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Източник: Дневник 

 
Заглавие: Контрол над вноса на отпадъци: какво се предлага 

 

Линк:https://www.dnevnik.bg/politika/2020/02/22/4032698_kontrol_nad_vnosa_na_otpad

uci_kakvo_se_predlaga/ 
 

 
 

Текст: След скандала с италианския боклук в следващите седмици парламентът ще 

работи върху мерки, с които да се повиши контрола над вноса на отпадъци. Във 

вторник в Народното събрание ще се проведе заседание на ресорната комисия, на 

която в присъствието на неправителствени организации ще бъдат обсъдени 

политиките на изпълнителната власт при управлението на отпадъците. 

 

Първоначално по разпореждане на премиера Бойко Борисов се проучваше 

възможността за временен мораториум на вноса на отпадъци, но такова решение 

вече не се обсъжда, тъй като е в противоречие с европейското законодателство. 

Управляващите предлагат две решения, с които да се затегне контролът над вноса и 

изгарянето на отпадъците. 

 

Регистър или банкова гаранция 

 

Според председателя на ресорната комисия в парламента Ивелина Василева от ГЕРБ 

трябва да стане публичен регистърът на вносителите и износителите на отпадъци, 

който Министерството на околната среда и водите трябва да води. Целта е не само 

компетентните органи, но и обществеността да може да проследява пътя на 

отпадъците. 

 

Депутатът от БСП Явор Божанков обаче смята, че за да живеят в чиста и здравословна 

околна среда хората, контролът трябва да се затегне и да спрат да оперират мнимите 

фирми. Заради това социалистите предлагат задължителна банкова гаранция от 15 

хил. лв., която да плащат всички фирми, които се занимават с отпадъци. В момента 

такива има само тези, които се занимават с черни и цветни метали. Сред 

предложенията е и постоянно видеонаблюдение на площадките. 

 

След дискусия лидерът на гражданската платформа "Изправи се.БГ" Мая Манолова 

обобщи законови промени, според които да има изискване отпадъците да се 

съхраняват само на площадките, където се третират, както и да бъдат намалени 

сроковете за съхранение. 

 

Горенето на отпадъци - по-трудно 

 

Друга мярка, която управляващите предлагат, касае по-голям контрол над изгарянето 

на отпадъци. Предложението е оценката за въздействието над околната среда, която 

https://www.dnevnik.bg/politika/2020/02/22/4032698_kontrol_nad_vnosa_na_otpaduci_kakvo_se_predlaga/
https://www.dnevnik.bg/politika/2020/02/22/4032698_kontrol_nad_vnosa_na_otpaduci_kakvo_se_predlaga/
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се прави при инвестиционни намерения за горене на боклук, да стане задължителна 

за всички. В момента такава се изисква изгаряне на отпадъци над 100 тона. 

 

 

Депутати от "Атака" предлагат парламентът да въведе временен мораториум за внос 

и горене на отпадъци. Според тях на този етап не е безспорно доказано въздействието 

от добиването на електричество чрез изгаряне на смет върху здравето на населението 

и опазването на околната среда. 

 

Източник: Дневник 

 
Заглавие:  Как ще се прилага принципът "Замърсителят плаща" за такса смет 

 

Линк:https://www.dnevnik.bg/gradska_sreda/2020/02/22/4031546_kak_shte_se_prilaga_pr

inciput_zamursiteliat_plashta_za/ 
 

 
 

Текст: Tакса смет за художествени галерии, за ресторанти и магазини е еднаква, 

просто всички те са "нежилищни имоти на предприятията, попадащи в границите на 

организираното сметосъбиране". Това е текстът в наредбата за местните такси на 

Столичната община, който ги обединява в една формула за изчисляване на такса 

битови отпадъци (ТБО). Сумата варира според имота, но не и според количеството 

отпадъци, което произвежда даден обект. 

 

"Ние реално нямаме отпадъци. Единствено картоните от опаковките на картините 

понякога са за изхвърляне. Тогава ги носим в контейнерите за разделно събиране", 

обясниха от частна галерия в центъра на София. 

