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Източник: БНР 

 
Заглавие: РИОСВ-Враца: Складираните край Враца отпадъци от Италия не са опасни 

 

Линк: https://bnr.bg/vidin/post/101211713/v-nai-kratak-srok-shte-badat-premahnati-50-

tona-printer-konsumativi-krai-vraca 
 

 
 

Текст: Складираните край Враца отпадъчни материали от принтери не са опасни, 

увериха от врачанската екоинспекция. През почивните дни граждани сигнализираха 

за натрупани бали с боклук в складова база в покрайнините на града. Собственикът 

на отпадъците ще бъде глобен и задължен да ги транспортира до лицензирана 

площадка за съхранение.  

 

50-те тона принтер-консумативи, складирани край Враца, не са опасни, увери 

директорът на екоинспекцията Христо Христов. При превоза са издавани 

международни товарителници, обясни Христов: 

 

"Той е транспортиран от Италия през Хърватия, Словения, Унгария, Румъния, до 

България. Кодът върху отпадъка е за  неопасен отпадък. В момента е на бетонирана 

площадка. Няма опасност при дъждовни води нещо да попадне в подпочвените води. 

Площадката не отговаря на изискванията за съхранение на отпадъци и не е 

лицензирана. Предстои установяване на контакт със законен представител на 

фирмата. Ще бъде съставен акт за установявване на административно нарушение, 

тъй като площадката не е лицензирана. Ще бъде дадено предписание за 

премахването на отпадъка в най-кратък срок." 

 

Източник: Фокус 

 
Заглавие: РИОСВ - Варна засили контрола срещу нерегламентираното изгаряне на 

отпадъци 

 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2020/01/06/2735195/riosv-varna-zasili-kontrola-

sreshtu-nereglamentiranoto-izgaryane-na-otpadatsi.html 
 

 
 

Текст: РИОСВ засили контрола срещу нерегламентираното изгаряне на отпадъци. 

Това съобщиха за Радио „Фокус“ - Варна от пресцентъра на екоинспекцията. Във 

https://bnr.bg/vidin/post/101211713/v-nai-kratak-srok-shte-badat-premahnati-50-tona-printer-konsumativi-krai-vraca
https://bnr.bg/vidin/post/101211713/v-nai-kratak-srok-shte-badat-premahnati-50-tona-printer-konsumativi-krai-vraca
http://www.focus-news.net/news/2020/01/06/2735195/riosv-varna-zasili-kontrola-sreshtu-nereglamentiranoto-izgaryane-na-otpadatsi.html
http://www.focus-news.net/news/2020/01/06/2735195/riosv-varna-zasili-kontrola-sreshtu-nereglamentiranoto-izgaryane-na-otpadatsi.html
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връзка с настъпилия отоплителен сезон РИОСВ - Варна засили контрола по спазването 

на нормативните изисквания за нерегламентирано изгаряне на отпадъци.  

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. 

 

Предвидената в Закона за управление на отпадъците санкция за констатирано 

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

 

Източник: Днес 

 
Заглавие: Гешев разпореди на МВР и ДАНС съвместни проверки върху управлението 

на отпадъци 

  

Линк: https://www.dnes.bg/notifikacii/2020/01/06/geshev-naredi-proverki-kak-se-

syhraniavat-otpadycite.435044 
 

 
 
Текст: Главният прокурор Иван Гешев разпореди проверки за съхраняването на 

отпадъците в цялата страна. 

 

Те са разпоредени на министъра на вътрешните работи Младен Маринов и на 

председателя на ДАНС Димитър Георгиев - за спазване на Закона за управление на 

отпадъците и на Закона за опазване на околната среда. 

 

Ще трябва да бъдат установени всички "притежатели на отпадъци" на територията на 

страната. 

https://www.dnes.bg/notifikacii/2020/01/06/geshev-naredi-proverki-kak-se-syhraniavat-otpadycite.435044
https://www.dnes.bg/notifikacii/2020/01/06/geshev-naredi-proverki-kak-se-syhraniavat-otpadycite.435044


 

WWW.BAR-BG.ORG I 4 

 

Ще бъде изискана информация и за контрола, упражняван от регионалните 

инспекции по околната среда и кметовете на общини. 

 

Прокуратурата вече проверява сигнали за нерегламентирано съхранение на 

отпадъци от Италия в Плевен и във Враца. 

Нарушителите ще бъдат предавани на прокуратурата веднага. 

 

Източник: Топновини 

 
Заглавие: Започват проверки на фирмата, складирала италианските отпадъци във 

Враца  

 

Линк: https://topnovini.bg/novini/851355-proveryavat-firmata-skladirala-italianskite-

otpadatsi-vav-vratsa 
 

 
 

Текст: Екоинспекцията във Враца започва проверка на фирмата, която складира в 

града 50 тона отпадъци от Италия. 

 

Очаква се да бъде установен контакт с нея и да се санкционира собственикът на 

складовата площ, на която са стоварени балите с боклуци. До момента е ясно, че той 

няма лиценз за подобна дейност, а в общината не е постъпвало искане за третиране 

на отпадъците. 

