
МЕДИА МОНИТОРИНГ 

06 НОЕМВРИ 2020 г. 

 

                                                  

 

Източник: Монитор 

 

Заглавие: Фирмите с такса смет според количеството отпадъци, ако подадат 

документи до 30 ноември 

 

Линк: https://www.monitor.bg/bg/a/view/firmite-s-taksa-smet-spored-kolichestvoto-

otpadyci-ako-podadat-dokumenti-do-30-noemvri-232953 

 

 
 

Текст: "На 30 ноември изтича крайният срок за подаване на документи от 

юридическите лица - фирми и предприятия, които желаят през 2021 г. да плащат 

такса смет за нежилищните им имоти според количеството отпадъци или в 

условията на пряко договаряне". Това припомня зам.-кметът по финанси на 

София Дончо Барбалов във Фейсбук. 

 

Документи се подават в деловодството на дирекция „Икономика и търговска 

дейност“, ул. “Оборище“ № 44. 
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Заради ограничителните мерки срещу разпространението на COVID-19 и с цел 

да се предотврати струпване на множество хора, деловодството ще работи с 

удължено работно време, както следва: 

• от 08:00 ч. до 19:00 ч. в дните от понеделник до петък (вкл.); 

• на 07 ноември 2020 г. (събота) – от 09:00ч. до 17:30 ч.; 

• на 14 ноември 2020 г. (събота) – от 09:00 ч. до 17:30 ч.; 

• на 21 и 22 ноември 2020 г. (събота и неделя) – от 09:00 ч. до 17:30 ч.; 

• на 28 и 29 ноември 2020 г. (събота и неделя) – от 09:00 ч. до 17:30 ч. 

 

От общината призовават предприятията да се възползват от удълженото работно 

време и да подадат своевременното документите, като не изчакват крайния 

срок. Предприятията могат да се възползват и от законовата възможност за 

подаване на документите чрез лицензиран пощенски оператор. 

 

Източник: Agri.bg 

Заглавие: Санкционират дестилерия за изгарянето на растителни отпадъци 

Димящи остатъци от лавандула обгазиха Добрич, последва проверка на 

екоинспекцията във Варна 

Линк: https://agri.bg/novini/sanktsionirat-destileriya-za-izgaryaneto-na-rastitelni-

ostattsi 

 

 
 

Текст: Aкт за нерегламентирано изгаряне на отпадъци състави РИОСВ – Варна на 

фирма „Тривива” ООД. Причината е продължилото няколко дни задимяване и 

обгазяване на Добрич вследствие на пожар в земеделския имот на фирмата. 

Проверката на екоинспекторите е извършена след получен при тях сигнал на 2 

ноември, съобщиха от РИОСВ.  

 

Обгазиха Добрич. Отново! 

 

На място в дестилерията пристигат експерти и лаборанти. Те констатират, че на 

площ от около 2 дка тлеят и частично горят отпадъци от преработка на лавандула, 

натрупани в резултат от дейността на дружеството. Към момента на проверката 

от „Тривива“ ООД са организирали запръстяването на терена със 

специализирана техника.   

 

Експертите са извършили пробовземания за контрол на качеството на 

атмосферния въздух с апаратура за бързо определяне на замърсители в две 

точки за измерване - до първите жилищни сгради в най-близкия и в най-

отдалечения квартал от дестилерията. Няма задействани алармени стойности на 

апаратурата по всички контролирани замърсители, уточняват още от РИОСВ. 

 

На фирмата е дадено предписание за преустановяване и недопускане 

изгарянето на отпадъци от етерично-маслени култури. Съставен е и акт за 



установяване на административно нарушение съгласно изискванията на Закона 

за управление на отпадъците. 

 

За нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци за юридически лица се 

предвижда санкция от 1400 лв. до 4000 лв. 