 

Член 23 на наредбата за местните такси дава възможност фирмите в София да си 

поръчат свой контейнер от общината и по количеството отпадъци да им се начислява 

такса смет. Но им разрешава и да не го направят и тогава таксата се формира върху 

отчетната стойност на имота. Практиката в центъра на София показва, че вторият 

вариант е предпочитан, затова контейнерите в близост до заведения за хранене 

постоянно са препълнени, оплакват се граждани, живеещи наоколо. 

 

Принципът "Замърсителят плаща" трябваше да се въведе от 1 януари 

 

Принципът "Замърсителят плаща" при автомобилите бе въведен от Столичната 

община с вдигането на местния данък за по-старите коли от 1 януари. При отпадъците 

този принцип щеше да се въведе от същата дата и то за цялата страна с прието 

изменение в чл. 67, ал.4 от Закона за местните данъци и такси. В него се казва: 

Количеството битови отпадъци е водеща основа за определяне на размера на 

таксата за битови отпадъци". Този принцип вместо да се прилага от 1 януари 2020 г., 

бе отложен от парламента за началото на 2022 г. 

https://www.dnevnik.bg/gradska_sreda/2020/02/22/4031546_kak_shte_se_prilaga_principut_zamursiteliat_plashta_za/
https://www.dnevnik.bg/gradska_sreda/2020/02/22/4031546_kak_shte_se_prilaga_principut_zamursiteliat_plashta_za/
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ЕК е против постоянното отлагане у нас на принципа "Замърсителят плаща" 

 

България може да бъде санкционирана от Европейската комисия, ако продължава да 

не прилага този принцип при определянето на такса смет, сигнализира Българската 

стопанска камара през миналата година. Организацията подаде жалба до ЕК срещу 

определянето на таксата на база отчетната стойност на имота или на балансовата 

стойност на активите, вместо на реално произведеното количество смет. 

 

"Европейската комисия няма да се колебае да предприеме действия срещу 

държавите-членки, в които националното законодателство или практика не са в 

съответствие с принципа "замърсителят плаща", се заявява в писмо отговор от ЕК до 

БСК, получено през май 2019 г. 

 

В писмото се посочва, че вече е извършено обстойно разглеждане на жалбата и е 

установено, че българското законодателство предвижда конкретни мерки за 

прилагане на този принцип още от 2015 г., но влизането му в сила постоянно се отлага. 

 

"Визия за София": Анонимността на отпадъците е проблем за столицата 

 

В обширното проучване за развитието на Столична община до 2050 г. екипът на 

проекта "Визия за София" е стигнал до същия извод и за жилищните имоти. 

Ръководителят му Любо Георгиев обяви, че ще предложи на общината такса смет да 

се определя не според данъчната оценка на жилището, както е сега, а по реалното 

количество отпадъци на едно домакинство. 

 

"Анонимността на отпадъците пречи да се разбере кой къде колко изхвърля", отбелязва 

Георгиев. Като успешен пилотен проект той посочва обособяването на три жилищни 

блока в район "Надежда", които имат свои контейнери с ключ. Там няма разхвърляни 

боклуци, а разделното събиране се е увеличило значително. Живеещите в тези 

блокове плащат същата такса смет, както навсякъде другаде в София. 

 

В София ще се прилагат различни механизми за формиране на таксата 

 

 

"В тези блокове в "Надежда" може да се измерва количеството боклук, което 

гражданите формират. Личната ми позиция е, че на търговските обекти и на 

обществените сгради трябва да имат индивидуални съдове за смет и да се измерва 

количеството отпадъци. И така да се върви към заплащане на тази основа", обясни за 

"Дневник" Лорита Радева от ГЕРБ, председател на комисията по околна среда на 

Столичния общински съвет. 

