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Източник: МОСВ 

 

Заглавие: ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ 

ВНОСА НА ОТПАДЪЦИ С КОД 19 12 12 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/proekt-na-reshenie-na-ministerskiya-

suvet-za-ogranichavane-vnosa-na-otpaduci-s-kod-19-12-12/ 

 

 
 

Текст: На основание чл. 66, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс 

Министерство на околната среда и водите уведомява заинтересованите лица за 

откриването на производство по реда на чл. 98, ал. 3 от Закона за управление на 

отпадъците за приемане на Решение на Министерския съвет за ограничаване 

вноса, респ. въвеждането на отпадъци с код 19 12 12 - други отпадъци 

(включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, 

различни от упоменатите в 19 12 11. 

 

Основните съображения за приемането на решението са следните: 

Ограничаването на вноса, респ. въвеждането на отпадъци с код 19 12 12  има за 

цел осигуряване на капацитет в страната ни за изгаряне с оползотворяване на 

енергията на отпадъци с произход от бита, генерирани в България, които не могат 



да се рециклират и същевременно следва максимално да се ограничи тяхното 

депонирането с оглед изпълнение на целите за депониране на битови отпадъци 

като се  ограничи максимално въвеждането/вносът на такива отпадъци. 

Въвеждането/вносът ще се разрешава по изключение само в случаите, в които 

количествата генерирани в страната отпадъци не са достатъчни за капацитета 

на инсталациите с издадени комплексни разрешителни за изгаряне на отпадъци 

с оползотворяване на енергията. За целта, обаче, е необходимо адекватно 

периодично информационно осигуряване и изготвяне на доклади. 

 

Очакваме писмени становища по проекта от заинтересованите лица на 

електронен адрес: k.georgieva@moew.government.bg в срок до 01.09.2021 г. 

 

Източник: Актуално 

 

Заглавие: Внос на отпадъци - само ако има недостиг на български за горене 

 

Линк: https://www.actualno.com/society/vnos-na-otpadyci-samo-ako-ima-

nedostig-na-bylgarski-za-gorene-news_1626953.html © Actualno.com 

 

 
 

Текст: Вносът на отпадъци за горене у нас се ограничава. Той ще се разрешава 

по изключение само в случаите, в които количествата, генерирани в страната, не 

са достатъчни за капацитета на инсталациите с издадени комплексни 

разрешителни за изгаряне с оползотворяване на енергията. Това гласи внесено 

за обществено обсъждане решение на Министерския съвет. 

 

Целта е българските битови отпадъци, които не могат да се рециклират, да бъдат 

приоритетно изгаряни за енергия. Наредба за ограничаване на вноса на т. нар. 

РДФ се готви още от май. В интервю за “24 часа” от миналия месец министърът 

на околната среда Асен Личев заяви, че ще приложи тази мярка, в случай че 

общините и бизнесът не успеят да се разберат по въпроса. По този повод беше 

организирана и среща между Националното сдружение на общините и няколко 

стопански камари. 

 

“Оказа се, че общините имат голяма наличност на РДФ отпадъци за горене с 

български произход, който бизнесът не иска да изгаря, а предпочита вносния 

отпадък. От една страна, причината за изгарянето на един тон вносни отпадъци 

е, че бизнесът получава цена от 300 евро, а за българските – до 45 лева. Има и 

друга специфична разлика - българските отпадъци са с пониска калоричност”, 

обясни Личев. По думите му двете заинтересовани страни са се разбрали, че ще 

положат всички усилия - общините да повишат калоричността на РДФ 

отпадъците, а бизнесът да направи всичко възможно приоритетно да изгори 

българските. В момента в България РДФ се гори само в циментови заводи, които 

у нас са три. Досега те изгаряха 50% български отпадъци. С решението на 

Министерския съвет ще се изпълни и целта максимално да се ограничат 

депонираните отпадъци. В момента техният дял е 65%, а заложеният в 

Националния план за управление на отпадъците процент през 2035 г. е 10 на сто. 

В същото време боклукът, който се оползотворява чрез изгаряне, сега е около 7-

8%. В доклада към решението е посочено, че за да се контролира вносът на 



отпадъци, е необходимо адекватно периодично информационно осигуряване и 

изготвяне на доклади. 

 

Източник: БНР 

Заглавие: Приятели на морето събраха половин тон отпадъци 

 

Линк: https://bnr.bg/burgas/post/101506826 
 

 
 
Текст: Водолази почистиха морското дъно около моста в Бургас. Над 30 чувала с 

метал, стъкло и пластмаса бяха извадени в инициатива за намаляването на 

морските отпадъци.  

 

Зоната на моста и любимо място за разходки на жители и туристи, но водите 

крият не само морски тайни. 

 

Мая Русева от общината за извозените в неделния ден отпадъци: 

 

„Положението е катастрофално, цялата площадка на мостика беше изпълнена 

с отпадъци, бяха около половин тон - предимно метални тръби, а и имаше и 

касов апарат, имаше дори куршуми, също нож, дрон, слънчеви очила, два 

телефона, което дава да разберем, че всъщност трябва да сме по-отговорни 

към морето и към чистотата на крайбрежието, защото морето е нашият живот, 

тук в Бургас. 

 

Източник: Дир 

Заглавие: Румънското метро стартира кампания "Билет срещу отпадъци" 

 

Пътниците трябва да донесат пет амбалажни съда от пластмаса, стъкло или 

алуминий 

 

Линк: https://m.dir.bg/dnes/spektar/rumanskoto-metro-startira-kampaniya-bilet-

sreshtu-otpadatsi 

 

 
 

Текст: Компанията Метрорекс, която е оператор на метрото в Букурещ, започна 

от днес кампания, чрез която пътниците ще могат да получат билет за метрото, 

като предадат пластмасов или друг подлежащ на рециклиране амбалаж, 

съобщава сайтът Зиаре, цитиран от БТА. 

 

https://m.dir.bg/dnes/spektar/rumanskoto-metro-startira-kampaniya-bilet-sreshtu-otpadatsi
https://m.dir.bg/dnes/spektar/rumanskoto-metro-startira-kampaniya-bilet-sreshtu-otpadatsi


Метрорекс уточни, че тези, които искат да донесат отпадъци за рециклиране и 

да получат срещу тях билет, могат да направят това на две метростанции в 

определени часови интервали. 

 

"Напомняме ви, че в периода 2-20 август на метростанциите "Димитрие Леонида" 

и "Пипера" се провежда кампанията "PET=БИЛЕТ", която има за цел да насърчи 

събирането и рециклирането на отпадъци, както и засилването на интереса на 

гражданите към пътуването с метро - един екологичен и незамърсяващ 

транспорт", се посочва в съобщение на компанията. 

 

Пътниците трябва да донесат пет амбалажни съда от пластмаса, стъкло или 

алуминий, а в замяна на това ще получат билет за едно пътуване с метрото. 

 

 


