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Източник: МОСВ 

 

Заглавие: Излезли от употреба гуми не трябва да се изхвърлят на нерегламентирани 

места 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/izlezli-ot-upotreba-gumi-ne-tryabva-da-se-

izhvurlyat-na-nereglamentirani-mesta/ 

 

 
 

Текст: Във връзка с изискванията за сезонна смяна на гумите, МОСВ напомня, че 

лицата, които пускат на пазара такъв продукт, са длъжни да осигурят възможност за 

приемане на излезли от употреба гуми (ИУГ) в местата на продажбата и на смяната 

им без крайните потребители да дължат заплащане. Това означава, че гражданите 

имат възможността при закупуване на нови гуми или при сезонната им смяна напълно 

безплатно да оставят старите при съответния търговец или сервиз. Това предвижда чл. 

10 от Наредбата за изискванията за третиране на излезлите от употреба гуми (НИТИУГ). 

 

Наредбата регламентира и възможността кметовете да определят конкретни 

общински места, на които гражданите да имат възможност да оставят излезли от 

употреба гуми. В случай, че самостоятелно определя местата за събиране на ИУГ на 

терени, които са общинска собственост, кметът на общината трябва да сключи 

договор с лица, извършващи дейностите по събиране, съхраняване, транспортиране, 

оползотворяване или обезвреждане на ИУГ. Обслужването на тези места, определени 

от кмета, не е регламентирано като задължение на организациите по 

оползотворяване. Съответно за тях може да бъде сключен договор, както с организация 

по оползотворяване, така и с всяко лице, което притежава документ за разрешение 

по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Параметрите и условията при 

сключване на такъв договор са изцяло въпрос на двустранно договаряне. 

Регламентирано събраните ИУГ могат да бъдат предадени на всяко рециклиращо 

предприятие, което притежава съответното разрешение, на територията на цялата 

страна, съобразно сключените договори на лицата, които ги събират. 

 

МОСВ напомня още, че е напълно забранено депонирането на цели и нарязани ИУГ, 

както и изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на 

неконтролирано обезвреждане. За образувани нерегламентирани места за 

отпадъци местните власти подлежат на санкция. Глобата е в размер от 3000 до 10 000 

лв.  Гражданите, които изхвърлят старите автомобилни гуми на непозволени места, 

също следва да бъдат санкционирани, като глобата е от 300 до 1000 лв., а за 

нерегламентирано изгаряне или друга форма на нерегламентирано третиране – от 

2000 до 5000 лв.  При повторно нарушение санкцията е в двоен размер. 

 

Източник: Дир 

 
Заглавие: ТЕЦ Бобов дол: Инвестираме за една по-екологична България 

https://www.moew.government.bg/bg/izlezli-ot-upotreba-gumi-ne-tryabva-da-se-izhvurlyat-na-nereglamentirani-mesta/
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Линк: https://business.dir.bg/kompanii/tets-bobov-dol-investirame-za-edna-po-

ekologichna-balgariya 

 

 
 

Текст: Подобряване на техническото състояние на ТЕЦ Бобов дол е приоритет в 

инвестиционната програма на дружеството. Намерението на ръководството на ТЕЦ-а 

е съоръженията да отговарят на екологичните изисквания. 

 

"Инвестирахме най-вече в подобряване на техническото състояние на 

съществуващите съоръжения. Значителна част от разходите за инвестиции насочихме 

за постигане на съответствие с изискванията на българското и европейското 

законодателство, свързани с екологията и опазването на околната среда", отбеляза за 

Dir.bg изпълнителният директор на ТЕЦ Бобовдол инж. Емил Христов. 

 

Полагаме усилия и средства, чрез дейността си, да спомогнем за доброто екологично 

бъдеще на България, увери той. 

 

Във връзка с това ТЕЦ Бобов дол включи в производството си твърдо гориво от отпадъци 

(РДФ - RDF). "Използваме именно това гориво, защото опитът на европейските 

компании показва, че въпросната технология е успешна. Тя се използва като горивна 

добавка в работещи на въглища котли в топлоелектроцентрали, а също така и като 

самостоятелно гориво за специално проектирани за целта съоръжения. Самият 

метод на третиране е екологичен", обясни инж. Христов и добави, че ТЕЦ Бобовдол има 

комплексно разрешително c включeни нoви гoривa - биoмaca и кoдoвe oтпaдъци c 

нeoпacни cвoйcтвa. 

 

Инж. Емил Христов изтъкна, че на площадката на дружеството функционират 

пречиствателни съоръжения за емисиите в атмосферата, които се считат за най-

добри налични техники в ЕС. 

 

Изпълнителният директор на дружеството гарантира, че нивото на безопасност в ТЕЦ-

а е високо. 

 

Източник: Хасково 

 
Заглавие:  Ирландия ще въведе „данък лате“ до 2021 г. 

