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Източник: Актуално 

 
Заглавие: Държавата почва проверки за горене на опасни отпадъци и напомня какви 

са глобите 

 

Линк: https://www.actualno.com/society/dyrjavata-pochva-proverki-za-gorene-na-

opasni-otpadyci-i-napomnja-kakvi-sa-globite-news_1386032.html 

 

 
 

Текст: Глоба до 5000 лв. е предвидена за тези, които изгарят боклуци 

нерегламентирано в печките си, съобщава в. "24 часа". Това припомнят от 

Министерството на околната среда и водите, тъй като започват проверки дали се горят 

отпадъци незаконно преди началото на отоплителния сезон. Те ще се извършват от 

Регионалните инспекции по околната среда и водите, които ще следят дали 

предаването на отпадъци с цел изгаряне се извършва само след писмен договор с 

лица, притежаващи документ за тази дейност по Закона за управление на отпадъци. 

 

Проверките специално ще се целят в лица, горящи стари гуми, отработени масла, 

отпадъци от текстил, дървени дограми и други лесно запалими материали, тъй като те 

отделят най-отровни вредни емисии в атмосферата. 

 

За едноличните търговци или юридическите лица, които изгарят или третират 

незаконно неопасни отпадъци, например стари гуми или употребявани дрехи, 

глобата е от 1400 до 4000 лв. Фиш за 10 до 50 лв. се връчва при маловажни случаи. Най-

висока е глобата за еднолични търговци или юридически лица, които изхвърлят опасни 

боклуци на забранени места или ги изгарят незаконно. При тях се налага 

имуществена санкция от 10 до 50 хил. лв. За опасни отпадъци се считат отработените 

масла и отпадъците като стъкло, пластмаса и дървесина, съдържащи или замърсени 

с опасни вещества, както се класифицират боядисаните дограми. 

 

Източник: Фокус 

 

Заглавие: Експерти на РИОСВ - Пловдив са спрели инсталация за рециклиране на 

отпадъци, замърсяваща въздуха 

 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2019/10/18/2709851/eksperti-na-riosv-plovdiv-sa-

spreli-instalatsiya-za-retsiklirane-na-otpadatsi-zamarsyavashta-vazduha.html 
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Текст: Експерти на РИОСВ - Пловдив са спрели инсталация за рециклиране на 

отпадъци, замърсяваща въздуха. Това съобщиха от РИОСВ - Пловдив. Експерти на 

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Пловдив спряха 

работата на екструдер в цех за рециклиране на отпадъци от пластмаса и 

производство на пластмасов гранулат, източник на миризми. Предприятието се 

намира на бул.„Рогошко шосе“ в Пловдив. За целта беше потърсено и съдействието 

на Трето районно управление на ОДМВР, чийто представител се включи в проверката. 

До тази мярка се стигна след постъпили сигнали от граждани за ежедневно 

обгазяване с неприятна задушлива миризма и прах от пластмасови частици. 

 

Извършена е незабавна проверка и на място е констатирано, че на площадката на 

обекта и извън границите й се усеща остра неприятна миризма на разтопена 

пластмаса. Емисиите, формирани при производствената дейност от инсталацията за 

рециклиране на пластмаса, се изпускат неорганизирано в атмосферния въздух. Не 

е осигурено улавяне, пречистване и извеждане в атмосферния въздух на 

формираните производствени газови потоци. В обекта не се извършва горене на 

отпадъци. Установеното е в нарушение на екологичното законодателство. Направено 

е предписание да се спре ползването на екструдера за рециклиране до 

привеждането работата на предприятието в съответствие с изискванията на Закона за 

чистотата на атмосферния въздух. Предстои административнонаказателна 

процедура срещу замърсителя. Предвидените в закона санкции са до 5 000 лева. 

Контролът на обекта ще продължи. Третирането на отпадъци в проверяваната 

инсталация е започнало в края на юли 2019 г., а това не е първото нарушение на 

дружеството. В края на миналия месец отново след сигнали и последвала проверка 

РИОСВ - Пловдив констатира нерегламентирана дейност, нанасяща вреда на 

околната среда. Тогава бяха дадени предписания на собственика на обекта да 

осигури улавяне и пречистване на формираните от дейността емисии, които той не 

е изпълнил. В тази връзка РИОСВ – Пловдив вече е изпратила покана на собствениците 

на дружеството за връчване на акт за установяване на административно нарушение. 

 

Източник: Trafficnews.bg 

 
Заглавие: Даваш бележка за платена такса битов отпадък, получаваш 10 кг компост 

безплатно 

 

Инициативата се провежда от 10:00 до 13:00 ч. на паркинга пред Националния 

стадион "Васил Левски" 

 

Линк: https://trafficnews.bg/obshtestvo/davash-belezhka-platena-taksa-bitov-otpadak-

poluchavash-10-157716/ 
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Текст: Кампания за безплатно раздаване на компост в София. Всеки, който представи 

квитанция за платена такса за битови отпадъци за 2018 г. и 2019 г., може да получи по 

10 кг компост безплатно срещу всяка бележка, съобщиха от Столична община. 

