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Източник: Investor.bg 

 
Заглавие: По-високата такса за депониране на отпадъци се разпределя в следващите 

три години  

 

Общините трябва повече да оползотворят и рециклират, посочи министърът на 

екологията Нено Димов 

 

Линк: https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/po-visokata-taksa-za-deponirane-

na-otpadyci-se-razpredelia-v-sledvashtite-tri-godini-294804/ 

 

 
 

Текст: Повишаването на таксата за изхвърляне на отпадъци на сметищата, която 

общините плащат, ще бъде разпределено на три относително равни части през 

следващите три години. Това съобщи министърът на околната среда и водите Нено 

Димов, цитиран от БТА, след форума, организиран от Националното сдружение на 

общините в България (НСОРБ). 

 

Той посочи, че догодина таксата ще бъде 69 лв. В момента местните власти внасят 

такса от 57 лева. През 2021 г. тя ще се повиши с още 13 лв., а през 2022 г. - с още 13 лв. 

 

Нено Димов уточни, че целта на тази такса е да се предприемат мерки от общините 

за по-малко депониране и за по-голямото оползотворяване и рециклиране на 

отпадъци. 

 

Министърът поясни, че голяма част от общините са постигнали нужните резултати поне 

по един от двата критерия. Затова няма да се налага да повишават таксата. 

 

“Повишаването на таксата за изхвърляне на боклуци на сметищата, която общините 

плащат, няма връзка с таксата за битови отпадъци”, напомни председателят на 

управителния съвет на Сдружението на общините Даниел Панов. 

 

Източник: БНТ 

 
Заглавие: Властите в Пловдив подеха акция срещу горенето на отпадъци 

 

Линк: http://news.bnt.bg/bg/a/vlastite-v-plovdiv-podekha-aktsiya-sreshchu-goreneto-na-

otpadtsi 

 

https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/po-visokata-taksa-za-deponirane-na-otpadyci-se-razpredelia-v-sledvashtite-tri-godini-294804/
https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/po-visokata-taksa-za-deponirane-na-otpadyci-se-razpredelia-v-sledvashtite-tri-godini-294804/
http://news.bnt.bg/bg/a/vlastite-v-plovdiv-podekha-aktsiya-sreshchu-goreneto-na-otpadtsi
http://news.bnt.bg/bg/a/vlastite-v-plovdiv-podekha-aktsiya-sreshchu-goreneto-na-otpadtsi
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Текст: В Пловдив местната власт и полицията започват ежедневни проверки в район 

„Източен" за горене на гуми и други опасни отпадъци. Най-сериозен е проблемът в 

"Столипиново", където голяма част от хората горят отпадъци. 

 

От началото на декември са регистрирани няколко пъти, в които нивата на фини 

прахови частици са завишени. Такъв беше и днешният ден, когато 

средноденонощната норма беше 1,5 пъти над допустимата. Качеството на въздуха се 

определя като лошо. Препоръката е гражданите да не използват автомобилите си и, 

при възможност, да останат по домовете си.  

 

Общината и общинският инспекторат се опитват да променят това. Направени са 

около 50 проверки, като в 26 от тях става въпрос за изгаряне на забранени отпадъци. 

 

С падането на температурите на много места в „Столипиново" се забелязват купчини 

със стара дограма, врати и изхвърлени мебели. Дървата за огрев тук почти не могат 

да се видят. Има жители, които се отопляват на ток, но голяма част от хората казват, че 

горят всичко, защото са бедни.  

 

За да предотврати горенето на гуми, районното кметство започна акция за 

събирането им от коритото на река Марица. Само за няколко дни са извозени над 

2000 гуми, проверени са и всички пунктове в района. В бъдеще се предвижда да се 

изгради и видеонаблюдение. 

 

Иван Стоянов - кмет на район „Източен: Тъй като тука наблюдаваме, че се горят не 

само автомобилни гуми, предприехме мерки да ограничим до максимум тази 

дейност, но и отпадъци, текстил и обувки и всякакви неща, които се изхвърлят в района, 

предприемаме стъпка по стъпка мерки, които ще доведат до успех. 

 

Планираните от държавата глоби за горене на отпадъци не плашат особено жителите 

на „Столипиново". В пловдивското село Първенец хората се отопляват основно на 

дърва и въглища. Повечето къщи имат и климатици. В пенсионерския клуб в селото от 

години се отопляват на дърва, които кметството купува. 

 

Източник: Дарик 

 
Заглавие: Спипаха 815 тона пластмасов боклук от Италия за България   

 

Товарът е от 582 бали отпадъци, натоварени в 17 вагона 

 

Линк: https://dariknews.bg/novini/sviat/spipaha-815-tona-plastmasov-bokluk-ot-italiia-za-

bylgariia-video-2202109 
 

https://dariknews.bg/novini/sviat/spipaha-815-tona-plastmasov-bokluk-ot-italiia-za-bylgariia-video-2202109
https://dariknews.bg/novini/sviat/spipaha-815-tona-plastmasov-bokluk-ot-italiia-za-bylgariia-video-2202109
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Текст: Незаконен товар от 815 тона боклуци за България спряха карабинерите от 

Милано, предаде в. "Кориере дела сера". 

 

Открити били 582 бали отпадъци, натоварени в 17 вагона, а търговската им стойност 

на пазара била 130 000 евро. 

 

Влаковият конвой бил засечен на гарата на Леко, до Милано, където потеглял за 

България. Във вагоните били натъпкани преди всичко отпадъци от вече третирани 

пластмасови изделия. 