 

Правителството след 2022 г. ще „удари“ и кутиите за храна 

 

Линк: https://www.economic.bg/bg/news/12/irlandiya-shte-vavede-danak-late-do-2021-

g.html 

 

https://business.dir.bg/kompanii/tets-bobov-dol-investirame-za-edna-po-ekologichna-balgariya
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Текст: Ирландия ще въведе „данък лате“ до 2021 г., съобщава Reuters. Правителството 

иска да обложи с 25 евроцента чашките за кафе за еднократна употреба, за да 

стимулира потребителите да носят собствени за многократно използване. Така би 

трябвало да се намали изхвърлянето на пластмасови отпадъци. 

 

В момента някои кафенета в Ирландия дават отстъпка на потребителите, ако носят 

със себе си чаша. 

 

Дъблин започна по-активна политика за намаляване на въздействието на икономиката 

върху околната среда, след като през 2018 г. за трета поредна година превиши 

определеното допустимо ниво на парникови газове. 

 

Въвеждането на „данък лате“ е само една от поредицата нови такси, които въвежда 

Дъблин с цел повишаване на екологичността, като е предвидено и увеличаването на 

някои от съществуващите. В супермаркетите например цента на средноголемите 

найлонови торбички бе вдигната до 0.25 евро. За първи път данъкът за тях беше въведен 

през 2002 г., припомня Reuters. 

 

В момента страната, която е с население от 4.9 млн. души, използва до 200 млн. чашки 

за еднократна употреба годишно, установи проверка на правителството през 

изминалата година. 

 

Биоразградимите продукти обаче също ще се облагат, тъй като липсва 

инфраструктура за рециклиране на опаковки, които са били в контакт с храна и 

напитки. След 2022 г. правителството ще разработи и втора фаза на разпоредбите, 

която ще бъде насочена към кутиите за храна за вкъщи. Третият етап ще обхване 

опаковките на хранителните продукти в магазините на дребно. 

 

Източник: Днес 

 

Заглавие: 16 хектара, 200 000 т боклук: Проблемите пред ВЕЦ "Джердап"Най-голямата 

ВЕЦ на Дунав се бори с боклука 

 

Линк: https://www.dnes.bg/balkani/2019/11/06/16-hektara-200-000-t-bokluk-problemite-

pred-vec-djerdap.428764 
 

 
 

https://www.dnes.bg/balkani/2019/11/06/16-hektara-200-000-t-bokluk-problemite-pred-vec-djerdap.428764
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Текст: Съвсем близко до България, по поречието на Дунава се намира ВЕЦ "Джердап", 

най-голямата водноелектрическа централа на реката.  

 

Благодарение на силата на водата тук се произвежда електричесво като от 6 

генератора в ТЕЦ.  

 

Работещите в електроцентралата са добре познати с проблемите на Дунава. 

 

"Всичките отпадъци, които се носят по реката чак до нашия ВЕЦ се вадят от Дунава с 

кранове и се износват до временно сметище", обяснява пред DW Игор Пакалович.  

 

Отпадъците, които се носят по Дунава представляват проблем за ВЕЦ-а.  

 

От там често се опитват да се справят с проблема с боклука, до степен, че си имат 

собствено сметище.  

 

Там, на 16 хектара площ се съхраняват 200 000 тона боклук, изваден от реката.  

 

Голям част от боклука са клонки и стъбла, които се събират и рециклират.  

 

Други отпадъци обаче е трудно да бъдт рециклирани, а те сякаш нямат край 

 

Източник: Топновини 

 
Заглавие: 10 000 лв. глоба за фирма за неразчистени в срок отпадъци 

 

Линк: https://topnovini.bg/novini/846425-10-000-lv-globa-za-firma-za-nerazchisteni-v-srok-

otpadatsi 

 

 
 

Текст: Фирмата "Траш Еко Пак" ООД е глобена с 10 000 лева от РИОСВ-Хасково поради 

неизпълнение в срок на дадено предписание за изнасяне на натрупани отпадъци от 

площадка в района на "ТЕЦ Марица 3" в Димитровград, съобщиха от екоинспекцията. 

 

От там припомниха, че постановеният срок е бил до 15 септември тази година, а 

транспортирането на отпадъците е било извършено в периода от 16 до 25 септември. 

Глоба от 2000 лева ще понесе и завод за каучукови изделия в Димитровград за 

неизпълнение на предписание за представяне на оценка на безопасността на 

съхранението на опасните химични вещества и смеси. 

 

Друг завод за каучукови, пластмасови и метални съединения в Кърджали е 

санкциониран с 8000 лева за нарушения на Закона за опазване на околната среда. 

През месец октомври инспекторите в РИОСВ са извършили 136 проверки на 132 

обекта. 

https://topnovini.bg/novini/846425-10-000-lv-globa-za-firma-za-nerazchisteni-v-srok-otpadatsi
https://topnovini.bg/novini/846425-10-000-lv-globa-za-firma-za-nerazchisteni-v-srok-otpadatsi
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Дадени са били 30 предписания за отстраняване на констатирани нарушения, гласи 

месечният отчет на институцията. Съставени са били 11 акта и са били издадени са 7 

наказателни постановления на обща стойност 26 200 лева. 

 

В рамките на периода са били почистени 8 нерегламентирани сметища в областите 

Хасково и Кърджали. На "зеления" телефон са постъпили 6 сигнала. 

 


