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Източник: МОСВ 

 
Заглавие: Министър Димитров предупреди областните управители и кметовете да 

следят за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimitrov-predupredi-oblastnite-

upraviteli-i-kmetovete-da-sledyat-za-nereglamentirano-izhvurlyane-na-otpaduci/ 

 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Емил Димитров изпрати писмо до 

областните управители и Националното сдружение на общините в Република 

България за засилен контрол с цел предотвратяване на нерегламентирано 

съхранение на отпадъци и изхвърлянето им на нерегламентирани места. Писмото е 

във връзка със зачестилите случаи с опити за изхвърлянето на отпадъци на 

неразрешени за целта места след въвеждане на засиления контрол и проверки на 

държавни институции, включително ДАНС, МВР и РИОСВ. 

 

МОСВ инициира редица мерки за подобряване на ефективността и координацията 

на контролните органи на границата на страната и общността, с цел предотвратяване 

на незаконен внос на отпадъци. Чрез своите контролни органи по места в лицето на 

РИОСВ са предприети допълнителни мерки за контрола на площадки и съоръжения 

за дейности с отпадъци. 

 

Писмото е насочено към местните власти, тъй като отговорността за недопускане 

изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и създаване на незаконни 

сметища на територията на общините е на кмета на съответната община. В 

правомощията на областните управители е да координират работата на органите на 

изпълнителната власт и техните администрации на територията на областта по 

отношение провеждането на държавната политика по опазване на околната среда. 

 

В случай на установено нерегламентирано съхранение или изхвърляне на отпадъци, 

следва да бъдат информирани незабавно съответното РИОСВ, на чиято територия са 

установени замърсяванията и да бъдат предприети действия по тяхното премахване и 

предаването им в съоръжения за законосъобразно третиране. 

 

Източник: БНР 

 
Заглавие: Бивше сметище в Тел Авив е превърнато в парк 

 

Линк: https://bnr.bg/post/101221253/parkat-varhu-bivsheto-smetishte-v-tel-aviv-e-edno-

ot-nai-poseshtavanite-mesta 
 

https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimitrov-predupredi-oblastnite-upraviteli-i-kmetovete-da-sledyat-za-nereglamentirano-izhvurlyane-na-otpaduci/
https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimitrov-predupredi-oblastnite-upraviteli-i-kmetovete-da-sledyat-za-nereglamentirano-izhvurlyane-na-otpaduci/
https://bnr.bg/post/101221253/parkat-varhu-bivsheto-smetishte-v-tel-aviv-e-edno-ot-nai-poseshtavanite-mesta
https://bnr.bg/post/101221253/parkat-varhu-bivsheto-smetishte-v-tel-aviv-e-edno-ot-nai-poseshtavanite-mesta
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Текст: Близо 40 години в местността Хирия са отнасяли отпадъците на жителите на 

зараждащия се Тел Авив. В самото начало те са били повече органични. Държавата е 

била бедна и старите дрехи са били прекроявани, обувките поправяни, имало е будки 

за ловене на бримки на чорапи. Постепенно хората се замогват. 

 

Ятата птици, които ровели в отпадъците, започнали да пречат на излитащите самолети 

от намиращото се наблизо международно летище Бен Гурион. Перспективата била 

или да се закрие летището, или сметището. Действащият по това време премиер на 

Израел Ариел Шарон издал заповед за незабавно затваряне на мястото за събиране 

на боклук. Свикал мозъчен тръст, за да се реши задачата за сметосъбирането на Тел 

Авив и на околните градове и 20 села, а също за реновиране на местността Хирия и 

създаване на негово място на парк.  

 

Днес той е едно от луксозните места за забавление в Тел Авив. А непосредствено до 

него има завод за преработка на отпадъци. 

 

"Паркът е на 2000 акра и е най-големият в света, построен върху сметище. Два пъти е 

по-голям е от Сентръл парк в Ню Йорк. На няколко пъти сметта е била покривана с 

почва. Последният слой е най-плътен. Органичните отпадъци вътре се разлагат и 

образуват газ метан. Има огромна система от газопроводи, за да не се създават 

условия за избухване на пожари. С газта се захранва намираща се на няколко 

километра текстилна фабрика, а също и заводът за преработка на боклук и всички 

увеселителни и културни заведения на територията. Продаваме енергия и на 

държавната електрическа компания", каза заместник-директорът по туристическата 

дейност Рахели Крохман. 

