Той издаде заповед 

държавната фирма от забранителния списък за приватизация "Олимпика" ЕАД (чийто директор 

известно време беше Ирена Кръстева) да учреди смесеното дружество "Спорт хотелс Олимпика 

България", заедно с частен инвеститор, в което да апортира два свои имота - зала "Универсиада" и 

хотел "Тотошанс". Апортът беше срещу ремонт и реконструкция на обектите и използването им по 

предназначение - в услуга на българския спорт. Партньор в "Спорт хотелс Олимпика България" 

стана "Проект строй БГ", преименувана по-късно на "Проект строй груп". Фирмата веднага беше 

свързана с депутата от ДПС Делян Пеевски, син на Ирена Кръстева. При правителството на 

Станишев и при наследника на Лучано - Весела Лечева, през 2006 г. "Проект строй груп" е 

продадена на "Велдер- БГ" ЕАД“, написа в началото на 2009 година вестник "Сега". 

Последният публикуван в Търговския регистър финансов отчет на едноличното акционерно 

дружество, в чийто Съвет на директорите е Христо Георгиев, е за 2012 година. От него е видно кои 

са свързаните юридически лица, а също и че през 2006 година е направена промяна на 

наименованието – от "Проект строй БГ" на "Велдербилд" ЕАД. Негов едноличен собственик е 

фирма "Велдер БГ" ЕАД на регистрираното в Женева (Швейцария) дружество "Съсексинвест" АГ. 

В отчета е посочено, че инвестициите в "Универсиада" ЕАД на стойност над 13 млн. лв. са 

обезпечение по кредит към фалиралата вече КТБ. 

© Actualno.com Редактор: Анита Чолакова 
 

 



4 
 

12/04 България е внесла 34 хил. тона опасен боклук, изнесли 

сме 5 хил. към Турция 

България е изнесла 11 хиляди тона опасен боклук през 2015 г., а е внесла повече от 34 

хиляди, сочат данни на Евростат. 

Най-много опасни отпадъци сме изнесли към Турция - 5.1 хил. тона. Близо два пъти по-малък е 

износът ни към Румъния и Германия, съответно 2.3 и 2.2 хил. тона. Към Австрия сме изнесли 

хиляда тона, а към Гърция - 329 тона. 

Вносът ни на опасен боклук е 34 хиляди тона или повече от 3-пъти по-голям от износа. Най-много 

сме внесли от съседна Румъния - 15.8 хил. тона. 4.2 хил. тона опасен боклук са дошли от Сърбия, 

следвана от Израел с 4 хил. България е внесла 3.6 хил. тона опасни отпадъци от Холандия, а най-

малко от Македония - 1.8 хил. тона. 

Франция е изнесла 925 хил. тона опасен боклук, което я прави първенец в цяла Европа. 328 хил. 

тона или 35% от този боклук е отишъл в Испания. Франция обаче е внесла 3.4 милиона тона 

опасни отпадъци, което я поставя на първо място на стария континент. Най-голям е вносът ѝ от 

Швейцария - 1.6 млн. тона. 

Холандия се нарежда на второ място в Европа по износ на опасен боклук с 875 хил. тона, следвана 

от Италия с 823 хил. тона. 

Offnews 

 

12/04 Безплатно куклено шоу учи децата да събират разделно 

отпадъците от опаковки 

Безплатното куклено шоу "Приказка за юначета с празни тумбачета" започва за четвърта поредна 

година турне из страната на 16 април. Децата в 7 града - Силистра, Дулово, Шумен, Хисаря, 

Пазарджик, Айтос, Карнобат, ще се срещнат с обичаните приказни герои – Хартояд, Пластоядка и 

Стъклояд. Те ще покажат на зрителите как да се грижат за опазването на околната среда като 

изхвърлят отпадъците от опаковки разделно. След представлението децата ще се забавляват с 

танци и игри. Входът е свободен, а всеки малчуган ще получи комикс книжка с игри. 