 

Пожарникарите съобщиха преди дни, че се уточнява дали лавандулата е 

подпалена умишлено, или се е самозапалила в резултат на процесите на 

гниене. На този терен в покрайнините на Добрич от години се трупат 

растителните остатъци от дестилерията за етерични масла. В същото време 

законовото изискване е тя да има сключен договор с депо за отпадъци, към което 

да извозва отпадъците от лавандула. 

 

 

Източник: Монитор 

Заглавие: Училище въстана срещу изграждане на компост за биологични 

отпадъци 

Линк: https://www.monitor.bg/bg/a/view/uchilishte-vystana-sreshtu-izgrajdane-na-

kompost-za-biologichni-otpadyci-233169 

 

 
 

Текст: Националната гимназия за приложни изкуства се обяви срещу 

изграждането на компост за биологични отпадъци в Трявна. 

 

Директорът на училището Орфей Миндов е изпратил писмо до шефката на 

РИОСВ Велико Търново с въпрос дали екоинспекцията наистина е дала 

разрешение за изграждане на депото за отпадъци и ако „да” на какво 

основание. 

 

„Фирма, която е наела терена на бившия вълнено-текстилен завод, който отдавна 

вече е разрушен, обезкостен, иска да направи там инсталация за индустриален 

компост, която да разгражда животински и биологични отпадъци – остатъци от 

животински тъкани, животински изпражнения, урина, както и всякакви боклуци, 

генерирани от различни индустрии. Ние не сме съгласни в непосредствена 

близост до Националната гимназия да има такова съоръжение”, се казва в 

писмото, подписано от директора Миндов. Въпрос до екоинспекцията във Велико 

Търново са изпратили и от тревненска медия. От отговора на РИОСВ става ясно, 

че инвестиционното намерение е бъдещия компост да е с капацитет от 23 800 

тога годишно. В представеното инвестиционно предложение има подробен план 

и таблица за количествата от различните отпадъци, които се предвижда да се 

разграждат в инсталацията. Най-голямата част от тях са животински изпражнения, 

урина и тор, а освен тях: отпадъци от корк и дървесни кори, асфалтови смеси, 

отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене, биоразградими отпадъци 
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и отпадъци от пазари. Впоследствие фирмата се е отказала от намерението си 

да компостира асфалт. 

 

Получения след разграждането продукт ще лъде изнасян и продаван в държави 

извън Европейския съюз. В дадения 14-дневен срок срещу инвестиционното 

намерение не са постъпили мнения и становища. Жителите на Трявна обаче, са 

категорични че това е, защото те не са били уведомени по никакъв начин от 

общинското ръководство и всичко е станало тихомълком зад гърба им. Хората 

от малкото красиво планинско градче са категорични, че не желаят градът им, 

кото е известен с туризма си, да се превръща в депо за отпадъци, а чистия 

планински въздух, с който се гордеят да се вмирисва на урина и изпражнения. В 

социалните мрежи вече е започнала подписка срещу бъдещия компост. 

Тревненци се заканват, че ако се наложи ще обявят гражанско неподчинение и 

ще застанат с телата си срещу земекопните машини, но няма да позволят 

изграждането на бъдещото депо за биологични отпадъци. 

 

Източник: Столица 

 

Заглавие: В „Овча купел 1“ глобиха двама за горене на отпадъци 

 

Линк: https://stolica.bg/raion-ovcha-kupel/v-ovcha-kupel-1-globiha-dvama-za-

gorene-na-otpadatsi 

 

 
 

Текст: В столичния район „Овча купел 1“ бяха глобени двама столичани за горене 

на отпадъци на открито. При съвместна проверка на полицаи от 6 РУ при СДВР и 

Столичен инспекторат на ул. „748“ в „Овча купел 1“ са били хванати 

нарушителите, които са отнесли актове.  

 

Припомняме, че това не е първият път, в който се глобяват софиянци за горене на 

отпадъци. В столичния квартал „Христо Ботев" инспекторите често глобяват за 

горене на кабели. Изгарянето на отпадъци на открито е нарушение и се 

санкционира по реда на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане 

и опазване на чистотата на територията на СО, разясниха от Столичен 

инспекторат. 

 

 


