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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 ЕЕО 

 

 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-9644/ 

 

 

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 

случаите за освобождаване от ограниченията за употреба на опасни вещества 

в определени материали и компоненти на електрическото и електронното 
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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: 6.6.2020 г. Становища от 

заинтересованите лица могат да се подават на е-mail: 

mchenkova@moew.governement.bg и pivanova@moew.government.bg  

 

Източник: БТА 

 

Заглавие: В Търговищко са съставени 24 констативни протокола от контрольорите 

по чистотата 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2206639 

 

 
 

Тест: Специалистите по контрол на чистотата в Община Търговище през април 

са съставили 24 констативни протокола. 13 от тях са за складиране на строителни 

отпадъци на обществени площи, информират от администрацията на кмета 

Дарин Димитров. 

 

Общината има сключени договори с фирми за извозване на строителни, 

едрогабаритни и опасни отпадъци, електрическо и електронно оборудване. 

Строителни отпадъци до 1 куб. м се извозват безплатно. Списък с площадките и 

реда за предаване на различните видове отпадъци е публикуван в сайта на 

администрацията, припомнят от кметството. 

 

Забранено е и изхвърлянето на растителни отпадъци в контейнерите за битови 

отпадъци или до тях. Те следва да се оползотворяват на място в дворовете. 

Възможно е и предаването им на площадката за компостиране в 

промишлената зона. 

 

Общинското предприятие БКС ежедневно извозва със специализиран транспорт 

нерегламентирано струпани около контейнерите мебели, уреди и строителни 

материали. Това се прави изцяло за сметка на предприятието и с цел опазване 

чистотата в града. Разходът е допълнителен и се плаща от всички граждани. В тази 

връзка призоваваме жителите на Търговище да използват услугите на фирмите, 

с които Общината има сключени договори, каквито са и законовите изисквания. 

От БКС умоляват шофьорите да не паркират превозните си средства в близост 

до съдовете за битови отпадъци, тъй като това прави невъзможно извозването на 
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сметта. Само през последната седмица има повече от 10 такива случая, като в 

някои от тях се е наложила намесата и на "Пътна полиция". 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: ВиК – Благоевград подкрепи кампанията „Капачки за бъдеще“ 

 

Линк: https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101271796 

 

 
 

Текст: “Водоснабдяване и канализация“ – Благоевград подкрепи кампанията 

„Капачки за бъдеще“. При входа  на касата и деловодството на Управлението 

вече е разположено метално сърце, в което клиенти и служители могат да 

поставят пластмасови капачки. 

 

Периодично събраните пластмасови изделия ще бъдат предавани в специално 

обособени пунктове за рециклиране. 

 

Поставянето на капачки в металното сърце следва да се осъществява при 

определени хигиенни условия и спазване на необходимата физическа 

дистанция, с цел превенция на разпространението на COVID – 19.  Чрез 

кампанията „Капачки за бъдеще“ се осигуряват средства за закупуване на 

кувьози, които се предоставят на лечебни заведения от цялата страна. „С  

монтиране на металното сърце ние декларираме подкрепата си към една 

добра кауза. От друга страна помагаме и за по-чиста природа“, коментира инж. 

Росица Димитрова, управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – 

Благоевград. 

 

Източник: Дневник 

 

Заглавие: Пернишката топлофикация минива на извънреден режим 

 

Линк:https://www.dnevnik.bg/biznes/2020/05/07/4063844_pernishkata_toplofikaciia_

miniva_na_izvunreden_rejim/?ref=rss 

 

 
 

Текст:   Топлофикация Перник" ще премине на извънреден режим, за да не 

генерира отпадъци, съобщиха от областната администрация. 

Шламохранилище "Седми септември" на ТЕЦ "Република" в Перник, чиято дига се 

скъса тази сутрин, е с изчерпан обем, съобщава БТА. 

 

https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101271796


То е изградено на мястото на бившия открит въгледобивен рудник "Куциян". 

Последното комплексно разрешително за експлоатацията му е от 2016 г. 

"Топлофикация Перник" е продължила да депонира отпадъка си на сгуроотвала. 

Според изпълнителния директор Любомир Спасов това се правело паралелно с 

механична рекултивация, за която "Топлофикация" имала разрешение. След 

това щяла да го засипе с пръст и да започне биологична рекултивация. 

 

Дружеството разполага с още едно депо - "Кудин дол", но и неговият обем е 

запълнен. 

 

а периода 1972-2015 г. в двата сгуроотвала е обезвреден приблизително 26 млн.т 

сгуропепелен отпадък. Топлоснабдителното предприятие отделя сгурия, шлака и 

дънна пепел от котлите до 54 300 т годишно, пепел от изгаряне на въглища - до 489 

000т/год. и до 57 000 т/год. гипс от работата на сероочистващата инсталация, по 

данни на РИОСВ. 

