
МЕДИА МОНИТОРИНГ 

18 ФЕВРУАРИ 2021 г. 

 

                                                  

 

Източник: Plovdiv24.bg 

 

Заглавие: Забраняват със закон използването на пластмасови изделия 

 

Линк: https://www.plovdiv24.bg/novini/Bylgaria/Zabranyavat-sus-zakon-

izpolzvaneto-na-plastmasovi-izdeliya-1051867 

 

 
 
Текст: С промени в закона и наредба към него от 3 юли се предвижда забраната 

на пластмасови изделия.  

 

Новите законови текстове се подготвят от МОСВ и ще бъдат готови през пролетта,  

става ясно от Национална стратегия за управление на отпадъците в следващите 

7 години, пусната за обществено обсъждане. 

 

Една от основните цели в нея е да се намали образуването на боклуци. Това 

трябва да стане най-вече чрез кръгова икономика, така че продуктите, които 

съдържат важни суровини, да не се превръщат в боклук, съобщават "24 часа". 

 

МОСВ иска да намали и използването на найлоновите торбички за пазаруване. 

Целта е от 70 средно на човек годишно през 2028 г. бройката да е свита до 40. За 
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да се постигне тази цел, РИОСВ ще правят проверки в търговските обекти всяка 

година дали за торбичките се плаща такса. Освен това ще се насърчава по-

дългото използване на уреди в домакинствата и те да бъдат ремонтирани, ако се 

повредят, вместо да се заменят с нови. 

 

В стратегията са предвидени 10 млн. лв. за безвъзмездно предоставяне на 

домакинствата на компостери за биоотпадъци. Целевата бройка до 2028 г. е 100 

хил. 

 

С 40 млн. лв. ще се финасират проекти на общините за подобряване на 

управлението на отпадъци, а 50 млн. лв. са предвидени за бизнеса за технологии 

и нов дизайн на продукти, за да се намали количеството отпадък. 

 

Предлага се общините да намаляват патентния данък за фирмите, които следват 

принципите на кръговата икономика. 

 

Мерки са заложени конкретно и за намаляването на хранителни отпадъци. Като 

начало трябва да се събира информация за точното им количество, както и 

разработването на отделна стратегия и ръководство как да не се образуват. С 40 

млн. лв. ще се финансират проекти за намаляване на хранителни отпадъци. 

Търговските обекти, заведенията и организации, които желаят да даряват храна, 

ще бъдат стимулирани, включително и финансово, като ще се премахне 

начисляването на ДДС. 

 

Също така предвидени за изграждане на регионални системи за управление на 

отпадъците, площадки за събирането им, центрове за подготовка за повторна 

употреба, за инсталации за рециклиране, за изграждане на нови и разширяване 

на съществуващи системи за разделно събиране на отпадъци са 210 млн. лв.  

 

Общините трябва да информират хората къде има площадки за предаване на 

разделно събирани отпадъци и какво може да се оставя на тях, как да се 

рециклира и събира разделно. 

 

Друга мярка за намаляване на отпадъците е включването в условията по 

обществени поръчки за строителство да се използват рециклирани строителни 

материали. 

 

На отпадъците от опаковки е обърнато специално внимание. Производителите на 

напитки в пластмасови бутилки трябва да увеличат съдържанието на 

рециклирани суровини. Всички търговски обекти ще са задължени да събират 

разделно отпадъци. За да се стимулира рециклирането, МОСВ ще връчва 

ежегодни награди на бизнес организации, общини и НПО за осъществените от 

тях мерки. 

 

За намаляване на битовите отпадъци общините ще изграждат депа и площадки, 

системи за разделно събиране на опасни отпадъци. 35 млн. лв. от държавния 

бюджет ще се дадат за обезвреждане извън страната на препарати за 

растителна защита, които в момента се съхраняват в складове. 

 

Източник: Столица 

 

Заглавие: Столичани са подали 287 сигнали горене на отпадъци през 2020г. 

 



Линк: https://stolica.bg/stolichna-obshtina/stolichani-sa-podali-287-signali-gorene-

na-otpadatsi-prez-2020g 

 

 
 

Текст: Столичен инспекторат съобщиха, че гражданите са подавали по-малко 

сигнали за нерегламтирано горене на отпадъци през 2020г. в сравнение с 

предишните години. Столичен инспекторат регистрира  намаляване на 

постъпващите сигнали от столичани за предполагаемо нерегламентирано 

изгаряне на отпадъци и други неразрешени материали в сравнение с 

предходните години. 

 

За изминалата 2020г. по всички възможни канали в Столичен инспекторат са 

постъпили 287 сигнали, което показва намаляване в сравнение с 2019г. и 2018 г., 

когато има  подадени над 381 сигнала от граждани, свързани с горене на 

отапдъци. Инспекторите извършват постоянен текущ контрол, по два пъти на ден 

в район „Красна поляна“, „Модерно предградие“ и други рискови места. 

Скъсено е и времето за реакция по сигналите. В многото от случаите гражданите 

доброволно осигуряват достъп до имотите си за проверка и не е необходима 

намесата на полицията.  Сигнали за предполагаемо горене на отпадъци може 

да се подават на телефона на Оперативния център на Столичен инспекторат 

02/987 55 55 . 

