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Източник: БТА 

 

Заглавие: Към момента никой не изгаря отпадъци с код 191212, заяви служебният 

министър Асен Личев 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/NF/id/2472316 

 

 
 

Текст: Към момента никой в страната не изгаря отпадъци с код 191212. Това каза 

служебният министър на околната среда и водите Асен Личев в рамките на 

парламентарния контрол в отговор на въпрос на депутата Минчо Христов от "БСП 

за България" за ограничаването на вноса на канцерогенни и вредни за здравето 

отпадъци на територията на България. 

 

"Докато аз съм служебен министър незаконен внос на отпадъци няма, не съм 

подписвал нотификация за внос на смесени отпадъци с код 191212. 

Организирал съм приемане от правителството на Национална програма за 

управление на отпадъците, която ми дава правни основания да забраня и 

огранича вноса на смесен отпадък с код 191212, който по-скоро трябва да се 

депонира, отколкото да се изгаря, защото вредните емисии от него са 

неконтролни и недопустими за територията на страната", отбеляза Личев. 



 

За периода 2015 - 2019 г. на територията на страната от трансграничен превоз на 

отпадъци са внесени 250 000 тона опасни отпадъци, предназначени за 

оползотворяване, каза министърът. Тези отпадъци представляват суровина за 

металургията, производството на акумулаторни батерии, производството на 

масла, смазочни материали и др., поясни той. 

 

"Отпадъците, предназначени за изгаряне с цел оползотворяване на енергия, са 

главно RDF-модифицирани горива с код 191210 и смесени отпадъци с код 

191212, които по класификацията се водят неопасни отпадъци. За периода 2015 

- 2019 г. в България са получени от внос 375 000 тона RDF-модифицирани горива 

и 11 400 тона смесени отпадъци с код 191212. От тях 19 775 са предназначени за 

изгаряне с оползотворяване от ТЕЦ-овете, останалите от циментовите заводи", 

посочи министърът. 

 

Контролът от страна на МОСВ е много труден и сложен, преди всичко 

превантивен, чрез издаване на нотификация от министъра или упълномощено от 

него лице, коментира Личев. 

 

Към момента са издадени принудителни административни мерки на "Феникс 

Плевен" ЕООД, където са 9000 тона смесени отпадъци с код 191212 и на 

площадката на ТЕЦ Бобовдол, където са 210 тона смесени отпадъци, каза Личев. 

 

Всички документи, които съм намерил по отношение на съмнителните 

нотификации и намерения за внасяне на незаконен отпадък, са предадени на 

компетентните органи, допълни министърът. 

 
Източник: Public.bg 

 

Заглавие: Загреб стартира нова система за управление на обемисти отпадъци 

 

Линк: https://www.publics.bg/bg/news/26049/ 

 

 
 

Текст: Томислав Томашевич спечели изборите за кмет в столицата на Хърватия в 

края на май с рекорден резултат. Неговата победа – като се има предвид, че той 

е екологичен активист от 16-годишна възраст – но и на неговата „Ние можем!“ 

имат голямо значение на територията на бивша Югославия. Целта на Томашевич 

е да се потърси по-голяма защита на околната среда и градът да се стреми към 

устойчиво развитие. Томашевич каза, че цената за изхвърляне на едри отпадъци 

в Загреб, 240 евро на тон, е една от най-високите в страната. 

 

За сравнение, Риека плаща 147 евро, а Самобор – 87 евро. Цената беше висока 

в Загреб, защото бившите градски власти наеха частни компании, вместо да 

създадат своя собствена система за оползотворяване на едри отпадъци, каза той 

по време на пресконференция. Новата система за управление на обемисти 

отпадъци ще спести 4,4 млн. евро годишно, което е достатъчно за изграждането 

на детска градина за около 200 деца, каза кметът. Новата схема предизвика 



забавяне в изнасянето на материала от улиците на Загреб, затова кметът 

благодари на жителите на хърватската столица за търпението и ги помоли за 

съдействие и разбиране, докато новата система заработи. 

 

Източник: Plovdivpress.bg 

Заглавие: Община Раковски с мобилен пункт за опасни отпадъци 

 

Линк:https://www.plovdiv-

press.bg/2021/08/27/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-

%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81-

%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD-

%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0/ 

 
 

Текст: Мобилен събирателен пункт за приемане и последващо третиране на 

опасни отпадъци от домакинствата обикаля населените места в община 

Раковски. Предаването на отпадъци е безплатно, а мобилният пункт ще започне 

своята обиколка в общината в началото на септември. 

 

На 1 септември пунктът ще обиколи кварталите „Парчевич“, „Секиров“ и 

„Генерал Николаево“ в Раковски. 

 

В следващите дни до 7 септември бусът за опасни отпадъци ще посети Стряма, 

Момино село, Шишманци, Болярино, Чалъкови, Белозем. 

 

Източник: БНР 

Заглавие: Нови кошове за разделно събиране 

 

Линк: https://bnr.bg/shumen/post/101518797/koshove-za-razdelno-sabirane 

 

 
 
Текст: Eкипът на Сдружение "BG Бъди активен" дари на Шумен три  коша за 

разделно събиране на отпадъци, които са поставени до Младежката сфера. 

Млади хора от Общинския младежки съвет в момента почистват района, 

ремонтират стари и изграждат нови пейки. Сдружението е партньор на 

фондацията "Подобри" и контейнерите бяха поставени на мястото с тяхно 

съдействие. 

 

През последните няколко години фондация "Подобри" реализира в Шумен 

няколко проекта, свързани с опазването на околната среда – Младежката 

сфера, “ReCycle” Artза разделно събиране и рециклиране на отпадъците. 

https://bnr.bg/shumen/post/101518797/koshove-za-razdelno-sabirane


Последната им инициатива за поставяне на иновативните контейнери 

ReBoxстартира с кампанията „Рециклирай умно“ по повод Световния ден на 

рециклирането. „Умните“ контейнери за пресмятане на преработени суровини 

бяха разположени в три шуменски училища през месец март – в СУ “Сава 

Доброплодни”, СУ “Панайот Волов”, II ОУ “Д-р Петър Берон”. 

 