 

Според министъра на икономиката Емил Караниколов, ако шламохранилище 

"Седми септември" продължи работа по този начин и има валежи, е възможно 

да се създаде нова опасност след няколко дни. Затова, по думите му 

единственото решение в момента е да се работи на газ и да не се вкарват 

повече отпадъци и вода. 

 

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров увери, че ще се 

предприемат действия към собствениците или отговарящите за състоянието на 

съоръжението. 

 

От 2006 г. алармирам за потенциалната опасност, заяви кметът на кв. "Калкас" 

Надка Павлова. 

 

Заради изчерпване на обема на съществуващите депа преди шест години 

"Топлофикация" обяви инвестиционно намерение за обособяване на нов 

сгуроотвал в местността "Чокладиновец" край село Люлин. Предвиждаше се 

бъдещото шламохранилище да приема до 1560 т/денонощие. Отпадъкът 

трябваше да се транспортира до площадката за предварително третиране с 

хидротранспорт, което не предполага неорганизирани емисии на прах в 

атмосферния въздух. По време на експлоатацията се предвиждаше уплътняване 

на депонирания отпадък и изграждане на стационарна оросителна 

система,ограничаваща неорганизираните прахови емисии. Трябваше да бъде 

изграден и магистрален тръбопровод с дължина 4500 м, който да бъде положен 

в стоманобетонови корита с цел недопускане на замърсяване. 

 

Инвестиционното намерение обаче остана само на книга, въпреки 

положителното становище на РИОСВ и други отговорни институции. 

 

Последва ново инвестиционно предложение за преустройство и разширение на 

съществуващото депо за сгуропепелна маса "Кудин дол". В него до края на 2014 

г. са обезвреждани неопасни производствени отпадъци, образувани от 

експлоатация на горивната инсталация на ТЕЦ "Република". 

 

Топлоснабдителното дружество е с намерение да експлоатира минимум 15 

години бъдещото преустроено депо "Кудин дол". Планира се то да поеме 6.5 млн. 



т сгуропепелна маса. Денонощният му капацитет ще бъде до 1 320 т, при условие 

на максимално натоварване на съоръженията в ТЕЦ "Република". На практика се 

очаква депониране на около 820 т за денонощие, по данни на "Топлофикация". 

 

Планира се към съществуващия върху 280 дка сгуроотвал"Кудин дол" поетапно да 

се присъединят части от съседните на депото площи - общинска собственост, 

основно от север и изток. Все още не сме получили становище от 

Министерството на земеделието за преотреждане на терените, каза Спасов. 

 

Отпадният продукт /шлам/ е изключително инертен, той не е опасен, не е 

активен, уверява той. По думите му шламът съдържа безопасните силициев 

двуокис и двуалуминиев триокис. Засега обаче материалът се ползва 

единствено в малки количества от циментовите заводи и за смеси. Запълвани са 

частично и празни участъци в котловани на мините. Има идея и за уплътняване със 

сгуропепелна маса на многобройните галерии от преустановения подземен 

въгледобив. По данни на дружеството са правени няколко теста съвместно с 

общинската администрация в района на пернишкия квартал "Караманица". 

Налице е потенциал процесите на слягане да се ограничават. В Перник се 

обсъжда изпълнението на подобен проект, но е предвидено използването на 

отпадък от ТЕЦ "Бобов дол". 

 

Преди години притеснение от разширяването на депо "Кудин дол" изразиха 

жители на квартал "Църква". Тогава от кметството заявиха, че населението в 

квартала не би приело разширение на шламохранилището на изток, защото и 

без друго страда от близостта със "Стомана Индъстри". По предварителни данни 

уголемяването на сгуроотвала достига оградата на металургичното 

предприятие. Живеещите в района се опасяват, че е възможно преустройството 

на шламохранилището да повлияе върху чистотата и на двата най-големи 

пернишки квартала "Изток" и "Мошино". Ако проблемът със сгуроотвала не бъде 

решен, е налице реален риск за прекратяване на дейността на дружеството, 

смятат от "Топлофикация". 

 
Източник: Днес 

 

Заглавие: Горят складове за строителни отпадъци край "Столипиново" 

Няколко екипа на пожарната се борят с огъня 

 

Линк: https://www.dnes.bg/stranata/2020/05/07/goriat-skladove-za-stroitelni-

otpadyci-krai-stolipinovo.448810 
 

 
 

Текст: Голям пожар пламна в пловдивския район "Източен" по обяд. 

  

В пламъци са бивши складове за строителни отпадъци в близост до квартал 

"Столипиново". 
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Запалили са се складове за PVC дограма на площ от поне няколко декара, 

предава Bulgaria ON AIR. 

 

Силният вятър затруднява гасенето на пламъците, а целият квартал е покрит от 

гъст черен пушек. Поне шест екипа на пожарната се борят с огъня. 

 

По чудо няма пострадали при инцидента, тъй като част от тавана на едно от 

помещенията се е срутил малко след като хората в него са излезли. 

 