 

Действащата наредба за местните такси на територията на Столичната община 

предлага сключването на индивидуален договор в тази насока, каза Радева. Общият 

размер на такса смет обаче включва и компонента "чистота на обществените 

пространства", която според личното ми разбиране трябва да остане задължителна 

за всички - и за гражданите, и за търговските обекти", заяви тя. Размерът на тази 

компонента се формира в промили от отчетната стойност на имота. 
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След влизането в сила на промените в Закона за местните данъци и такси от 1 януари 

2022 г. общините сами ще могат да избират различни варианти на изчисляване на 

такса смет. Те всички ще са на базата "замърсителят плаща". 

 

Според броя на живеещите или според количеството отпадъци? 

 

Единият ще е според броя на живеещите на един адрес, обсъжда се и друг - според 

разхода на вода в даден имот. Трети вариант е според количеството генерирани 

отпадъци, който ще е по-труден, тъй като ще наложи контейнерите да се заключват. 

Това ще създаде затруднения на сметосъбиращите фирми. В този вариант обаче 

може да се прилага бонус за стимулиране на разделното събиране на отпадъци - 

тяхното количество да не се калкулира в такса смет. 

 

"Междуведомствена комисия на национално ниво работи по прилагането на 

принципа "замърсителят плаща" според особеностите на всяка община. Срокът е 

краят на 2021 г. и тогава Столичната община ще се възползва от възможните 

механизми, които ще бъдат предложени. София е конгломерат и е трудно навсякъде 

да се прилага един и същ подход. В индивидуалните домове (къщи) ще се опитаме 

да приложим системата с индивидуални съдове. В комплексното застрояване 

(жилищните блокове) може да се предложи опитът на пилотния проект в кв."Надежда" 

и да се измерва количеството боклук, което живеещите изхвърлят", обясни Лорита 

Радева. 

 

Източник: Факти 

 
Заглавие: В най-отровното място на Земята старците са 40-годишни 

 

Това е Агбогблоши, депо в Гана в град Акра 

 

Линк: https://fakti.bg/life/448954-v-nai-otrovnoto-masto-na-zemata-starcite-sa-40-godishni 

  

 
 

Текст: Кaктo e извecтнo, Чeрнoбил e oтрoвeн грaд и cимвoл нa тoвa, кoeтo щe ce cлучи, 

кoгaтo нaукaтa ce oбъркa и хoрaтa нe внимaвaт. И aкo Чeрнoбил e "мaркa" зa 

мecтoпoлoжeниe нa кaтacтрoфa, вce oщe имa мнoгo мecтa пo cвeтa, кoитo мoгaт дa 

бъдaт включeни в тoзи cпиcък. кaтo нaпримeр Aгбoгблoши, дeпo в Гaнa в грaд Aкрa. 

Вижтe зaщo тoвa мяcтo e пo-лoшo oт Чeрнoбил. 

                                            

Тoвa дeпo e втoрият пo гoлeминa цeнтър зa oбрaбoткa нa eлeктрoнни oтпaдъци в 

Зaпaднa Aфрикa. Eлeктрoннитe oтпaдъци включвaт вcичкo, oт кoeтo хoрaтa ce oтървaт 

cлeд брaкувaнeтo им - микрoвълнoви фурни, тeлeвизoри, хлaдилници, кoмпютри. 

Oтнeмa мнoгo врeмe и уcилия тeзи eлeмeнти дa бъдaт рaзбити нa пo-мaлки пaрчeтa 

и вceки oт тях дa ce рeциклирa.                                     

 

https://fakti.bg/life/448954-v-nai-otrovnoto-masto-na-zemata-starcite-sa-40-godishni
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Зaмърcявaнe c тeжки мeтaли 

 

Тeжкитe мeтaли тук нaвлизaт във вcичкo - въздух, зeмя, вoдa и в живoтa нa пoнe 50 000 

бeдни хoрa, живeeщи в дeпoтo. Тoвa, кoeтo ce cлучвa пo врeмe нa прoцeca нa 

рeциклирaнe, дoпринacят зa нeгoвaтa титлa нa нaй-тoкcичнoтo мяcтo в cвeтa. 

