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Източник: МОСВ 

 
Заглавие: По предложение на ВМРО министър Димов смекчава скока на отчисленията 

за отпадъци на общините 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/po-predlojenie-na-vmro-ministur-dimov-

smekchava-skoka-na-otchisleniyata-za-otpaduci-na-obstinite/ 

 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов ще предложи решение, с 

което ще се отложи достигането на максималния размер на отчисленията, които 

общините плащат при депониране на отпадъците, до цялостното доизграждане на 

инфраструктурата за сепариране и компостиране. Това стана ясно след среща на 

министър Димов с парламентарната група на "Обединени патриоти" (ОП), проведена 

по инициатива на ВМРО. 

 

Министър Димов припомни, че от 2011 г. насам се провежда политика за намаляване 

на депонирането и увеличаване на рециклирането и повторната употреба на 

отпадъци. Тя предвижда увеличаване на таксата, която общините да заплащат, ако не 

реализират заложените цели за рециклиране и намаляване на депонираните 

биоразградими отпадъци. Още през 2013 г. е предвидено през 2020 г. отчисленията да 

достигнат 95 лева на тон. Голямата разлика между сегашния размер от 57 лева и 

заложения за 2020 г.  размер от 95 лева  е в резултат на намалението на отчисленията 

през 2017 г. по настояване на Националното сдружение на общините в Република 

България (НСОРБ). 

 

„Предвидено беше до 2020 г. да бъдат изградени планираните съоръжения  за 

третиране на отпадъци. Вече са изградени 53 регионални депа, но за съжаление има 

забавяне в изграждането на някои компостиращи и сепариращи инсталации, което 

забавя някои от общините при изпълнение на определените цели“, отбеляза министър 

Димов.  Затова говорихме с групата на ВМРО и ще обсъдим с НСОРБ увеличението от 

57 на 95 лева да бъде на три стъпки през следващите години до 2022 г.,  така че да е 

по-поносимо за общините. В този период се очаква инсталациите да бъдат 

завършени“, обясни министърът. 

 

„За тази година общият размер на дължимите отчисления от общините би нараснал 

до 130 млн. лв., което е много голяма тежест и може да доведе до вдигане на такса 

смет в почти всички общини. Затова поканихме министър Димов и с удовлетворение 

научихме, че има варианти за решаване на проблема“, коментира и 

съпредседателят на ПГ на ОП Искрен Веселинов. 

 

„За общините, които изпълняват целите за рециклиране и отклоняване на 

биоразградимите отпадъци от депата, отчисленията се намаляват с по 50%“, 

припомни министър Димов.  По предварителна информация от Изпълнителна агенция 

https://www.moew.government.bg/bg/po-predlojenie-na-vmro-ministur-dimov-smekchava-skoka-na-otchisleniyata-za-otpaduci-na-obstinite/
https://www.moew.government.bg/bg/po-predlojenie-na-vmro-ministur-dimov-smekchava-skoka-na-otchisleniyata-za-otpaduci-na-obstinite/
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по околна среда (ИАОС) за 2018 г. 38 общини реализират целите за рециклиране, а 

около 195 общини - целите за ограничаване на депонираните биоразградими 

отпадъци. 

 

Целта на въведените през 2011 г. отчисления по Закона за управление на отпадъците е 

да се насърчат общините да намалят количествата на отпадъците, които депонират, 

като въвеждат разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и 

оползотворяване на битови отпадъци. Средствата, събрани от отчисленията, могат да 

се използват само за инвестиции в инсталации за третиране и намаляване на 

депонирането. Поставените цели са до края на 2020 г. страната ни да ограничи 

количеството депонирани биоразградими отпадъци до 35% спрямо 1995 г., а до 2030 г. 

целта е депониране на едва 10% от общо образуваните битови отпадъци. 

Отчисленията са част от таксата за битови отпадъци.  

 

МОСВ провежда целенасочена политика за подпомагане на общините за изпълнение 

на целите за намаляване на депонирането и увеличаване на оползотворяването  на 

отпадъците. Към момента с европейско финансиране по Оперативна програма 

„Околна среда“ (ОПОС) и от бюджета  на  Предприятието за управление на 

дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) са изградени 53 регионални 

системи за управление на битовите отпадъци. По ОПОС 2007-2013 г.  изградените 

инсталации за предварително третиране са 18 компостиращи, 11 сепариращи и 1 

анаеробна.  В настоящия програмен период ОПОС 2014-2020 г. са подписани 

договори да изграждане на 35 компостиращи, 19 сепариращи и 3 анаеробни 

инсталации на стойност над 500 млн. лв.  Със средства от бюджета и частни 

инвестиции са изградени 15 инсталации за предварително третиране. Общо до 2021 

г. в страната се очаква да работят 53 инсталации за компостиране за зелени 

отпадъци, 45 регионални съоръжения за сепариране/предварително третиране и 4 
инсталации за анаеробно разграждане. 