 

Компостът се произвежда от преработката на зелени биоотпадъци в Инсталацията за 

биологично третиране „Хан Богров“. Той е естествен обогатител на почвата, който 

задържа влагата и помага по-лесното и бързо усвояване на хранителните вещества 

от растенията. 

 

Изнесената инициатива ще се проведе на 19 октомври от 10:00 до 13:00 ч. на паркинга 

пред Националния стадион "Васил Левски". 

 

Близо 16 тона е раздаденият компост на гражданите от началото на годината. 

Кампанията продължава, така че, който има интерес да получи пакет от 10 кг 

висококачествен компост, може да направи това в удобно за него време, всеки 

делничен ден от 9:00 до 17:00 ч., на Инсталацията за биологично третиране „Хан 

Богров“. И не забравяйте да носите квитанцията за платена такса за битови отпадъци 

за 2018 г. или за 2019 г., за да получите безплатно компост. 

  

Източник: Русе24 

 

Заглавие: Над 400 000 души в Европа са умрели заради мръсен въздух 

 

Линк: https://www.ruse24.bg/novini/mejdunarodni/Nad-400-000-dushi-v-Evropa-sa-umreli-

zaradi-mrusen-vuzduh-906317 
 

 
 

Текст: Дълготрайното излагане на замърсен с фини частици въздух е причина за 

преждевременната смърт на на 412 000 души в Европа през 2016 г., съобщи 

Европейската агенция за околната среда (ЕЕА), цитирана от БТА. 

 

Агенцията се позовава на данни от 41 европейски държави, които включват 28-е членки 

на ЕС. Пътният трафик, електроцентралите, промишлеността, селското стопанство и 

домакинствата са сред главните източници на замърсяване на въздуха, изтъква 

базираната в Копенхаген агенция. Най-голяма вреда нанасят фините прахови 

частици, приземният озон и азотният диоксид. Те могат да причинят или да влошат 

дихателни проблеми и сърдечно съдова болест. 

 

По-строгите стандарти за емисиите от 1990 г. насам са помогнали за намаляване на 

случаите на преждевременна смърт, но трябват още действия, посочва агенцията. 

"Постигаме напредък, но е време да ускорим промените в нашата енергийната 

система, в системите за производство на храни и за мобилност", каза в изявление 

ръководителят на ЕЕА Ханс Брюникс. 

 

https://www.ruse24.bg/novini/mejdunarodni/Nad-400-000-dushi-v-Evropa-sa-umreli-zaradi-mrusen-vuzduh-906317
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Докладът определя замърсяващите въздуха частици като смесица от частички и 

капчици, съдържащи няколко компонента, които включват киселини, метали, почва и 

прах. Посочва се също, че по-слабата реколта се дължи на приземния озон. 

 

Източник: Дарик 

 
Заглавие: В Малко Търново събират подписи срещу площадка за горене на боклуци 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/burgas/v-malko-tyrnovo-sybirat-podpisi-sreshtu-

ploshtadka-za-gorene-na-bokluci-2192621 

 

 
 

Текст: Жители на Малко Търново започнаха подписка срещу изграждането на 

съоръжение за производство на електрическа енергия от отпадъци. Плановете на 

инвеститора са инвестицията да бъде реализирана в края на града, до стадиона, 

съобщи в личния профил във Фейсбук Илиян Янчев. 

 

„Според мен това ще се отрази неизбежно на чистотата на въздуха, ще замърси 

околната среда, няма да донесе никакви ползи за нас. Нека и за тази кауза да се 

обединим както за всички останали до сега. Вярвам, че ще получа подкрепа от 

дирекцията на ПП „Странджа“ и неправителствените организации с отношение към 

Странджа“, пише той. 

 

Подписката ще бъде изпратена до директора на РИОСВ – Бургас Тонка Атанасова, 

като инициаторите ще подготвят и копие до министъра на околната среда и водите 

Нено Димов. „На площада в центъра през целия ден ще имате тази възможност, 

повече информация можете да получите в Туристическия център до православната 

църква“, уточнява в поста си Янчев. 

 

Инвестиционното намерение е на „Перун 2012“ АД, внесено е за разглеждане през 

миналата година. Веднага след това е последвало възражение на община Малко 

Търново. Фирмата стопанисва подобна инсталация в града от 2011 година, 

произвеждаща ел. енергия от зелена маса. Днес, собственикът е поискал 

преоборудване на инсталацията, като целта е там да могат да се използват битови 

отпадъци и утайки от пречиствателни станции. Към момента процедурата не е 

приключила, уточниха от еко-инспекцията. Предстои да бъде изготвена нова оценка за 

въздействието върху околната среда, като в обсъждането ще могат да се включат и 

жителите на странджанския град. 

 

https://dariknews.bg/regioni/burgas/v-malko-tyrnovo-sybirat-podpisi-sreshtu-ploshtadka-za-gorene-na-bokluci-2192621
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