Образователната пиеса разказва историята на три симпатични животинчета – Хартояд, Пластоядка 

и Стъклояд, които живеят в парка и се "хранят" с отпадъци от опаковки. Първото представление е 

на 16 април в Силистра, следвано от: Дулово на 17 април, Шумен на 18 април , Хисаря на 24 април, 

Пазарджик на 30 април, Айтос на 2 май и на 3 май турнето приключва с представление в Карнобат. 

Героите са лица на кампанията "Нахрани ме разделно!" и са добре познати от контейнерите за 

разделно събиране на "Екопак България". Кукленото шоу пътува из българските градове вече 

четвърта година като стартът му беше в София на 26 април 2015 г. За този период актьорите от 

"Театър на приказките" обучиха над 3800 деца на възраст 4 – 8 години в 18 градове в страната да 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/WDN-20180412-1?inheritRedirect=true&redirect=/eurostat/
https://offnews.bg/
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събират разделно. След като се запознаят с историята на трите чудати героичета, които се грижат 

парковете да бъдат чисти, децата стават ревностни привърженици на разделното събиране на 

отпадъци от опаковки и обучават и родителите си. 

© Actualno.com Редактор: Ева Петрова  

 

13/04 Мобилен пункт събира опасните отпадъци от 

домакинствата 

Като част от кампанията „Пролетно почистване 2018: Обери боклука“, Община Габрово съобщава, 

че габровци ще могат да предадат опасни отпадъци от домакинствата в специално организиран 

мобилен пункт. Мобилният пункт за приемане на опасни отпадъци от домакинствата ще бъде 

разположен в две градски локации, както следва: 

18 април 2018г. – от 10:00 до 18:00 часа, междублоков паркинг ул. „Свищовска“ № 73-75 в кв. 

Младост, до кръгово кръстовище 

19 април 2018г. – от 11:00 до 19:00 часа, площад пред спортна зала „Орловец“ 

Опасните отпадъци, които ще бъдат приемани са: 

съдържащи живак отпадъци; 

перилни и почистващи препарати и химикали; 

бои; 

мастила; 

лакове; 

фармацевтични продукти, лекарства с изтекъл срок на годност; 

пестициди; 

киселини; 

основи; 

разтворители; 

фотографски химични вещества и смеси; 

опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества, или замърсени с опасни вещества. 

Опасните отпадъци от домакинствата замърсяват околната среда и влияят отрицателно върху 

здравето на хората. Те могат да поставят в риск живота на хората, животните и растенията – важно 

е да бъдат предадени за последващо обезвредяване! 



6 
 

  

От Дарик Габрово 

 

19/04 Само за ден габровци предадоха над 150 кг опасни 

отпадъци 

В първия ден на организирания от Община Габрово мобилен пункт за опасни отпадъци бяха 

предадени повече от 150  кг опасни отпадъци. В пункта, разположен в кв. Младост, бяха събрани 

151 кг химически препарати, киселини и основи, 3 кг лекарства с изтекъл срок на годност и 200 бр. 

батерии от домакинствата. 

Акцията продължава и днес, 19 април. Мобилният пункт за опасни отпадъци от домакинствата е 

разположен на площада пред спортна зала „Орловец“, от 11:00 до 19:00 часа. 

В пункта може да предадете: отпадъци, съдържащи живак, перилни и почистващи препарати и 

химикали, бои, мастила, лакове, фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност), 

пестициди, киселини, основи, разтворители, фотографски химични вещества и смеси, опаковки, 

съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества. 

 

https://dariknews.bg/author.php?author=%C4%E0%F0%E8%EA+%D1%F2%E0%F0%E0+%C7%E0%E3%EE%F0%E0
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От Дарик Габрово  

 

 

 

https://dariknews.bg/author.php?author=%C4%E0%F0%E8%EA+%D1%F2%E0%F0%E0+%C7%E0%E3%EE%F0%E0
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20/04 „Ден на Земята - Край на замърсяването с пластмаса." 