 

Източник: МОСВ 

 

Заглавие: Проект на Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-

289/27.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на 

случаите за освобождаване от ограниченията за употреба на опасни вещества в 

определени материали и компоненти на елект. 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/proekt-na-zapoved-za-izmenenie-i-

dopulnenie-na-zapoved-rd-289-27-05-2016-g-na-ministura-na-okolnata-sreda-i-vodite-za-

utvurjdavane-na-sluchaite-za-osvobojdavane-ot-ogranicheniyata-za-upotreba-na-opasni-

vestestva-v-oprede-9204/ 

 

 
 

Текст: Проектът на Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-

289/27.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на 

https://www.moew.government.bg/bg/proekt-na-zapoved-za-izmenenie-i-dopulnenie-na-zapoved-rd-289-27-05-2016-g-na-ministura-na-okolnata-sreda-i-vodite-za-utvurjdavane-na-sluchaite-za-osvobojdavane-ot-ogranicheniyata-za-upotreba-na-opasni-vestestva-v-oprede-9204/
https://www.moew.government.bg/bg/proekt-na-zapoved-za-izmenenie-i-dopulnenie-na-zapoved-rd-289-27-05-2016-g-na-ministura-na-okolnata-sreda-i-vodite-za-utvurjdavane-na-sluchaite-za-osvobojdavane-ot-ogranicheniyata-za-upotreba-na-opasni-vestestva-v-oprede-9204/
https://www.moew.government.bg/bg/proekt-na-zapoved-za-izmenenie-i-dopulnenie-na-zapoved-rd-289-27-05-2016-g-na-ministura-na-okolnata-sreda-i-vodite-za-utvurjdavane-na-sluchaite-za-osvobojdavane-ot-ogranicheniyata-za-upotreba-na-opasni-vestestva-v-oprede-9204/
https://www.moew.government.bg/bg/proekt-na-zapoved-za-izmenenie-i-dopulnenie-na-zapoved-rd-289-27-05-2016-g-na-ministura-na-okolnata-sreda-i-vodite-za-utvurjdavane-na-sluchaite-za-osvobojdavane-ot-ogranicheniyata-za-upotreba-na-opasni-vestestva-v-oprede-9204/
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случаите за освобождаване от ограниченията за употреба на опасни вещества в 

определени материали и компоненти на електрическото и електронното оборудване 

(ЕЕО) е изготвен във връзка с чл. 21д, ал. 3 и 4 от Закона за защита от вредното 

въздействие на химичните вещества и смеси. Съгласно тези изисквания, министърът 

на околната среда и водите утвърждава употребата на определени опасни вещества 

в електрическото и електронното оборудване (ЕЕО). Разрешението за употреба се 

предоставят от Европейската комисия за определен срок, който дава възможност на 

индустрията да продължи да използва определено опасно вещество, което не е 

разрешено, докато бъдат разработени надеждни заместители – вещества или 

технологии. 

 

Крайна дата за съгласуването на проектa на Заповед: 6.1.2020 г. Становища от 

заинтересованите лица могат да се подават на е-mail: 

mchenkova@moew.governement.bg 

 

Източник: Money.bg 

 
Заглавие: В тази авиокомпания ще можете да пиете кафето си в чаши, които се ядат 

 

Линк: https://money.bg/companies/v-tazi-aviokompaniya-shte-mozhete-da-piete-kafeto-

si-v-chashi-koito-se-yadat.html 

 

 
 

Текст: Националната авиокомпания на Нова Зеландия заяви, че изпробва ядливи чаши 

за кафе, за да намали количеството отпадъци на борда на самолетите си, пише BBC. 

 

Те са направени от местната компания Twiice, като за производството им се използват 

бишкоти с вкус на ванилия, а самите съдове, разбира се, са непропускливи. 

 

Air New Zealand, която сервира повече от осем милиона чаши кафе годишно, заяви, 

че иска да намали количеството отпадъци, изпращани към депата. Някои обаче 

казват, че имплементирането на тази политика не е достатъчно голям ангажимент за 

опазването на околната среда и че може да се направи много повече. 

 

B изявлeниe oт aвиoĸoмпaниятa cъoбщaвaт, чe чaшитe ca тecтвaни "във въздyxa и нa 

зeмятa", ĸaтo чacт oт ycилиятa им дa нaмepят "инoвaтивни нaчини зa пocpeщaнe нa 

пpeдизвиĸaтeлcтвaтa, cвъpзaни c ycтoйчивocттa нa oĸoлнaтa cpeдa". 

