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Във връзка с предстоящия отоплителен сезон МОСВ предприема превантивни мерки и
засилва контрола по спазване на нормативните изисквания за недопускане на
нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Изпълнението на контрола е възложено на
Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), които трябва стриктно
да следят да се спазва изискването предаването на отпадъци с цел изгаряне да се
извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ за
изгаряне на отпадъци по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). В случай
на констатирано нерегламентирано изгаряне ще бъдат наложени принудителни
административни мерки.

Особено внимание при проверките на РИОСВ ще се обръща на нерегламентираното
изгаряне на излезли от употреба гуми, отработени масла, отпадъци от текстил, дървени
дограми и други лесно запалими материали, тъй като това е процес, при който се
отделят вредни емисии в атмосферата, които са канцерогенни.

Припомняме, че съгласно Наредбата за изискванията за третиране на излезли от
употреба гуми се забранява изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга
форма на неконтролирано обезвреждане, както и изгарянето им с изключение на
случаите, в които лицата притежават съответното разрешение. Съгласно Наредбата за
отработените масла и отпадъчните нефтопродукти се забранява третирането, в това
число изгарянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, по начин, водещ до
превишаване на установените норми за допустими емисии на вредни вещества в
атмосферния въздух.

Съгласно нормативната уредба се забранява нерегламентираното изхвърляне,
изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на строителни
отпадъци. Третирането и транспортирането на строителните отпадъци се извършва от
лица, имащи право да извършват дейности с отпадъци въз основа на писмен договор.

Като отпадъци могат да бъдат окачествени и употребяваните дрехи, които са
предназначени за подготовка за повторна употреба, т.е. дейности като сортиране,
отстраняване на замърсявания, пране. След сортиране дрехите, които са годни за
повторна употреба, се предлагат в магазинната мрежа, а всичко друго, което е негодно
за предлагане в магазините, се класифицира като отпадък, който следва да се предава
само на база на сключен писмен договор на лица, които имат необходимите документи
по ЗУО.
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Общинските съвети определят условията и реда за изхвърлянето, събирането,
включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и
обезвреждането на битови и строителни отпадъци. В контейнерите за събиране на
битови отпадъци или за разделно събиране на отпадъци от опаковки е забранено
изхвърлянето на строителни отпадъци.

При констатиране на нерегламентираното изгаряне на отпадъци от страна на
физически лица, санкцията, която се налага, е в размер до 5000 лв. Еднолични
търговци или юридически лица, които нерегламентирано изгарят или извършват друга
форма на нерегламентирано третиране на неопасни отпадъци (например за излезли от
употреба гуми и употребявани дрехи) се наказват с глоба от 1400 до 4000 лева. За явно
маловажни случаи при установяване на нерегламентирано изгаряне компетентните
органи налагат глоби в размер от 10 до 50 лв. срещу издаване на фиш по реда на
Закона за административните нарушения и наказания.

Имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв. се налага на еднолични търговци
или юридически лица, които изхвърлят опасни отпадъци на неразрешени за това места
и/или нерегламентирано изгарят опасни отпадъци (например за отработените масла и
отпадъците като стъкло, пластмаса и дървесина, съдържащи или замърсени с опасни
вещества както се класифицират боядисаните дограми).
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