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Източник: Investor.bg 

 
Заглавие: Експерти искат регистър на произвеждащите опасни отпадъци фирми  

 

Ситуацията край гара Яна е била кризисна 

 

Линк: https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/eksperti-iskat-registyr-na-

proizvejdashtite-opasni-otpadyci-firmi-277448/ 

 

 
 

Текст: 29 тона опасни токсични отпадъци, които бяха изхвърлени край гара Яна, вече 

са извозени от специализирана фирма и прибрани в хранилище. Сега експерти 

настояват за завишен контрол и регистър на фирмите, които генерират опасни 

отпадъци. 

 

Едно от изхвърлените край гара Яна вещества – натриев цианид, е силно опасно и 

може да доведе до блокиране на клетъчното дишане. 

 

Случаят не е изолиран, а експертите настояват за контрол на фирмите, които 

съхраняват отпадъци, на всеки 5 години и дори за отнемане на лицензи при 

констатирани нарушения. 

 

Според изпълнителния директор на „Балбок инженеринг“ д-р Ралица Ангелова 

ситуацията край гара Яна е била кризисна. 

 

„На площ от около 100-150 квадратни метра на терен с много голям наклон – 70 

градуса, бяха изхвърлени отпадъци, половината от които са индустриални химични 

вещества – окисляващи се, запалими, токсични и корозивни”, каза тя пред БНР. 

 

Другата част са смесени производствени отпадъци – бои, лакове, утайки, твърди и 

течни вещества. 

 

„Варелите бяха натрупани един върху друг, което постави екипа в изключително трудни 

условия. Тези вещества са опасни не само защото са токсични, но и заради 

количеството – 29 тона, и начина, по който бяха изхвърлени“, коментира тя. 

 

„Отпадъците са извозени до лицензирана площадка, където ще бъдат съхранявани 

при безопасни условия, докато бъдат унищожени. Мястото е почистено и няма 

опасност за хората“, заяви Ина Цветанова, старши експерт „Управление на 

отпадъците и опазване на водите и околната среда“ в Столичната екоинспекция. 

 

Експертите са проверили склада, в който са били съхранявани опасните отпадъци, 

преди да бъдат изхвърлени край гара Яна и нарушения не са открити. 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/eksperti-iskat-registyr-na-proizvejdashtite-opasni-otpadyci-firmi-277448/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/eksperti-iskat-registyr-na-proizvejdashtite-opasni-otpadyci-firmi-277448/
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Водят се процесуално-следствени действия, които да установят кой е отговорен за 

нерегламентираното изхвърляне на отпадъците, допълни Ина Цветанова. 

 

Тя коментира, че случаите на изхвърляне на химически вещества и на отпадъци през 

последните години зачестяват, което е предпоставка за увреждане на околната 

среда. 

 

Според д-р Ралица Ангелова има проблем с контрола за спазването на закона, който 

посочва, че отпадъците, които трябва да бъдат обезвредени, може да бъдат 

съхранявани до една година, а тези, които подлежат на рециклиране – до 3 години. 

Тя посочи, че икономическите субекти, които генерират опасни отпадъци, се стремят 

да се отърват от тях на възможно най-ниска цена и така попадат на съмнителни 

фирми. 

 

Д-р Ангелова допълни, че се надява да бъде потърсена отговорност не само от 

конкретния извършител, но и от всички, които волно или неволно са замесени. 

Според нея е необходимо да се завиши контролът и да се създаде регистър за 

генериращите отпадъци. Тя предлага още поне на 5 години да се прави проверка на 

фирмите и ако те не отговарят на изискванията, лицензите да бъдат оттегляни. 

 

Собственикът на склада Николай Петков, от който са излезли опасните отпадъци, е 

разпитан и освободен под гаранция. 

 

Източник: Shum.bg 

 
Заглавие: 88 чувала с отпадъци събраха в акция горските от ДГС-Преслав 

 

Линк: http://www.shum.bg/article/181290/ 
 

 
 

Текст: 88 чувала с отпадъци, автомобилни гуми, части от коли и още много боклуци са 

събрали горските от ДГС-Преслав за първите два дни от тази седмица при акция по 

почистване, съобщиха от пресцентъра на Североизточното държавно предприятие 

/СИДП/. 

Чистенето на същия район - около главен път Велики Преслав - село Мостич, 

продължава и днес. 

