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Източник: Дневник 

 
Заглавие: Изгарянето на отпадъци, заразени с коронавируса, е задача с три 

неизвестни за екоминистъра 

 

Линк:https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/03/24/4045532_izgarianeto_na_otpaduci_zar

azeni_s_koronavirusa_e/ 
 

 
 

Текст: Изгарянето на отпадъци от лечението на заразени с коронавируса е задача с 

три неизвестни. Това коментира пред Би Ти Ви министърът на околната среда Емил 

Димитров - Ревизоро. 

 

В предаването "Лице в лице" той отговори на въпрос за мерките, които е предприел, 

за осигуряване на мощности в инсинератори за изгаряне на увеличеното покрай 

епидемията количество медицински отпадъци. какви са мерките, четете тук. 

 

Той каза, че е получил задачата да подготви "един- два резервни инсинератора, които 

да обслужват не знам колко болници и не знам колко болни и не знам колко 

количества отпадъци". "Сега имаме 12 т отпадъци дневно, можем да поемем до 40 т, 

но това е работа на министерството на здравеопазването и на кризисния щаб", каза 

министърът. Добави, че става дума за софийския инсинератор и друг в Девня, който 

е частен. 

 

Той подчерта, че е необходимо да се регламентира събирането на битовите отпадъци 

на заразените с коронавирус. 

 

Източник: Дневник 

 
Заглавие: Екоинспекцията в Перник ще се влее в софийската 

 

Линк:https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/03/24/4045527_ekoinspekciiata_v_pernik_sht

e_se_vlee_v_sofiiskata/ 
 

 
 

Текст: В опит за по-добър контрол над дейността на електроцентралите и площадките 

за отпадъци в Пернишко и Кюстендилско Министерството на околната среда планира 

пернишката екоинспекция да се влее в софийската. Реорганизацията се предлага с 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/03/24/4045532_izgarianeto_na_otpaduci_zarazeni_s_koronavirusa_e/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/03/24/4045532_izgarianeto_na_otpaduci_zarazeni_s_koronavirusa_e/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/03/24/4045527_ekoinspekciiata_v_pernik_shte_se_vlee_v_sofiiskata/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/03/24/4045527_ekoinspekciiata_v_pernik_shte_se_vlee_v_sofiiskata/
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промяна в правилника за дейността на регионалните инспекции по околната среда и 

водите (РИОСВ), публикувана за обществено обсъждане. 

 

С нея екоинспекциите в страната ще станат общо 15, а РИОСВ - София, ще обхване 

не само областите София-град и Софийска област, но също и всички общини от 

Перник и Кюстендил. Седалището на екоинспекцията ще остане в град София, но се 

предвиждат изнесени работни места. 

 

С промяната се цели постигане на по-ефективен контрол, оптимизация на 

структурата и подобряване на организацията на екоинспекциите, мотивира се МОСВ. 

Изтъква се свръхнатовареността на РИОСВ - София, която има 46 служители, към които 

ще се присъединят работещите в пернишката екоинспекция. Същевременно се 

заявява, че РИОСВ - Перник, няма достатъчен потенциал по отношение на експерти, 

които да осъществяват контрол върху предприятията. 

 

"Част от предприятията, осъществяващи икономическа дейност на територията на 

двете области, имат специфичен предмет на дейност, което налага непрекъснат 

контрол от контролните органи на екологичното законодателство, а именно ТЕЦ 

"Република" - Перник, ТЕЦ "Бобов дол", площадки за съхранение и третиране на 

отпадъци, фармацевтична промишленост, металообработване", се казва в мотивите. 

От края на миналата година темата за съхранението на битови отпадъци и тяхното 

горене стана особено актуална след разкриването на нерегламентиран внос на 

отпадъци в България от Италия. Прокуратурата възложи на МОСВ проверки на 

свързвани с бизнесмена Христо Ковачки електроцентрали, сред които "Бобов дол" и 

"Република", а в края на февруари за 24 часа бе задържан директорът на ТЕЦ "Бобов 

дол" по производство за незаконно горене на отпадъци. Преди водната криза да 

измести вниманието, Перник беше известен с редовни проблеми със задушлив 

мирис във въздуха, заради което имаше и редица протести. 

 

"Чрез вливането на административната структура на РИОСВ - Перник, в РИОСВ - 

София, ще се постигне оптимизация на администрацията, като чрез разпределяне на 

експертния персонал ще се подобри ефективността в осъществявания контрол по 

прилагането и спазването на екологичното законодателство", се мотивира 

промяната. 

