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Източник: Flashnews.bg 

 
Заглавие: Захариева постави въпроса за почистването на Черно море от пластмасови 

отпадъци 

 

Линк: https://www.flashnews.bg/zaharieva-postavi-vaprosa-za-pochistvaneto-na-cherno-

more-ot-plastmasovi-otpadatsi/ 
 

 
 

Текст: Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева обсъди 

с генералния секретар на Съюза за Средиземноморието Насер Камел възможности 

за общи проекти с Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество 

(ЧИС), на която България в момента е ротационен председател, съобщиха от 

министерството. „Амбицията на българското председателство е да работи за 

превръщането на ЧИС в проектна организация“, заяви Захариева. 

 

Двамата обсъдиха възможността за сътрудничество в областта на почистването на 

Черно море от пластмасови отпадъци. Гостът отбеляза, че Съюзът за 

Средиземноморието има добра експертиза и желание да я сподели. 

 

Насер Камел допълни, че благодарение на стабилната политическа подкрепа Съюзът 

за Средиземноморието има опит в мобилизирането на национални, регионални и 

глобални фондове за свои проекти, предимно в областта на опазване на околната 

среда, образование и култура. 

 

България е член на Съюза за Средиземноморието от самото му създаване. Днес в 

организацията членуват всички 28 държави от ЕС, Лигата на арабските държави и 15 

държави от Балканите, Северна Африка и Близкия изток, включително Израел. 

 

Източник: Trafficnews.bg 

 
Заглавие: Танкер е замърсил с мазут плажа край Шабла в началото на февруари 

 

Линк:https://trafficnews.bg/plovdiv/obshtinsko-druzhestvo-vzima-2-mln-lv-zaem-da-

retsiklira-133560/ 

 

 
 

Текст: Общинското дружество„Инсинератор Пловдив” ЕООД, което има за цел да 

завърши мащабния проект, струващ 15 млн. лева, ще иска да тегли нов заем. Този път 

https://www.flashnews.bg/zaharieva-postavi-vaprosa-za-pochistvaneto-na-cherno-more-ot-plastmasovi-otpadatsi/
https://www.flashnews.bg/zaharieva-postavi-vaprosa-za-pochistvaneto-na-cherno-more-ot-plastmasovi-otpadatsi/
https://trafficnews.bg/plovdiv/obshtinsko-druzhestvo-vzima-2-mln-lv-zaem-da-retsiklira-133560/
https://trafficnews.bg/plovdiv/obshtinsko-druzhestvo-vzima-2-mln-lv-zaem-da-retsiklira-133560/
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от 2 млн. лева.   На миналата сесия на Общинския съвет бе дадена зелена светлина 

на управителя на дружеството Дончо Кацарев да търси банков заем от 6,2 млн. лева, 

с който да завърши предприятието на Кукленско шосе. 

 

Освен за болнични отпадъци,  идеята на управата на дружеството е да се закупи 

апаратура за рециклиране на употребявани автомобилни гуми. Инсталацията, която 

ще е на площ от 400 кв.м, ще преработва излезлите от употреба гуми, като крайният 

продукт е гумен прах и гумени гранули от 2 до 5 мм. Инсталацията има 

електромагнит, който извлича метала от гумите, който също се рециклира. 

 

Гуменият прах се употребява в производството на асфалтова смес, като подобрява 

износоустойчивостта на настилката. С гранулите се изработват гумени плочи, 

използвани в изкуствените спортни и детски игрища.  По разчетите на дружеството тази 

инсталация ще носи финансова ефективност от 150 000 лева годишно. 

 

В мотивите е записано, че с въпросната инсталация ще се намали замърсяването на 

околната среда в Пловдив, предвид постоянното изхвърляне и горене на автомобилни 

гуми в Пловдив. 

 

Проектът за регионален инсинератор за болнични отпадъци в Пловдив бе част от Плана 

за действие към Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 

2003-2007 г.  Тогава страната ни получи безвъзмездно от Швейцария  близо 5 млн. лева 

за доставката на инсталация за изгаряне и за техническа помощ. От наша страна бяха 

инвестирани около 9 млн.лева, като  2,1 млн. лева бяха от ПУДОС,  5 млн. лв. са от 

държавата и 1,7 млн. лв. собствени средства на Община Пловдив. 

 

След като по проекта започна мащабна работа, в един момент между Община 

Пловдив и чужда  фирма възникна спор за оборудването, който продължи повече от 3 

години и дори арбитраж не успя да ги реши. В този момент сградата на бул. 

„Кукленско шосе” е почти завършена, като вътре има и част от оборудването. 

 

 В крайна сметка общината прекрати договора с фирмата и се зае с план за 

довършване на инсинератора .  През 2016 година Общината отново се отказва от това 

намерение и предложи имота за концесия, чрез която да се търси външен инвеститор 

за обекта. Това също претърпя провал и теренът от няколко декара на Кукленско шосе 

продължава да стои недовършен.   