 

За архитектурата си паркът е получил държавна награда. 

 

"Всичко в него е от преработени по различни начини отпадни материали. Скулптури от 

„вторични суровини“ дадоха началото на ново течение в изкуството на творби от 

отпадни материали. Сега събираме и дъждовна вода. На върха на планината, която 

всъщност е от боклук. Има красиво и езеро с лилии и тръстика. Предстои да се 

довърши най-големият амфитеатър на открито в Израел. В парка се правят 

международни фестивали. Освен разделното събиране е изключително важно и 

рециклирането. От дървесината се произвежда хартия, а от дънери и клони - дървени 

въглища за любимите на израелците барбекюта. Има технологии и за повторно 

обработване и използване на строителни материали. Фабриката приема 

несортираните боклуци - 3500 тона на ден". 

 

Във водни басейни се утаяват тежките отпадъци, по средата са органичните, а най-

горе - пластмасови торбички, прибори за еднократна употреба. 

 



 

WWW.BAR-BG.ORG I 4 

 

"За материалите от най-горния слой имаме веднага покупател. Завод за бетон се 

нуждае от леки материали отделящи най-висока  топлина. Кесийките и другите 

пластмаси по същество са нефтопродукти. От органичните отпадъци се прави 

компост и се събира метан. С магнити от най-различен вид отделяме различни метали 

. Сортираме ги и ги продаваме ", допълни Крохман. 

 

 

Източник: БНТ 

 
Заглавие: България и Италия ще работят заедно за спиране на нелегалния превоз на 

отпадъци 

 

Линк: http://news.bnt.bg/bg/a/konte-italiya-povezhda-bitka-sreshchu-nezakonniya-trafik-

na-bokluk 

 

 
 

Текст: България и Италия ще работят активно за прекратяване на всички нелегални 

превози на отпадъци. Това стана ясно след срещата на министър-председателя на 

Италия Джузепе Конте и българския премиер Бойко Борисов. Официалното 

посещение на Конте съвпада със 140-годишнината от началото на дипломатическите 

отношения между двете страни. Двамата премиери коментираха и мерките за 

борба с опасния коронавирус. 

 

Премиерът на Италия Джузепе Конте заяви, че страната му ще бъде в основата на 

борбата с нелегалния трафик на отпадъци и сътрудничеството с България ще доведе 

до бързи резултати. По думите му трябва да се изкоренява всеки стрък на нелегалност, 

а тези отпадъци по нищо не са различни от другите форми на незаконна търговия. 

 

Джузепе Конте,министър-председател на Италия: Разпоредил съм на италианския 

министър на вътрешните работи прекратяване на всички нелегални превози на 

отпадъци. Това, че може да има свободно движение на стоки в Евросъюза, не 

означава, че трябва да допускаме такъв вид превоз. 

Бойко Борисов, министър -председател: Много лесно може да се установи откъде 

идва този отпадък и къде е отишъл и съответно двете организации ,които са издали 

документите в Италия и България... Ако не отговаря на изискванията, съответно ще си 

понесат отговорността и двете страни, които са потъпкали закона. Ние ще бъдем 

неотстъпчиви и ще ги смажем. 

 

Италия е на първо място в Европа по превенция на коронавируса и неговото 

разпространение, отчете Конте. Той посочи, че без да се създава паника са 

набелязани много мерки по италианските пристанища. 

 

http://news.bnt.bg/bg/a/konte-italiya-povezhda-bitka-sreshchu-nezakonniya-trafik-na-bokluk
http://news.bnt.bg/bg/a/konte-italiya-povezhda-bitka-sreshchu-nezakonniya-trafik-na-bokluk
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Според Борисов, за да се ограничи вируса, трябва да се работи активно и срещу 

нелегалната миграция. 

