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Източник: Фокус 

 
Заглавие: С литературен конкурс и детски празник РИОСВ – Смолян отбелязва 

„Европейската седмица за намаляване на отпадъците“ 

 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2019/11/19/2720938/dots-violin-raykov-institut-po-

okeanologiya-protsedurata-po-vadene-na-otpadatsi-ot-moretata-e-mnogo-trudna.html 

 

 
 

Текст: С литературен конкурс и детски празник за разделното събиране на отпадъци 

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян, доброволците от 

Български младежки червен кръст – Смолян и младежи от цялата страна отбелязаха 

Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) 2019 година. Това 

съобщиха от РИОСВ - Смолян. 

 

Тазгодишните инициативи на инспекцията стартираха на 22 октомври, когато беше 

обявен конкурс за литературно произведение на тема „Моите добри навици за 

намаляване на отпадъците“. Участие в конкурса взеха деца и младежи от цялата 

страна, а победителите в него ще бъдат обявени в на 22 ноември на сайта на 

екоинспекцията.  

 

За най-малките приятели на природата на 19 ноември в ОДЗ №3 „Родопчанче“ - град 

Смолян беше организиран детски празник за разделното събиране. По време на 

игрите експерти от РИОСВ и доброволците от Български младежки червен кръст – 

Смолян запознаха децата с ползите от разделното събиране на отпадъци. 
 

Източник: Варна24 

 

Заглавие: РИОСВ-Варна засилва контрола срещу нерегламентираното изгаряне на 

отпадъци 

 

Линк: https://www.varna24.bg/novini/varna/RIOSV-Varna-zasilva-kontrola-sreshtu-

nereglamentiranoto-izgaryane-na-otpaduci-915434 
 

 
 

Текст: Във връзка с настъпилият нов отоплителен сезон, РИОСВ-Варна засили контрола 

по спазването на нормативните изисквания за нерегламентирано изгаряне на 

отпадъци.  

http://www.focus-news.net/news/2019/11/19/2720938/dots-violin-raykov-institut-po-okeanologiya-protsedurata-po-vadene-na-otpadatsi-ot-moretata-e-mnogo-trudna.html
http://www.focus-news.net/news/2019/11/19/2720938/dots-violin-raykov-institut-po-okeanologiya-protsedurata-po-vadene-na-otpadatsi-ot-moretata-e-mnogo-trudna.html
https://www.varna24.bg/novini/varna/RIOSV-Varna-zasilva-kontrola-sreshtu-nereglamentiranoto-izgaryane-na-otpaduci-915434
https://www.varna24.bg/novini/varna/RIOSV-Varna-zasilva-kontrola-sreshtu-nereglamentiranoto-izgaryane-na-otpaduci-915434
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Стриктно се следи спазването на изискването предаването на отпадъци с цел 

изгаряне да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи 

документ за изгаряне на отпадъци по Закона за управление на отпадъците. 

 

Обръща се особено внимание на нерегламентираното изгаряне на излезлите от 

употреба гуми, отработени масла, текстилни отпадъци, дървени дограми и други 

лесно запалими материали, т.к. при процеса се отделят вредни емисии в 

атмосферата, които са канцерогенни. 

 

Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми забранява 

изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано 

обезвреждане на излезли от употреба гуми, както и изгарянето им с изключение на 

случаите, в които лицата притежават съответното разрешение по Закона за 

управление на отпадъците. 

 

Наредбата за отработените масла  и отпадъчните нефтопродукти забранява 

третирането, в това число изгарянето на отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти по начин, водещ до превишаване на установените норми за 

допустими емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. 

 

Употребяваните дрехи, които са предназначени за дейност по подготовка за повторна 

употреба (сортиране, отстраняване на замърсявания и др.), представляват отпадъци 

и третирането им следва да бъде съобразено с изискванията на Закона за 

управление на отпадъците. Продаването/предаването на негодни употребявани 

дрехи, които са отпадъци на физически лица е неправомерно съгласно закона и 

подлежи на санкция в размер от 300 до 1000 лв. 