"Чaшĸитe ca мнoгo xapecвaни oт ĸлиeнтитe, ĸoитo ги изпpoбвaxa. Изпoлзвaмe ги и ĸaтo 

ĸyпичĸи зa дecepт", ĸaзвa мeниджъpът нa пoтpeбитeлcĸoтo изживявaнe Hиĸи Чeйв. 

Cпopeд Джeйми Keшмop, cъocнoвaтeл нa Тwіісе, чaшĸитe "мoгaт дa имaт нaиcтинa 

пoлoжитeлнo въздeйcтвиe въpxy oĸoлнaтa cpeдa". 

             

Toвa вcъщнocт нe e eдинcтвeният xoд нa aвиoĸoмпaния, в oпит дa бъдe пo-зeлeнa, пишe 

СNN. Πpeз юли 2019 г. oт Аіr Nеw Zеаlаnd oбявиxa, чe пoдпpaвĸи ĸaтo caлaтeн дpecинг 

mailto:mchenkova@moew.governement.bg
https://money.bg/companies/v-tazi-aviokompaniya-shte-mozhete-da-piete-kafeto-si-v-chashi-koito-se-yadat.html
https://money.bg/companies/v-tazi-aviokompaniya-shte-mozhete-da-piete-kafeto-si-v-chashi-koito-se-yadat.html
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и coeв coc щe ce cepвиpaт в мaлĸи ĸyпичĸи зa мнoгoĸpaтнa yпoтpeбa, вмecтo в 

индивидyaлни плacтмacoви пaĸeти. 

Чaшĸитe нa Тwіісе зa мoмeнтa ca eднoĸpaтнo пapтньopcтвo мeждy двeтe ĸoмпaнии, 

нo мoжe дa paбoтят зaeднo и зa в бъдeщe. Keшмop, cпoдeля, чe paбoтят пo нoвa, 

paзшиpeнa линия oт гoдни зa ĸoнcyмaция чинии и ĸyпичĸи, ĸoитo cлeд ĸaтo зaпoчнaт 

дa ce пpoизвeждaт мacoвo, cъщo мoгaт дa бъдaт изпoлзвaни oт aвиoĸoмпaниятa. 

 

Източник: News.bg 

 
Заглавие: Обмислят поносима такса за общините, за да ограничат депонирането на 

сметта 
 

Линк: https://news.bg/regions/obmislyat-ponosima-taksa-za-obshtinite-za-da-ogranichat-

deponiraneto-na-smetta.html 

 

 
 

Текст: Обмислят механизъм за по-поносима такса за общините за намаляване на 

депонирането на отпадъци. Това стана ясно след среща на депутатите от ВМРО с 

министъра на екологията Нено Димов. 

 

От 2011 е прието стъпаловидно увеличение на отчисленията, свързани с намаляване 

на депонирането и увеличаването на рециклирането. През 2020 г. тя трябва да е 95 

лева на тон. Сега тя е 57 лева на тон. 

 

До момента е трябвало да бъдат изградени всичките системи за депониране на 

отпадъци. На практика всичките 53 регионални системи са изградени, но има 

забавяне в изграждане на някои компостиращи и сепариращи инсталации, което не 

позволява на общините да постигнат определеното разделяне на отпадъците и по-

малко за депониране, каза министър Димов. 

 

В следващите две години ще се направи стъпаловидно покачване на таксата. Идеята 

е в този период всички инсталации да завършат своето изграждане. 

 

Източник: Дарик 

 
Заглавие: Заради мръсния въздух: Столична община проверява автосервизи и 

тапицерски ателиета 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/sofiia/zaradi-mrysniia-vyzduh-stolichna-obshtina-

proveriava-avtoservizi-i-tapicerski-atelieta-2201343 

 

https://news.bg/regions/obmislyat-ponosima-taksa-za-obshtinite-za-da-ogranichat-deponiraneto-na-smetta.html
https://news.bg/regions/obmislyat-ponosima-taksa-za-obshtinite-za-da-ogranichat-deponiraneto-na-smetta.html
https://dariknews.bg/regioni/sofiia/zaradi-mrysniia-vyzduh-stolichna-obshtina-proveriava-avtoservizi-i-tapicerski-atelieta-2201343
https://dariknews.bg/regioni/sofiia/zaradi-mrysniia-vyzduh-stolichna-obshtina-proveriava-avtoservizi-i-tapicerski-atelieta-2201343
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Текст:  В изпълнение на мерките заложени в „Програма за управление качеството на 

атмосферния въздух на Столична община екипи на Столичен инспекторат извършват 

проверки на обекти, с потенциални източници на замърсяване, предаде БГНЕС. 