 

Източник: Dnes.bg 

 

Заглавие: Глоби за над 5 хил. лева за нарушения, свързани с чистотата и 

отпадъците  

 

Линк: https://dnews.bg/globi-za-nad-5-hil-leva-za-narushenia-svarzani-s-chistotata-i-

otpadacite.html 
 

 
 

Текст: 2 634 проверки са извършили инспекторите към ОП „Регионално депо за 

неопасни отпадъци“ – Габрово за периода от април до декември 2020 година по 

спазване разпоредбите на Закон за управление на отпадъците, Наредба за 

управление на отпадъците и поддържане чистотата на територията на община 

Габрово, Закон за здравето и Наредба за управление на общинските пътища.  

 

Получени са 435  сигнали и жалби, подадени от физически и юридически лица, 

свързани с изхвърлени отпадъци извън регламентираните места, излезли от 

употреба моторни превозни средства,  сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци, замърсяване на пътните платна и др. Общата стойност на 

наложените санкции са 5 380,00 лв. 
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През 2020г. са предотвратени 538 нерегламентирани изхвърляния на отпадъци и 

почистени от извършителите (физически и юридически лица) 472 места. 

 

Следствие ежедневния контрол, на база превантивна дейност и последващ 

контрол, са сключени 728  договора за предаване на строителни, едрогабаритни 

и дървесни отпадъци, образувани от домакинствата на територията на община 

Габрово, като се е увеличил и броят на договорите с юридически лица, чиято 

дейност е свързана с разкомплектоване на излезли от употреба автомобили. 

 

Източник: Plovdiv.press.bg 

 

Заглавие: Събират опасни отпадъци в Община Калояново 

 

Линк: https://www.plovdiv-

press.bg/2021/02/17/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-

%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-

%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE/ 

 

 
 

Текст: Събиране на опасни отпадъци предстои в Община Калояново в края на 

месеца. Това ще се прави по договор с Община Съединение, а събраните 

препарати, химикали, лекарства с изтекъл срок на годност и др.  ще се извозват 

до гр. Съединение, където по проект „Пилотни модели за екологосъобразно 

събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци” по Българо-

швейцарската програма за сътрудничество е изградена площадка за 

екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни битови 

отпадъци. 

 

На 25 февруари  от  9 до 12 часа пункт ще има в  с. Калояново, а от 13 до 16 ч. – в 

с. Житница. На следващия ден – 26 февруари, опасни отпадъци ще се предават 

от 9 до 11 ч. в с. Дълго поле, от 11,30 ч. до 13,30 ч. – в с. Ръжево Конаре, а от 14,30 ч. 

до 16 ч. – в с. Долна махала. Навсякъде пунктовете ще бъдат пред кметствата. 

 

В групата на опасните отпадъци влизат: 

 

Лаково бояджийски материали и покрития, включващи:  бои, лакове, 

разтворители, грундове, лепила, смоли, мастила. 

Домакински препарати и химикали, включващи: Перилни и почистващи 

препарати (препарати за почистване на стъкла, фурни, белина, препарати 

отстраняващи петна и ръжда, почистващи повърхности, дезинфектанти); 

Киселини и основи; 

Препарати за растителна защита и борба с вредителите (препарати за 

поддържане на тревни площи, цветя, овощни дървета, зеленчукови растения – 

пестициди, хербициди); 

Фотографски материали; 

Спирачни течности; 

Антифризни течности 
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Фармацевтични продукти: Лекарства с изтекъл срок на годност. Продукти, 

свързани с грижи по домашни любимци. 

Живак и живаксъдържащи отпадъци (с изключение на луминесцентни и др.живак 

съдържащи лампи), включващи: Живак, живачни термометри, живачни 

прекъсвачи, живачни ампули от бойлери и др. 

Кърпи за изтриване и предпазни средства, замърсени с опасни вещества, 

включващи: Кърпи, парцали за избърсване, замърсени с опасни препарати; 

Предпазни средства – ръкавици, маски, филтри и др., използвани при 

боядисване, нанасяне на покрития и почистване. 

Замърсени дървесни материали 

Замърсени опаковки 

Батерии и акумулатори 

Електрическо и електронно оборудване 

Масла. 

 

Източник: News.bg 

 

Заглавие: Незаконно сметище с животински отпадъци тормози жителите на 

Първомай 

 

Линк: https://news.bg/regions/nezakonno-smetishte-s-zhivotinski-otpadatsi-tormozi-

zhitelite-na-parvomay.html 

 

 
 

Текст: Незаконно сметище с животински отпадъци тормози жителите на 

Първомай, съобщава bTV. 

 

То се намира на около 500 м от последните къщи на града. 

 

Хората от крайните къщи на Първомай се оплакват от бунището, на което има 

трупове на птици. Мястото не е оградено. 

 

До сметището има птицекланица и съоръжение, където се изгарят различни 

отпадъци. Не е ясно обаче дали животинските продукти се изгарят там. 

 

Управителят на птицекланицата обясни, че сметището е на негов терен и е от 

преработка на птици. Той отрече да гори отпадъците и твърди, че ги предава 

редовно на екарисаж. 

 

Местните разказват, че знаят за незаконното сметище и често виждат пушек над 

него. 

 

От община Първомай ще наложат глоба за нерегламентираното бунище и ще 

подадат сигнал до РИОСВ. 

 