 

Общинските съвети определят условията и реда за изхвърлянето, събирането, 

включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и 

обезвреждането на битови и строителни отпадъци. В контейнерите за събиране на 

битови отпадъци или за разделно събиране на отпадъци от опаковки е забранено 

изхвърлянето на строителни отпадъци. 

 

Предвидената в Закона за управление на отпадъците санкция за констатирано 

нерегламентирано изгаряне на отпадъци от физически лица е в размер до 5000 лв.  

Имуществената санкция за едноличните търговци или юридическите лица, които 

нерегламентирано изгарят или извършват друга форма на нерегламентирано 

третиране на неопасни отпадъци е в размер от 1400 до 4000 лв. (например за излезли 

от употреба гуми и употребявани дрехи). Имуществената санкция за едноличните 

търговци или юридическите лица, които нерегламентирано изгарят или извършват 

друга форма на нерегламентирано третиране на опасни отпадъци (например 

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

замърсени с опасни вещества, както се класифицират боядисаните дограми), е в 

размер от 10000 до 50000 лв. 

 

Източник: Дарик 

 

Заглавие: Космическите отпадъци представляват проблем за сателитите 



 

WWW.BAR-BG.ORG I 4 

 

 

Линк: https://dariknews.bg/novini/sviat/kosmicheskite-otpadyci-predstavliavat-problem-

za-satelitite-2198537 

 

 
 

Текст: в космоса все по-често се налага да извършват маневри за избягване на 

евентуални сблъсък и щети с увеличаващите се количества космически отпадъци, 

предаде ДПА, позовавайки се на астронавта и координатор от Европейската 

космическа агенция (ЕКА) Томас Райтер. 

 

Ситуацията се е влошила съществено през последните десетилетия и не се очаква да 

се промени в бъдеще, отбелязва Райтер. 

 

"Наоколо има много остатъци от космически полети. Ние предпочитаме този термин, 

а не космически отломки", е заявил астронавтът на форум за предприемачи в град 

Бремен. 

От началото на космическата ера са изстреляни около 8000 спътника, 1800 от които 

все още са активни. Голяма част вече са навлезли отново в земната атмосфера. 

 

През следващите пет до шест години се очаква в космоса да бъдат изстреляни над 50 

000 нови сателита. 

 

"Това е многократно повече, отколкото за цялата космическа епоха. Тъй като става 

въпрос за безопасността на космическата инфраструктура, е необходимо спешно 

да се предприемат адекватни мерки за справянето с проблема - нещо, към което 

ЕКА се стреми", казва Томас Райтер. 

 

Източник: Bloombergtv.bg 

 

Заглавие: Какво е значението на националното хранилище за радиоактивни отпадъци 

за България? 

 

Д-р Сергей Цочев, Член на Управителния съвет на Държавно предприятие 

"Радиоактивни отпадъци", и Антон Иванов, енергиен експерт, В развитие, 20.11.2019 

 

Линк:  https://www.bloombergtv.bg/v-razvitie/2019-11-20/kakvo-e-znachenieto-na-

natsionalnoto-hranilishte-za-radioaktivni-otpadatsi-za-balgariyai 

 

 
 

https://dariknews.bg/novini/sviat/kosmicheskite-otpadyci-predstavliavat-problem-za-satelitite-2198537
https://dariknews.bg/novini/sviat/kosmicheskite-otpadyci-predstavliavat-problem-za-satelitite-2198537
https://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/do-2020-g-vsichki-obshtini-triabva-da-izgradiat-ploshtadki-za-opasni-otpaduci
https://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/do-2020-g-vsichki-obshtini-triabva-da-izgradiat-ploshtadki-za-opasni-otpaduci
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Текст: С изграждането на национално хранилище за радиоактивни отпадъци България 

решава един значим въпрос по международните стандарти. Така се избягва 

необходимостта от дълго съхраняване на радиоактивни отпадъци на междинни 

площадки, предвидени за временно съхранение. Това каза Антон Иванов, енергиен 

експерт, в предаването „В развитие“ с водещ Вероника Денизова. 