 

На практика ставало въпрос за крайните продукти от дейността по третирането на 

пластмасата, а не, както било посочено в документите, за пластмасови отпадъци, 

които тепърва трябва да бъдат обработени. Отпадъците трябвало да стигнат до 

България през Словения и Хърватия с уговорката че са материали, които трябва да 

бъдат подложени на третиране. Според карабинерите от екологичното звено под 

ръководството на подполковник Масимилиано Корсано всичко това било с цел да се 

заобиколят нормите и да се претопят нелегално отпадъци в България. Сред балите на 

практика вече нямало нищо за третиране. 

 

Източник: Блиц 

 

Заглавие: Пулмолог алармира за голяма опасност при гореното на твърди отпадъци  

 

Получава се токсичен коктейл от много силни окислители, който влияе и на ДНК-то 

 

Линк: https://blitz.bg/obshtestvo/stolitsa/pulmolog-alarmira-za-golyama-opasnost-pri-

gorenoto-na-tvrdi-otpadtsi_news714327.html 

 

 
 

Текст: Нарушенията с гореното на отпадъци са ежедневие. Столична община е 

осигурила средства за подмяна на отоплителните уреди на 20 000 семейства. Към 

момента са подадени само 6 000 молби за подмяна на отоплителните уреди. 

Проверките за гореното се извършват от представители на Столична община и 

полицията. Имаме право да влизаме в незаконни постройки и общински жилища. 

Това каза в сутрешния блок на bTV общинският съветник и председател на комисията 

по опазване на околната среда в Столична община Лорита Радева, която коментира 

темата за мръсния въздух в София. "Въвеждаме различни мерки. Вчера беше внесено 

предложение за криминализиране на гореното на твърди отпадъци. Правим всичко 

https://blitz.bg/obshtestvo/stolitsa/pulmolog-alarmira-za-golyama-opasnost-pri-gorenoto-na-tvrdi-otpadtsi_news714327.html
https://blitz.bg/obshtestvo/stolitsa/pulmolog-alarmira-za-golyama-opasnost-pri-gorenoto-na-tvrdi-otpadtsi_news714327.html
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възможно и призовавам за обединяване на усилията на всички, за да решим този 

проблем", заяви още Радева. Заедно с нея гост беше и пулмологът д-р Александър 

Симидчиев. "Всички знаем за фините прахови частици, но при гореното на твърди 

отпадъци се отделят и летливи въглеводороди. Така се получава един токсичен коктейл 

от много силни окислители, който влияе и на ДНК-то. Фини прахови частици има през 

цялата година, но този коктейл се получава при гореното на твърди отпадъци. Когато 

мерките не дават резултати, трябва да взимаме сами мерки. В затворени помещения 

можем да ползваме пречистватели, но задължително трябва да се лицензирани. 

Когато сме навън, можем да носим маски, които също трябва да бъдат лицензирани. 

Не трябва да превръщаме този проблем в паника. Този проблем не е само на 

общината или на определени социални групи. Това е проблем на всички", 

категоричен бе д-р Симидчиев. 

 

Източник: Economic.bg 

 
Заглавие: В няколко района на София има проблем с изгарянето на отпадъци 

 

Линк: https://bnr.bg/post/101202800/fandakova-v-nakolko-raiona-ima-problemi-s-

izgaraneto-na-otpadaci 
 

 
 

Текст: В няколко района на София имаме проблем с нерегламентираното изгаряне 

на отпадъци – хората виждат това от прозорците си. Затова поисках законовите 

промени, които да регламентират това като престъпление, заяви столичният кмет 

Йорданка Фандъкова. Тя посочи, че Министерството на околната среда и водите в 

момента разработва наредба за регулация на търговците, които продават мокри 

дърва или въглища. Освен рестриктивните мерки, Столичната община предприема и 

насърчителни, сред които инсталиране на очиствателни инсталации напълно 

безплатно. 

 

Фандъкова посочи пред Нова тв, че градската администрация следи ориентировъчно 

данните от гражданските системи за качеството на въздуха, но данните, които може 

да използва официално, са само от станциите, монтирани от НИМХ.  

 

Вчера стана ясно, че Столичната община ще плати 45 000 лв. за проучването на 

локациите, на които се инсталират 22-те общински станции за контрол на въздуха. 

Разходите ще бъдат покрити по европейски проект за подобряване на качеството на 

въздуха и са одобрени от органа, който ще извърши плащането, но за реализацията 

на дейностите ще бъдеизползван заем за авансово финансиране от Столичната 

община. Окончателното решение трябва да е на Столичния общински съвет. Анализът 

за определяне на местата за монтиране на станциите е възложен на Географския 

факултет на Софийския университет. 

 

https://bnr.bg/post/101202800/fandakova-v-nakolko-raiona-ima-problemi-s-izgaraneto-na-otpadaci
https://bnr.bg/post/101202800/fandakova-v-nakolko-raiona-ima-problemi-s-izgaraneto-na-otpadaci
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Събрана е информация по отношение на замърсяването на въздуха в София, като 

са взети предвид географското разположение и релефът на общината, 

застрояването и демографските характеристики на отделните райони, обясни 

ръководителят на проекта Теодора Полимерова.  

 

22 станции за измерване на качеството на атмосфериня въздух трябваше да 

заработят от 1 септември, но срокът на договора беше удължен до 27 декември. 

 