 

Тази седмица са проверени 33 строителни обекта, 21 автосервизи, пунктове за смяна 

на автомобилни гуми, ателие за тапицерски услуги. Извършени са 4 проверки на 

пунктове за изкупуване на отпадъци от хартия, картон, пластмаса съвместно с 

експерти от РИОСВ - София. Проверките включват начина на отопление и 

нерегламентирано горене на отпадъци. 

 

Проверени са и 5 производствени обекти. 

 

За непочистена прилежаща територия са наложени две глоби. 

 

Съставени са 4 акта за установени нарушения за горене на отпадъци на открито. 

Районите, в които са констатирани нарушенията са „Младост“, "Триадица" и 

"Подуяне". 

 

Източник: Марица 

 
Заглавие: Два акта и 37 предписания съставиха екоинспектори през ноември 

 

Линк: https://www.marica.bg/region/pazardjik/dva-akta-i-37-predpisaniq-sastaviha-

ekoinspektori-prez-noemvri 

 

 
 

Текст: През ноември експертите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 87 проверки в 78 

обекта. В рамките на осъществения контрол са дадени 37 предписания за 

отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки. За 

установени административни нарушения са съставени два акта по Закона за 

управление на отпадъците и един по Закон за опазване на околната среда. 

 

Два от актовете са съставени на дружество, собственик на оризарна в с. Ковачево, 

община Септември. Единият е за нарушение на ЗУО - неправилно предварително 

съхранение на отпадъци от дейността, на мястото на образуване. Вторият акт е за 

неизпълнение на задължително предписание по реда на Закона за опазване на 

околната среда операторът да не допуска неорганизирано изпускане на емисии от 

дейността в атмосферния въздух. 

https://www.marica.bg/region/pazardjik/dva-akta-i-37-predpisaniq-sastaviha-ekoinspektori-prez-noemvri
https://www.marica.bg/region/pazardjik/dva-akta-i-37-predpisaniq-sastaviha-ekoinspektori-prez-noemvri
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За нерегламентирано съхраняване на отпадъци от хартиени, картонени и 

пластмасови опаковки на площадка, която дружеството ползва под наем, е съставен 

акт на „Томов–Трейд“ ЕООД, Пазарджик.  

 

В следствие на дадени предписания и предприети действия от страна на операторите 

са подобрени техническите характеристики на пречиствателни съоръжения на 

обекти, което подобрява качеството на отпадъчните води и на околната среда в област 

Пазарджик.  

 

Проверка по сигнал за изливане на цвик от обект в река Равногорска установи, че 

производствените води след пречиствателното съоръжение се заустват в градски 

колектор. Отпадъчната суроватка се предава за храна на животни. На управителя на 

дружеството са дадени две предписания, които са изпълнени.  

 

След намесата и по предписания на РИОСВ-Пазарджик през ноември са почистени 

четири замърсявания с отпадъци на територията на община Пазарджик. 

 

Постигнато е добро междуинституционално сътрудничество между РИОСВ-

Пазарджик, Зонално жандармерийско управление (ЗЖУ) - Пловдив и РУ на МВР–

Пещера за ограничаване и предотвратяване на нарушения на режима за опазване 

на защитени територии. Събрана е информация за числеността на популацията на 

дива коза в Западни Родопи. 

 

Източник: News.bg 

 
Заглавие: 4 акта за горене на отпадъци наложени за седмица в София 

 

Линк: https://news.bg/regions/4-akta-za-gorene-na-otpadatsi-nalozheni-za-sedmitsa-v-

sofiya.html 

 

 
 

Текст: Над 50 проверки за източници, които замърсяват въздуха, направиха екипи на 

Столичния инспекторат. Информацията е на Столична община. 

 

Съставени са четири акта за установени нарушения за горене на отпадъци на открито. 

Районите, в които са констатирани нарушенията, са "Младост", «Триадица» и 

«Подуяне». За непочистена прилежаща територия са наложени две глоби.  

 

Мерките са заложени в "Програма за управление качеството на атмосферния въздух". 

Тази седмица са проверени 33 строителни обекта, 21 автосервизи, пунктове за смяна 

на автомобилни гуми, ателие за тапицерски услуги. 

 

https://news.bg/regions/4-akta-za-gorene-na-otpadatsi-nalozheni-za-sedmitsa-v-sofiya.html
https://news.bg/regions/4-akta-za-gorene-na-otpadatsi-nalozheni-za-sedmitsa-v-sofiya.html
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Направени са 4 проверки на пунктове за изкупуване на отпадъци от хартия, картон, 

пластмаса съвместно с експерти от РИОСВ - София. Проверките включват начина на 

отопление и нерегламентирано горене на отпадъци. Проверени са и 5 

производствени обекти. 

 