След приключване на работата в този отдел горските са решили да почистят и един от 

най-замърсените участъци на територията на общината. Това е районът между Велики 

Преслав и Кирково. 

Заради многото отпадъци там, разчистване няма да може да се извърши на ръка, 

както на другите места, а ще трябва да бъде осигурена и техника, което допълнително 

ще оскъпи акцията, добавиха от СИДП. 

 

http://www.shum.bg/article/181290/
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В стопанството целогодишно организират кампании за почистване, но според 

служителите, проблемът със замърсяването не трябва да се решава по този начин, а 

с отговорно отношение на всички към зеленото богатство на страната ни. 

"Не може едни постоянно да замърсяват природата, а други да чистят след тях. 

Прибирането на отпадъците ни струва много време и средства, а това са пари, които 

можем да вложим в нещо значимо за стопанството ни и за всички хора от Велики 

Преслав", смята Ростислав Радков, горски стражар към мобилния контролен екип. 

Той призовава хората да подават сигнали на телефон 112 при бракониерска сеч, 

съмнения за транспортиране на дървесина без превозен билет, нерегламентиран 

лов, както и при изхвърляне на отпадъци и строителни материали. Глобата за 

замърсяване на горските територии е от 200 до 2000 лева. 

 

Източник: БТА 

 
Заглавие: Приключи строителството на депо за опасни и едрогабаритни отпадъци в 

Монтана 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1961205 

 

 
 

Текст: Приключи строителството на ново депо за събиране на опасни и 

едрогабаритни отпадъци, съобщи кметът на Монтана Златко Живков. Очакваме 

държавна приемателна комисия да даде зелена светлина за ползването му, каза той. 

Това ще стане в началото на март. 

 

Строителството на депото започна през 2016 година. Средствата в размер на 3,2 млн. 

лв. са осигурени от екотаксите на общините, които депонират своите битови отпадъци 

в друго депо край Монтана. 

 

В новото депо ще се събират стари домакински електроуреди, батерии, мебели, 

дрехи, опаковки и др., които сега се изхвърлят на депото за битови отпадъци и го 

задръстват. Всеки непотребен вече предмет ще бъде предаван на рециклираща 

фирма. Събирането ще става чрез общински камион, който по график ще обикаля 

кварталите и селата на общината, допълни кметът. 

 

Източник: БТА 

Заглавие: СМЕТИЩЕ ПРЕД БЛОКА: Кой изхвърля боклуци между жилищни сгради в 

Пловдив? 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1960811 

 

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1961205
http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1960811
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Текст: Много от хората в района не използват контейнерите по предназначение 

 

Купища боклуци и мръсотия са ежедневна гледка от терасите в жилищни блокове в 

Пловдив, в близост до Арман махала. Според потърпевшите много от хората в района 

не използват контейнерите и хвърлят боклука си, където им падне. 

 

„Ежедневно има изхвърляне на отпадъци на ул. „Хан Телериг” и от самия блок, и от 

живущите наоколо. Образуват нерегламентирани сметища”, каза Николай Георгиев, 

отговорник-поддръжка на чистотата в район "Северен". От общинското предприятие 

твърдят, че по улицата са разположени достатъчно на брой контейнери за смет. 

Всекидневно през жилищния район преминава и тежка сметоизвозваща техника. 

 

Усилията на почистващата фирма обаче отиват на вятъра. За броени часове 

купищата с отпадъци и торбичките, изхвърлени от балконите, отново се появяват. 

Затова и този пловдивски квартал е рекордьор по най-много съставени фишове и 

актове за нарушения на Наредбата за опазване на околната среда на територията 

на общината. От общинското предприятие "Чистота" смятат, че сегашната система 

за налагане на санкции на нарушителите работи добре. 

 

„Хващат се много нарушители. Ефект има. Показателно е по това, че няма 

санкциониран гражданин, който да е хванат за втори път на същото място за същото 

нарушение. Лошото е, че голяма част от изхвърления отпадък е след края на нашето 

работно време - в събота и неделя, по късните часове и тогава няма как да хванем 

абсолютно всички нарушители”, допълни Николай Георгиев. 

 

И докато този въпрос с поддържането на чистотата в района бъде решен, 

изхвърлените от прозорците торбички ще продължават да бъдат ежедневна гледка за 

живеещите, както и за преминаващите по пътната връзка за магистрала „Тракия” и 

Карлово, която се намира наблизо. 

 

 