 

50-те тона употребявани тонер касети от принтери са докарани от Милано и 

складирани в промишлената зона на Враца от фирма, регистрирана в София, 

припомня БНТ. Според собственика на складовете, те представляват суровина, а не 

отпадък и ще бъдат използвани за рециклиране чрез механична обработка. 

 

Проверка на РИОСВ показа, че касетите не са опасни за здравето. 

 

Източник: Trafficnews.bg 

Заглавие: Защо не работи депото за отпадъци в Благоевград? 

Линк: https://trafficnews.bg/obshtestvo/zapochna-se-obshtina-plovdiv-startira-

protsedurata-165366/ 

 

 

https://topnovini.bg/novini/851355-proveryavat-firmata-skladirala-italianskite-otpadatsi-vav-vratsa
https://topnovini.bg/novini/851355-proveryavat-firmata-skladirala-italianskite-otpadatsi-vav-vratsa
https://trafficnews.bg/obshtestvo/zapochna-se-obshtina-plovdiv-startira-protsedurata-165366/
https://trafficnews.bg/obshtestvo/zapochna-se-obshtina-plovdiv-startira-protsedurata-165366/
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Текст: Пловдив се готви за грандиозна промяна на битовото отопление на дърва и 

въглища на домакинствата, което е един от основните замърсители на атмосферния 

въздух в града. 

 

Общината е стартирала обществена поръчка, в която се предвиждат две основни 

цели, - проучване на нагласите на населението и организиране и провеждане на 

разяснително-обучителна кампания сред населението използващо дърва и въглища 

за отопление, както и изготвяне на проучвания, анализи и механизми за подготовка на 

инвестиционни мерки. 

 

Припомняме, че мярката за модернизиране на отоплението в домовете на твърдо 

гориво е заложена в проекта на Община Пловдив „Мерки за подобряване качеството 

на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на фини 

прахови частици /ФПЧ10/ от битовото отопление“, който е финансиран със средства 

по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Безвъзмездна финансова 

помощ е в размер на 13 862 232,11 лв, като сумата е разпределена на база броя 

домакинства на твърдо гориво, които по предварителни данни в Пловдив наброяват 

18 165. 

 

Община Пловдив вече извърши пред проектно проучване на нагласите на 

населението, което подлези на подмяна на отоплението. В рамките на няколко 

месеца 591 души са подали декларации, че искат да бъдат включени в програмата.  

 

Проекта най-общо включва поетапна подмяна на стари и неефективни горивни 

инсталации с нови и модернизирани и/или монтиране на филтри към горивните 

инсталации. Безплатно хората, които се отопляват с печки на дърва и въглища ще 

могат да се сдобият с чисто нов климатик, печка на пелети или пък да бъдат свързани 

към топлопреносна мрежа - газификация или топлофикация.  

 

Проектът бе представен като част от стратегията на Пловдив за борбата с мръсния 

въздух. Според събраните данни битовото отопление причинява над 70% от 

токсичността на въздуха. Именно по тези параграфи в зимния сезон атмосферния 

въздух в Пловдив минава в пъти екологичните норми. Счита се чрез подмяна на старото 

отопление на гражданите, което изпуска вредни емисии, замърсяването драстично 

ще намалее.   

 

Подмяната на отоплителните способи трябва да доведе до намаляване на изгарянето 

на твърди горива и замяна на твърдите горива с отопление на електричество.  

 

В настоящата процедура се търси изпълнител на проучване на нагласите на 

населението, използващо дърва и въглища за отопление, във връзка с планирани 

мерки, както и организиране и провеждане на разяснително-обучителна кампания. 

Освен това втората обособена позиция предвижда изработване на цялостна визия за 

подхода, по който ще бъдат подменяни отоплителните устройства на твърдо гориво; 

Изготвяне на Механизъм, чрез който кандидатът ще осигури приоритетност на 

инвестициите в санирани сгради; Изготвяне на Механизъм, отчитащ приходи, 

генерирани от предаването на заменените отоплителни устройства от общината на 

специализирани структури, регистрирани за третиране на отпадъци от черни и цветни 
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метали съгласно ЗУО; Обследване на място, изготвяне на анализи, оценки, 

обосновки, изследвания за целите на подготовка на проектното предложение; 

Разработване на средни/пределни цени за единица продукт; Изготвяне на проектно 

предложение за втори етап на проекта.  

 

Прогнозната стойност на поръчката е 542 000,00 лв. без включен ДДС. От изпълнителите 

се изисква да представят три доклада за работата си, както и да проведат 

информационно-рязяснителна кампания. Сроковете са от 1 до 3 месеца по 

различните направления. 

 

При изборът на фирма най-голяма тежест /60% от оценката/ ще има качеството на 

събрания екип, в който трябва да има минимум шест ключови експерти, сред които 

ръководител, анализатор на качеството на атмосферния въздух, маркетолог, 

социолог, експерт по отоплителни инсталации. Цената ще има по-малка тежест от 

40% в крайния избор на изпълнител. 

 