 

„Строителството на националното хранилище за радиоактивни отпадъци започна 

преди 2 години, а срокът за завършването му е до 2021 г.“, посочи д-р Сергей Цочев, 

Член на Управителния съвет на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци“. Той 

добави, че след завършване на строителните дейности е необходимо разрешението 

на Агенцията за ядрено регулиране, за да бъде приведено хранилището към 

експлоатация. 

 

„За момента основните площадки, на които се съхраняват радиоактивни отпадъци, 

са в АЕЦ Козлодуй. Има ограничено количество радиоактивни отпадъци и на 

площадката в Нови хан“, отбеляза Иванов. По думите на гостите настоящите планове 

са след 2025 г. да започнат същинските дейности по извеждане от експлоатация на 

хранилището в Нови хан. 

 

„Крайната стъпка по извеждането от експлоатация на терена в Нови хан е 

почистването. След нея там няма да има има радиоактивност, теренът ще може да 

се ползва по предназначение, но за това е необходимо време“. 

 

Цацев уточни още, че на националното хранилище за радиоактивни отпадъци ще 

бъдат събирани само такива от България. Той отбеляза, че в случай на реализация на 

проекта АЕЦ Белене, хранилището има предвиден капацитет за поемане на 

отпадъците и от нова ядрена мощност. 

 

„Стойността на проекта е 77 млрд. евро, като той се финансира изцяло от 

Европейската комисия чрез Европейската банка за възстановяване и развитие“, 

посочи още Цочев. 

 

Източник: БНР 

 
Заглавие: Черупките от рапани може да бъдат депонирани като строителни отпадъци 

 

Линк: http://bnr.bg/varna/post/101194203/iordan 

 

 
 

Текст: Продължава да се търси вариант за депонирането на отпадните черупки от 

рапани. Това съобщи в морското предаване на Радио Варна председателят на 

Асоциацията на производителите на рибни продукти "БГ ФИШ" Йордан Господинов. 

Проблемът е в това, че черупките не са категоризирани като безвредни отпадъци, а са 

в категория "Други", каза Господинов и уточни: 

http://bnr.bg/varna/post/101194203/iordan
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Когато са в тази категория, едва ли не, черупките от рапани трябва да бъдат третирани 

като опасни отпадъци. Оказа се, че или трябва да правим сериозни лабораторни 

изследвания, или да ги депонираме като опасни отпадъци, което е много сложна 

процедура. Направихме проучване и се оказа, че у нас няма лаборатория, която да 

изследва химичния състав на черупките, а освен това, няма и машини, които биха 

могли да ги смелят. Една от фирмите е получила предписание от РИОСВ-Бургас за 

това, че черупките не може да се депонират на сметища, както сме правили 

десетилетия... 

 

След запитване от браншовата организация към Министерството на околната среда 

и водите, от ведомството са отговорили, че има вариант евентуално черупките от 

рапани да бъдат депонирани като строителни отпадъци.  

 

В други държави има практика черупките да бъдат използвани в строителството, като 

тор за растенията или като съставка във фуражите за птици, допълни Йордан 

Господинов, според когото: 

 

Най-вероятно ще се намери решение на проблема. Ако това не се случи скоро, ние 

отново ще алармираме институциите. 

 

 

Йордан Господинов, който е и председател на Консултативния съвет за Черно море, 

определи като "добра новина" увеличената квота за улов на калкан. Квотата на 

България бе увеличена от 54 на 75 тона по време на последната Асамблея на 

Генералната комисия за Средиземно и Черно море. 