През 2017 година Общинският съвет реши да се създаде ново общинско предприятие 

„Инсинератор Пловдив” ЕООД, а в началото на годината бе избран и постоянен 

управител на общинската фирма в лицето на Дончо Кацарев. 

 

Сред дейностите на предприятието са приемане и транспортиране, складиране и 

съхраняване на болнични отпадъци, обезвреждането им чрез екобезопасно изгаряне 

с инсинератор, депониране на генерирани отпадъци от дейността на инсинератора 

и други. Той трябва да приема всички медицински отпадъци от Пловдив, където има 

най-много болници на глава от населението, както и от Смолян, Кърджали, Хасково и 

Пазарджик. 
 

Източник: Trafficnews.bg 
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Заглавие: Диляна Попова с пост, посветен на борбата срещу замърсяването с 

пластмасови отпадъци СНИМКИ 

 

Кадрите са заснети на едно от най-райските кътчета на Земята – Малдивите 

 

Линк: https://trafficnews.bg/bohemi/diliana-popova-post-posveten-borbata-sreshtu-

zamarsiavaneto-133457/ 

 

 
 

Текст: Българският фотомодел, актриса и дизайнер Диляна Попова пусна пост в 

личния си профил, който посвети на борбата срещу замърсяването с пластмасови 

отпадъци. 

 

Кадрите са заснети на едно от най-райските кътчета на Земята - Малдивите, където 

българката в момента е на почивка. Екзотичната дестинация предлага блестящи 

тюркоазени води, бели пясъчни плажове, живи коралови рифове и... купчина 

пластмасови бутилки, разхвърляни по пясъка и помрачаващи настроението на 

екскурзиантите.   

 

При вида им, българката не пропусна да се обяви срещу замърсяването на околната 

среда като на кадрите позира, държейки в ръката си картонена табела с надпис: " 

The world is changed by your example not your opinion" ( Светът се променя от вашия 

пример, а не от вашето мнение ). 

 

Източник: Дарик 

 
Заглавие: Екоинспекцията състави нови 4 акта за горене на отпадъци 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/plovdiv/ekoinspekciiata-systavi-novi-4-akta-za-gorene-

na-otpadyci-2150148 
 

 
 

Текст: Нови 4 акта за горене на отпадъци в Шекер махала съставиха инспектори на 

РИОСВ-Пловдив. В ранните часове на 24 февруари експерти на екоинспекцията 

съвместно с Трето районно управление извършиха нова внезапна проверка на ул. 

„Напредък“ в район „Северен“. 

 

https://trafficnews.bg/bohemi/diliana-popova-post-posveten-borbata-sreshtu-zamarsiavaneto-133457/
https://trafficnews.bg/bohemi/diliana-popova-post-posveten-borbata-sreshtu-zamarsiavaneto-133457/
https://dariknews.bg/regioni/plovdiv/ekoinspekciiata-systavi-novi-4-akta-za-gorene-na-otpadyci-2150148
https://dariknews.bg/regioni/plovdiv/ekoinspekciiata-systavi-novi-4-akta-za-gorene-na-otpadyci-2150148
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На място е установено, че горят три купа с отпадъци от гуми, хартия и картон, 

пластмаса и чували. Установени са четирима нарушители, на които на място са 

съставени актове за административно нарушение. Предвидената санкция в Закона за 

управление на отпадъците при подобни нарушения за физически лица е от 2000 лв. 

до 5000 лв. 

  

Проверката е във връзка със сигнали за системно изгаряне на гуми и различни 

отпадъци в района на сектор „Пътна полиция“. 
   

Източник: Десатн 

 
Заглавие: Бидони с отпадъци на открито намериха при извънредна проверка в 

„Оргахим“ 

 

Линк: http://www.desant.net/show-news/48778 
 

 
 

Текст: Тя бе извършена с цел събиране на допълнителна информация във връзка с 

намерението на фирмата да преустрои съществуваща сграда за производство на 

автобои. 

 

Извънредна проверка на „Оргахим“ АД е извършена в края на миналата седмица във 

връзка инвестиционно предложение. Проверката е с цел събиране на допълнителна 

информация във връзка с намерението на фирмата да преустрои съществуваща 

сграда за производство на автобои. 

 

При обхода на площадката е костатирано, че са монтирани част от съоръженията за 

новото производство. Дружеството не е представило на място съгласувана 

документация, както и издадено разрешително за строеж, за което РИОСВ-Русе ще 

сезира компетентните органи. 

 

При обхода на производствената площадка са установени около 90 еднокубикови 

бидона с отпадъци от производството, които се съхраняват на открито. От фирмата 

са представили необходимата документация за този вид опасен отпадък - работни 

листи за класификация и отчетни книги. 

 

На дружеството е дадено предписание в кратки срокове да преместят за съхранение 

бидоните в закрито помещение и да ги предадат за последващо третиране на 

фирми с разрешителни за този вид дейност. 

 

 

http://www.desant.net/show-news/48778

