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Текст: Такса битови отпадъци, която да се определя според количеството, ще се 

въведе от 1.01.2022 г. Това предвижда Националният план за управление на 

отпадъците 2021-2028 г., който е в процес на обществено обсъждане до 15 март. 

За отлагането вносителите на Плана посочват липсата на информационна 

осигуреност и капацитет на общините. 

 

В проекта е записано, че такса битови отпадъци е икономически инструмент, 

който трябва да материализира прилагането на принципа "замърсителят плаща" 

по отношение на домакинствата и фирмите, генериращи битови отпадъци. В 
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момента тя се определя като промил върху данъчната/отчетната стойност на 

имотите и не е обвързана с количеството на генерираните от лицата отпадъци. 

 

Анализът и оценката на вносителите на Плана показват, че бизнесът заплаща в 

пъти повече на 1 тон генериран отпадък спрямо населението т.е. такса-битови 

отпадъци не изпълнява ролята си на икономически инструмент. През 2017 г. с 

изменения на Закона за местните данъци и такси влязоха в сила нови изисквания 

по отношение определянето на размера на такса битови отпадъци с цел 

превръщането на таксата в истински икономически инструмент. 

 

Възможности за използване на продукти за многократна употреба 

 

Все по-важно ще става да намаляваме използването на продукти за еднократна 

употреба от пластмаса. Особено силен ефект би имало ако тази мярка се 

прилага масово в детските градини и училищата, експертите, разработили 

Плана. 

 

Продажбата на стоки в насипно състояние или в контейнери/буркани/кутии за 

многократна употреба, напр. стъклени, е добра практика, която може да се 

организира съвместно както с търговски вериги, така и с отделни магазини и 

производители. 

 

С развитието на т. нар. модел "бърза мода (fast fashion)", което води до големи 

щети на околната среда както от гледна точка на производството, така от гледна 

точка на третирането на образуваните текстилни отпадъци, увеличаването броя 

на контейнери/пунктове за отпадъци от текстил с цел повторната им употреба е 

адекватна добра практика. 

 

Необходими са действия в посока повишаване капацитета на институциите, най- 

вече общинските администрации, по отношение на нормативните изисквания, 

процесите и практиките по предотвратяване образуването на отпадъци, посочват 

вносителите на Националния план за управление на отпадъците 2021-2028 г. 

 

Повишаване информираността на хората 

 

Необходимо е повишаване на информираността на населението за ползите от 

предотвратяване на образуването на отпадъците чрез разпространяване на 

интересна, полезна и достъпна информация. 

 

Създаването на партньорства между институциите, бизнеса и научните среди за 

минимизиране на отпадъците и ресурсна ефективност е добра практика, която 

е подходящо да се насърчава. 

 

Разходите за отпадъци са най-много от всички сектори на околната среда 

 

Разходите за управление на отпадъците имат най-висок дял в общите разходи за 

опазване на околната среда в България като този дял непрекъснато нараства и 

изпреварват всички останали сектори на околната среда. 

 

Основните сектори, в които се извършват разходи по управлението на отпадъците 

са индустрията и публичният сектор (за управление на битовите отпадъци от 

общините). 
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Заглавие: Въведени са в експлоатация ограждащи диги на депото за отпадъци на 

Троян и Априлци 
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Текст: Община Троян изгради и въведе в експлоатация ограждаща дига на двете 

клетки на регионалното депо за неопасни отпадъци на Троян и Априлци 

 

Площадката за депониране на твърди битови отпадъци се намира в дълбока 

долина със силно ерозирал терен и сравнително стръмни брегове. В зоната на 

първа и втора клетка, по периферията на съществуващия табан на отпадъците, 

вече е изградена ограждаща дига от скален материал с дължина 420 метра. 

 

С надграждане на клетки 1 и 2 ще се осигури възможност за депониране на 

допълнителни количества отпадъци, докато трае изграждането на третата клетка 

на депото. 

 

Стойността на обекта е почти 535 хиляди лева, осигурени от държавния бюджет. 
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Текст: В стомаха на скитаща крава, получила ветеринарна помощ след пътен 

инцидент в северната част на Индия, бяха открити 71 килограма отпадъци, 

повечето от които пластмасови, предаде АФП. 

 

Около 5 милиона крави скитат свободно из индийските градове, като се 

изхранват предимно с големите количества отпадъци, захвърлени край 

пътищата. 

 

Според представители на организацията "Хора в помощ на животните" в гр. 

Фаридабад в щата Хариана, които лекували пострадалата крава след 

инцидента, един от ветеринарите забелязал, че коремът й е прекомерно издут. 

След 4-часова хирургическа операция, която не успяла да спаси живота й, 

ветеринарите извадили от стомаха на кравата всякакви предмети - пирони, 

пластмаси, топчета, дори и мрамор. Общо - 71 килограма боклуци. По думите 



на ръководителя на организацията "Хора в помощ на животните" Рави Дубай 

находката предизвикала истински шок сред ветеринарния екип. 

 

"По време на моя 13-годишен професионален опит, това е най-голямото 

количество отпадъци, изваждано някога от стомаха на крава", коментира Дубай. 

 

Предишните рекорди варирали около 50 килограма. 

 

"Кравата е едно свещено и много тачено животно в Индия, но никой не се грижи 

за съществуването на тези създания. Във всички наши градове те се изхранват с 

отпадъците, които ние изхвърляме", подчертава Дубай. 

 

Кравите са почитани от хиндуисткото мнозинство в страната. Прилагането на 

много строгите закони за тяхната защита, гласувани от националистическото 

правителство на премиера Нарендра Моди, доведе до увеличаването на броя 

на скитащите на свобода животни. Фермерите предпочитат да изоставят 

възрастния или сакат свой добитък, вместо да го закарат в кланиците. Експертите 

са убедени, че големи количества пластмаси могат да бъдат открити в повечето 

живеещи на свобода крави в Индия. 

 

 