 

Cпoрeд дoклaдa Гaнa eжeгoднo внacя oкoлo 215 000 тoнa кoнcумирaнa eлeктрoникa  

oт чужбинa, прeдимнo oт Зaпaднa Eврoпa, гeнeрирaйки oщe 129 000 тoнa oтпaдъци 

гoдишнo. 

Ocнoвнaтa зaплaхa зa здрaвeтo  идвa oт изгaрянeтo нa кaбeлитe, зa дa ce извлeчe 

мeдтa, кoятo e вътрe в тях. Cтирoпoрът чecтo ce изпoлзвa кaтo гoривo зa възплaмeнявaнe 

нa кaбeли, cъдържaщи тoкcични тeжки мeтaли кaтo oлoвo. 

 

Източник: БТА 

 
Заглавие: Инвестиционно предложение за преработка на опасни химически 

отпадъци провокира недоволство в Перник 

 

Линк:  http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2154880 

 

 
 

Текст: Готовност за протестни действия обявиха от инициативен комитет "Спаси 

Перник" заради инвестиционно предложение за изграждане на инсталации за 

преработване на опасни химически отпадъци в източния район на града. Столична 

фирма възнамерява да внедри технологии за обезвреждане на отпадъчни химически 

вещества в два модула; за третиране на опаковки, замърсени с опасни вещества и 

инсталация за рециклиране на разтворители на територията на бившия завод за 

токоизправители. Площадката се намира на 250 - 280 м от жилищни сгради, 

перничани са обезпокоени, че екосредата ще бъде засегната и това е поредният 

замърсител на града. 

 

Икономическото лице на Перник трябва да бъде екологично съобразено. Няма да 

подкрепим производства, които могат да увредят здравето на хората, заяви кметът 

Станислав Владимиров. По думите му разговори с инвеститора досега не са водени, 

затова общината ще изрази становището си пред РИОСВ и Министерството на 

околната среда. 

 

Жители на кварталите "Изток" и "Църква", чиито домове са в съседство с площадката 

за опасни отпадъци също изразиха опасения от реализацията на инвестиционното 

намерение. 

 

Източник: News.bg 

 

https://nova.bg/news/view/2020/02/04/276873/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F
http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2154880
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Заглавие: Нелегални контейнери с боклук са открити от румънските власти в 

Констанца 

 

Линк: https://news.bg/int-politics/nelegalni-konteyneri-s-bokluk-sa-otkriti-ot-rumanskite-

vlasti-v-konstantsa.html 

 

 
 

Текст: 16 нелегални контейнера с отпадъци са открити в пристанище Констанца, друг 

незаконен боклук е пристигнал от Италия в Румъния, съобщава "Румъния джърнал". 

 

Инспектори по околната среда са открили депонирани отпадъци в Инеу и Ваду 

Крисулуи, окръг Бихор. Вносителите са използвали фалшиви документи, за да доставят 

боклука в Румъния, където е трябвало да бъде изгорен или рециклиран. 

 

Междувременно в окръг Бихор текат проверки, тъй като може да има и други 

нелегални сметища. 

 

Миналата седмица инспектори откриват първите контейнери с отпадъци, който 

трябвало да преминат транзит през Румъния, както пише в документите, но са 

изоставени в района на село Инеу де Крис. Румънските власти уведомяват своите 

италиански колеги да поемат разходите за репатриране на отпадъците. 

 

Другите 16 контейнера за отпадъци в пристанище Констанца, са пълни с домакински 

предмети втора употреба, според официалните документи и са свалени от 

холандски кораб, пристигнал от Обединеното кралство, разследване разкрива, че 

става въпрос за незаконни отпадъци. 

 

Румънската брегова охрана обяви в четвъртък вечерта, че по това дело се разследват 

двама румънци и британски гражданин по обвинение за нелегален внос на отпадъци 

в Румъния. 

 

https://news.bg/int-politics/nelegalni-konteyneri-s-bokluk-sa-otkriti-ot-rumanskite-vlasti-v-konstantsa.html
https://news.bg/int-politics/nelegalni-konteyneri-s-bokluk-sa-otkriti-ot-rumanskite-vlasti-v-konstantsa.html

