
 

 

 

 

 

МЕДИА МОНИТОРИНГ 

12 СЕПТЕМВРИ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

  Член на: 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

https://bir.org/?locale=en_US


 

WWW.BAR-BG.ORG I 2 

 

 

Източник: Aktualno.com 

 
Заглавие: Какви чужди боклуци горим и от къде - МОСВ казва, че в края на годината ще 

е ясно за миналата година 

 

Линк: https://www.actualno.com/society/kakvi-chujdi-bokluci-gorim-i-ot-kyde-mosv-

kazva-che-v-kraja-na-godinata-shte-e-jasno-za-minalata-godina-news_1374251.html 
 

 
 

Текст: В края на тази година България ще докладва съгласно Базелската конвенция за 

контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци какви отпадъци и откъде 

са внасяни в страната през 2018 година. Това съобщи Министерството на околната 

среда и водите (МОСВ) пред Actualno.com. 

  

Уточнението стана ясно във връзка с материал на Actualno.com относно сигнал за 

внос на радиоактивен боклук в България през Варненското пристанище. Информация 

за такова нещо не е постъпвала в МОСВ и РИОСВ-Варна, твърди зам.-министърът на 

околната среда и водите Николай Кънчев. Същевременно, през 2017 година в България 

е имало внос на отпадъци за горене, но не повече от 50% от капацитета на съответната 

инсталация, подчертават от МОСВ. Специално от Италия – дестинация, за която 

"Биволъ" писа, че е източник на отпадъци за горене за ТЕЦ-овете на Христо Ковачки, има 

внос на киселина от батерии, на RDF и третирани смесени отпадъци. А дали отпадъци, 

внесени от чужбина, се горят специално в циментовите заводи – от МОСВ не 

отговориха, но в Публичния регистър на такива лица пише, че комплексно 

разрешително има "Девня Цимент". Такова има и ТЕЦ "Брикел", както и Топлофикация 

"Перник", част от чиито мощности бяха спрени именно заради неправомерно 

ползване на биомаса. 

 

Източник: Марица 

 
Заглавие: Калояново купува спешно 400 контейнера за зелени отпадъци 

 

Линк: https://www.marica.bg/kaloqnovo-kupuva-speshno-400-kontejnera-za-zeleni-

otpadyci-Article-232112.html 
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https://www.actualno.com/society/kakvi-chujdi-bokluci-gorim-i-ot-kyde-mosv-kazva-che-v-kraja-na-godinata-shte-e-jasno-za-minalata-godina-news_1374251.html
https://www.marica.bg/kaloqnovo-kupuva-speshno-400-kontejnera-za-zeleni-otpadyci-Article-232112.html
https://www.marica.bg/kaloqnovo-kupuva-speshno-400-kontejnera-za-zeleni-otpadyci-Article-232112.html
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Текст: Калояново спасява положението с извозването на сметта, местната власт е 

решена проблемът да бъде решен трайно. Това заяви кметът на общината Георги 

Георгиев.  Факт е, че  през последния месец общината имаше сериозен проблем 

със сметоизвозването и поради възникнали проблеми графикът на обслужващата 

фирма бе нарушен. 

 

Но общината предприе стъпки за подобряване на чистотата на цялата територия, каза 

Георгиев. Администрацията подготви проект и го внесе в Оперативна програма 

"Околна среда". Той е за закупване на 400 съда за събиране на зелени отпадъци, които 

желаещите могат да поставят в дворовете си, за да събират  там зелената листна 

маса от растенията за компост. 

 

Източник: Kiss13.net 

 

Заглавие: Гражданска инициатива поиска забрана на изгарянето на отпадъци в Русе 

 

Линк: https://kiss13.net/news/ruse/grazhdanska-initsiativa-poiska-zabrana-na-izgaryaneto-

na-otpadatsi-v-ruse 

 

 
 

Текст: Местна гражданска инициатива внесе искане до Общинския съвет в Русе за 

забрана на изгарянето на отпадъци и за изграждане на система за мониторинг върху 

замърсяването на въздуха от производствени източници. 

 

Местният парламент трябва да се прозинесе по предложенията в едномесечен срок. 

Ако той не се произнесе по искането на предстоящото заседание, то това трябва да 

стане на извънредна сесия.   

 

Искането е във връзка с проекта за наредба за опазване на околната среда на 

територията на община Русе, който ще бъде обсъден на предстоящото заседание на 

Общинския съвет.  

 

Според Бойко Никифоров приемането на предложенията няма да се отразят на 

бюджета на общината, тъй като има възможност да бъдат изпълнени за сметка на 

замърсителите. 