В Габрово ще бъде отбелязан Международния ден на Земята. Събитието под надслов „Ден на 

Земята - Край на замърсяването с пластмаса." ще се състои на 21 април, събота, от 10:00 до 14:00 

часа. 

По време на инициативата ще се проведе състезание с отбори от габровските училища, които ще 

изработват проекти от отпадъци. Ще бъде представена изложбата „Аз опазвам природата", а част 

от събитието ще бъде и издание от кампанията „БИО отпадък за компост“. 

От Община Габрово обявиха, че ще бъдат оповестени данни за резултатите от кампанията 

„Пролетно почистване 2018: Обери боклука".  

От Дарик Габрово 

 

22/04 Смрадливият туризъм между Швейцария и съседните 

страни  

Заедно с Германия и Франция швейцарските власти се опитват да 

спрат контрабандата на боклук 

Таксите за някои отпадъци в Швейцария са достатъчно високи, за да стимулират гражданите към 

„туризъм“ в съседните Германия и Франция, където боклукът да бъде изхвърлен. Това 

предизвиква властите в трите страни да предприемат мерки срещу нарушителите. 

Властите, отговорни за сметоизвозването в Южна Германия, са обединили усилия с швейцарския 

федерален офис за околна среда, за да спрат пребиваващите в Швейцария да изхвърлят боклука 

си в германската провинция Баден-Вюртемберг, пише The Local. Това е поредната схватка от 

войната за боклука със съседите, която е несъмнено умерена, отбелязва изданието. 

Митническите власти от френския регион Франш Комте също се заеха да разкарат свързания с 

боклука „туризъм“ - шофьорите, преминаващи през границата, за да се отърват безплатно от 

отпадъците, като така заобикалят често високите такси. 

Вече има разпечатани съобщения около депата в Южна Германия, че износът на боклук от 

Швейцария е забранен, писа швейцарският таблоид Blick. Забраната важи също за електронни и 

зелени отпадъци. 

Швейцарците, които бъдат заловени с контрабанден боклук от другата страна на границата, ще 

трябва да го върнат обратно в Швейцария. В същото време нарушителите ще трябва да представят 

на властите там доказателство къде са депонирали боклука. Засега швейцарското 

екоминистерство не коментира какви могат да са глобите. 

https://dariknews.bg/author.php?author=%C4%E0%F0%E8%EA+%D1%F2%E0%F0%E0+%C7%E0%E3%EE%F0%E0
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Запитани от Blick местните власти в Германия близо до границата изглеждат озадачени от 

забраната. Според тях внасянето на боклук в Германия не си струва, като отбелязват, че 

материалите за рециклиране могат да бъдат депонирани безплатно и в Швейцария. 

Но има малки разлики. В Швейцария за изхвърлянето на обемисти домакински предмети, както и 

на опасни отпадъци, се дължат такси – достатъчно високи, за да си струва „смрадливият туризъм“. 

Някои не са щастливи от промените, например университетският преподавател  Фолкер Шулте, 

който с години си е прекарвал боклука през границата без проблеми, а сега няма право на това. 

Засега не е ясно как ще се осъществява контролът, ако се проверяват номерата на колите в опит да 

бъде пресечен дразнещият навик на съседите. Но  Шулте вече е намерил решение – той ще 

отскача до Германия вече вместо с кола, с велосипед. 

Investor.bg По статията работи: Надежда Бочева 

 

24/04 212 220 кг отпадъци са събрани по време на кампанията 

„Пролетно почистване 2018: Обери боклука“  

Кампанията „Пролетно почистване 2018: Обери боклука“ приключи. След едноседмично 

почистване в различни територии на община Габрово, справката показва, че по време на еко 

акцията са били почистени 212 220 кг отпадъци, като с най-голямо количество са строителни 

отпадъци от нерегламентирани сметища и битови отпадъци от домакинствата. 

Всички отпадъци са транспортирани до Регионалното депо за неопасни отпадъци – Габрово, 

където те ще претърпят последващо третиране – рециклиране, компостиране или депониране. 