 

Бойко Борисов, министър-председател: Ние говорим само за официалните хора, 

които влизат в Европа. А през тези канали на нелегална миграция? Само преди 

месец-два имаше във Великобритания китайци, виетнамци, които загинаха. 

В знак на приятелство двамата премиери си размениха фланелките на националните 

отбори на България и Италия. 

 

Източник: Burgas.news 

 
Заглавие: Край Бургас не се горели незаконно отпадъци 

 

Линк: https://www.burgasnews.com/2020/01/29/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-

%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B5-

%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%BE-

%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-

%D0%BE%D1%82%D0%BF/ 
 

 
 

Текст: В община Бургас не са постъпвали сигнали за незаконно горене на отпадъци. 

Това каза пред репортер на BurgasNews зам.-кметът по европейски политики и околна 

среда Весна Балтина по поводи питане от страна на общински съветници за изгаряне 

на боклук, внесен в България от други държави. 

 

„Отправихме питане до „Топлофикация – Бургас“ ЕАД , защото ние нямаме 

информация за горене на отпадъци и не сме институцията, която проверява и 

санкционира. Въпросът ни към дружеството бе какво гориво използват и дали горят 

отпадъци. Отговорът бе, че те използват гориво, което им е в комплексното 

разрешение – биомаса и газьол. За горене на отпадъци на територията на общината 

много рядко получаваме сигнали. Ако получим сигнал за дим от граждани, то нашите 

инспектори веднага отиват на място и проверяват„, сподели още Балтина. 

 

По повод нерегламентираното сметище за гуми край Атанасовско езеро, зам.-

кметът допълни, че това е почти екологична катастрофа, за която вече е пратен сигнал 

до прокуратурата. „Информацията, с която разполагаме е предадена на РИОСВ-

Бургас. Собственикът на имота не може да бъде открит, защото няколко пъти е сменял 

адреса си на фирмата„, каза още тя. 

 

Източник: News.bg 

 
Заглавие: В Батак недоволстват срещу тонове боклуци в бивш военен завод 

 

https://www.burgasnews.com/2020/01/29/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BF/
https://www.burgasnews.com/2020/01/29/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BF/
https://www.burgasnews.com/2020/01/29/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BF/
https://www.burgasnews.com/2020/01/29/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BF/
https://www.burgasnews.com/2020/01/29/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BF/
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Линк: https://news.bg/society/v-batak-nedovolstvat-sreshtu-tonove-boklutsi-v-bivsh-

voenen-zavod.html 

 

 
 

Текст: В община Батак недоволствaт срещу стоварването на тонове боклуци в 

пустеещия бивш военен завод в града, съобщи БНР. 

 

Депонирането се извършва от казанлъшка фирма, която е получила разрешение от 

регионалната екоинспекция в Пазарджик за изпълнението на тази дейност. 

 

Фирмата има право да депонира 6 пъти повече отпадъци, отколкото самата община 

Батак може да генерира за цяла година. 

 

В момента в пустеещия завод са стоварени 90 тона, основно изрезки от дрехи. За 

разрешението от регионалната екоинспекция община Батак разбира от съобщение, 

публикувано на сайта на екологичното ведомство. 

 

"Обжалвахме, не ни уважиха жалбата. Съответно редът, следващият, е пред Върховен 

административен съд", обяснява заместник-кметът на общината Георги Харизанов. 

 

В разрешението от екоинспекцията не се споменава каква ще е съдбата на 

складираните отпадъци. 

 

Харизанов уточнява още, че заводът е в регулацията на града. На 100 метра от него 

има защитено жилище. Отделно близо до завода къщите са обитаеми. Според него 

е недопустимо това да се извършва на територията на общината. 

 

Собственик на фирмата, получила разрешение, е Спас Маринов, който е 

разследван за измами с ДДС. Според жителите на Батак това е нов бизнес - да се 

складират отпадъци в изоставени след приватизацията обекти. 

 

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2020/01/26/4020833_tec_bobov_dol_tvurdi_che_ima_vsichki_nujni_filtri_za/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2020/01/26/4020833_tec_bobov_dol_tvurdi_che_ima_vsichki_nujni_filtri_za/