 

Източник: Фокус 

 

Заглавие: Стара Загора: Общината отново е част от кампанията "Да изчистим 

България заедно" 

 

Линк: http://focus-news.net/news/2019/09/10/2697157/stara-zagora-obshtinata-otnovo-e-

chast-ot-kampaniyata-da-izchistim-balgariya-zaedno.html 

 

https://kiss13.net/news/ruse/grazhdanska-initsiativa-poiska-zabrana-na-izgaryaneto-na-otpadatsi-v-ruse
https://kiss13.net/news/ruse/grazhdanska-initsiativa-poiska-zabrana-na-izgaryaneto-na-otpadatsi-v-ruse
http://focus-news.net/news/2019/09/10/2697157/stara-zagora-obshtinata-otnovo-e-chast-ot-kampaniyata-da-izchistim-balgariya-zaedno.html
http://focus-news.net/news/2019/09/10/2697157/stara-zagora-obshtinata-otnovo-e-chast-ot-kampaniyata-da-izchistim-balgariya-zaedno.html
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Текст: За поредна година Община Стара Загора се включва активно в кампанията на 

bTV „Да изчистим България заедно“. Това съобщиха от пресцентъра на Общината. По 

този повод са осигурени 5 хил. броя полиетиленови чували и 2 хил. чифта ръкавици за 

еднократна употреба. Материалите за почистване ще бъдат предоставени на 

желаещите граждани, чрез административните бюра на Община Стара Загора, по 

райони в рамките на работното време за периода от 10 до 13 септември, от 8:30 часа 

до 17:30 часа, а на 14 септември (събота) – до 12.30 часа.  

 

В кампанията предварително са заявили участие, както доброволци от различни 

компании, общински и държавни институции, така и много граждани. Предвидени за 

почистване в общината са междублокови пространства, детски и спортни площадки, 

паркове и градини. Служителите на администрацията и тази година ще се включат в 

инициативата. Те ще допринесат за чистотата на парк „Митрополит Методий Кусев“ 

(Аязмото), както и пространството около Мемориален комплекс „Бранителите на 

Стара Загора“.  

 

След почистването събраните чували трябва да бъдат изнесени в близост до налични 

съдове за отпадъци. Община Стара Загора е създала организация за 

своевременното им извозване чрез екипи на ДЗЗД „Грийн Партнърс – БКС“. 

 

През периода от 14 до 15 септември, достъпът до депото на „Регионален център за 

управление на отпадъците – Стара Загора“ в землището на село Ракитница ще бъде 

свободен за всички транспортни средства, които ще извозват събраните по време на 

инициативата отпадъци, включително и за частни транспортни средства.  

 

През този период желаещите граждани могат със собствен транспорт да извозват и 

предават за третиране едрогабаритни отпадъци от домакинствата (непотребни 

мебели - шкафове, гардероби, легла, вкл. матраци, дивани, фотьойли и други.) в 

Центъра за рециклиране на Регионалния център за управление на отпадъците в 

Ракитница.  

 

По време на кампанията, през дните от 14 до 15 септември, операторът на депото 

Консорциум „РСУО Стара Загора“ ще приема за депониране събраните от 

гражданите отпадъци безвъзмездно. 

 

Източник: Днес 

 

Заглавие: Горят ли се опасни отпадъци в ТЕЦ-овете ни...Има нарушения, смята 

Владимир Каролев 

 

Линк: https://www.dnes.bg/stranata/2019/09/10/goriat-li-se-opasni-otpadyci-v-tec-ovete-

ni.422422 

 

https://www.dnes.bg/stranata/2019/09/10/goriat-li-se-opasni-otpadyci-v-tec-ovete-ni.422422
https://www.dnes.bg/stranata/2019/09/10/goriat-li-se-opasni-otpadyci-v-tec-ovete-ni.422422
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Текст: Преди дни РИОСВ - Перник издаде принудителна мярка за спирането на 

дейността на парогенератори 4 и 5 на "Топлофикация - Перник".  

 

До мярката се стигна след началото на проверки в четири частни ТЕЦ-а заради 

съмнения, че замърсяват околната среда като изгарят отпадъци. 

 

"От няколко месеца чрез снимки от дронове се вижда нещо, което няма нищо общо 

с RDF - това е гориво, което се използва в ТЕЦ-овете, но не във всички. Но в света няма 

електроцентрала като нашите, която без да е инвестирала милиони за оборудването 

си, да гори даже RDF. Аз съм сигурен, че там има нарушения", коментира 

икономистът Владимир Каролев в "Денят ON AIR". 

 

Каролев коментира, че хората в Раднево споделят, че непрекъснато виждат дим и 

мирише. 

 

"Трябва да се направи международна експертиза дали тези ТЕЦ-ове са оборудвани 

да горят, какъвто и да е отпадък. Според мен те не са", категоричен бе икономистът 

пред Bulgaria ON AIR. 

 

По думите му ако този бизнес модел се окаже работещ, може да започне да се 

прави и на други места. 

 

Икономистът коментира и цените на тока и парното.  

 

Според него тези, които наистина са бедни и нямат доходи, трябва да получават по-

големи енергийни помощи и част от цената на тока и парното да плащат с ваучер, а 

такива, които получават над средния доход в страната да плащат истинската цена. 

 

 

 