В тазгодишното пролетно почистване се включиха институции, училища, детски градини, фирми и 

граждани, като крайната численост на участниците показва над 1 500 души. 

Част от „Пролетно почистване 2018: Обери боклука“ беше и организираният за първи път в 

Габрово мобилен пункт за приемане на опасни отпадъци от домакинствата. След двудневната 

акция, в пункта са предадени 319,7 кг опасни отпадъци, от които лекарствени препарати – 10,6 кг, 

перилни препарати, киселини, бои, лакове и фотографски вещества – 276,1 кг; предмети, 

съдържащи живак – 3 кг; батерии – над 30 кг. 

Община Габрово благодари на всички участници в „Пролетно почистване 2018: Обери боклука“. 

От Дарик Габрово 

 

 

mailto:nadia.bocheva@investor.bg
https://dariknews.bg/author.php?author=%C4%E0%F0%E8%EA+%D1%F2%E0%F0%E0+%C7%E0%E3%EE%F0%E0
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25/04 Събират опасни отпадъци от домакинствата 

 

 

Община Пловдив за поредна година организира за гражданите кампания за безвъзмездно 

предаване на опасни отпадъци от домакинствата чрез Мобилен събирателен пункт. Инициативата 

през 2018 година ще се проведе на 27 април (петък), като мобилния пункт ще бъде позициониран 

на адрес: Район „Централен“, бул. „Шести септември“ –  паркинга зад ресторант „Стадиона” 

(магазин „Т Маркет“) в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 ч. 

Основните групи опасни отпадъци, които ще се приемат на пункта са: 

•           Живак и живаксъдържащи уреди (с изключение на луминесцентни лампи); 

•           Лакове и бояджийски материали; 

•           Домакински препарати; 

•           Мастила и замърсени опаковки – опаковки, съдържащи опасни вещества; 

•           Маслени филтри, спирачни течности и антифриз; 

•           Фармацевтични продукти - лекарства с изтекъл срок на годност. 

Изхвърлянето на опасните битови отпадъци в общия поток смесени отпадъци създава риск за 

здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата, 
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поради което Община Пловдив призовава гражданите да се възползват от предоставената 

възможност и да се освободят от образуваните в домовете им опасни отпадъци. 

Опасни отпадъци, генерирани в домовете могат да бъдат предавани и на площадките за разделно 

събрани отпадъци от домакинстват, обособени в шестте административни района на общината, 

като информация за местонахождението на площадките, работното време и видовете отпадъци, 

които могат да се предават там, може да бъде намерена на официалната интернет страница на 

Община Пловдив: http://www.plovdiv.bg/item/ecology/waste/ в рубриката Площадки за предаване 

на разделно събрани отпадъци. 

Марица Пловдив от Екип Марица 

 

27/04 Започва събиране на опасни отпадъци на домакинствата 

в Пловдив 

 

За поредна година Община Пловдив организира кампания за безвъзмездно предаване на опасни 

отпадъци от домакинствата. Мобилният пункт ще бъде позициониран на бул. „Шести септември“ 

–  паркинга зад ресторант „Стадиона” до 16:00 ч. днес. 

Основните групи опасни отпадъци, които ще се приемат на пункта са живак и живакосъдържащи 

уреди, лакове и бояджийски материали, домакински препарати, мастила и замърсени опаковки, 

маслени филтри, спирачни течности и антифриз и лекарства с изтекъл срок на годност. 

  

https://www.marica.bg/ekip-marica-Author-1.html
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Опасни отпадъци могат да бъдат предавани и на площадките за разделно събрани отпадъци от 

домакинстват, обособени в шестте района на града, съобщават още от градската администрация. 

От Дарик Пловдив 

 

 

 

 

https://dariknews.bg/author.php?author=%C4%E0%F0%E8%EA+%D1%F2%E0%F0%E0+%C7%E0%E3%EE%F0%E0