 

Източник: БНР 

 
Заглавие: Без маски и ръкавици в цветните контейнери за разделно събиране 

 

Фирмите дезинфекцират камионите и съоръженията на площадките за сортиране 

на отпадъци 

 

Линк: https://bnr.bg/horizont/post/101245097 

 

 

https://bnr.bg/horizont/post/101245097
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Текст: Мястото на употребените маски, ръкавици, лични предпазни средства и 

използвани мокри кърпички не е в цветните контейнери за разделно събиране на 

отпадъци. Това каза пред БНР Мариана Петкова от една от компаниите за разделно 

събиране на отпадъците. Тя призова тези отпадъци да не се изхвърлят там, тъй като не 

се рециклират. 

Мястото на тези отпадъци е в кофите за общия боклук. „Цветните контейнери са за 

опаковки, за никакви други санитарни материали – тоалетни хартии, салфетки или 

каквито и да са кухненски хартии – не им е мястото в цветните контейнери. Ръкавиците 

не са опаковка и нямат място в цветните контейнери”, коментира Петкова. 

 

Контейнерите за разделно събиране тип иглу с малки отвори възпрепятстват 

разпиляването на отпадъци и замърсяването на околната среда, както и разнасянето 

на зарази, допълни тя. 

 

Служителите на фирмата, която извозва и обработва разделно събрани отпадъци са 

оборудвани с ръкавици, маски и очила и са инструктирани за обслужване на 

контейнерите, заяви Мариана Петкова и добави, че голяма част от процесите са 

автоматизирани, а работниците са разпределени на по-голямо разстояние един от 

друг като част от реорганизацията на работата.  

 

В рамките на сортиращата инсталация е максимално ограничен достъпът на 

човешка ръка, а тези, които имат достъп, са оборудвани. „Така че нямаме никакви 

притеснения за тяхното здраве”,посочи Попова. 

 

„Като те се занимават само със сортиране на чистите опаковки. Всякакви други 

отпадъци, които биха могли да попаднат в цветните контейнери за разделно събиране, 

които не би трябвало да са там – маски, ръкавици или други такива отпадъци, те 

заминават в битовите отпадъци и нямат достъп до служителите, които работят на 

сортиращите линии.” 

 

Подобни отпадъци се водят медицински или опасни отпадъци, ако са събрани по 

линия на лечебните заведения. Ако обаче граждани ги изхвърлят в цветните контейнери, 

не се водят опасен отпадък, уточни Петкова. 

 

При сигнал от страна на общините имаме готовност да започнем дезинфекция на 

контейнерите за разделно събиране, потвърди тя. 

 

„Междувременно камионите се дезинфекцират след всяка смяна, при всяко 

обслужване на контейнерите, прибирайки се в гаражите, те се дезинфекцират. На 

площадките за сортиране също съоръженията се дезинфекцират. Взети са всички 

необходими мерки, така че служителите да бъдат предпазени”, увери Мариана 

Петкова. 

 

От фирмата очакват ръст в изхвърлянето на разделно събрани отпадъци от домовете, 

след като хората са си вкъщи. 

 

Източник: Zetramedia.com 
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Заглавие: Седем акта по Закона за управление на отпадъците състави РИОСВ-Плевен 

 

Линк: http://zetramedia.com/%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BC-

%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-

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

%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%BD%D0%B0-%D0%BE/ 
 

 
 

Текст: Седем акта по Закона за управление на отпадъците състави РИОСВ-Плевен 

през януари и февруари. Екоинспекторите са извършили 53 индивидуални проверки 

(21 планови и 32 извънредни) по спазване изискванията на Закона за управление на 

отпадъците. Сред извънредните проверки 16 са по писмо на МОСВ, 8 – по писмо на 

ОД на МВР;  три са по Закона за управление на отпадъците и писмо на БДДР-Плевен, 

три са по сигнал. Два от актовете са на юридически лица за неводене на отчетност и 

неизпълнение на условия на решение по ЗУО, един – на кмет на община за 

нерегламентирано изхвърлени отпадъци, останалите са на физически лица. През 

първите два месеца на годината е изпращана поискана от прокуратурата и МВР 

информация и справки за физически и юридически лица, притежаващи 

разрешение, комплексно разрешително и/или регистрационен документ по ЗУО, на 

територията на област Ловеч и област Плевен, копия на констативни протоколи от 

проверки и съставени актове през 2019г., от експерти от РИОСВ – Плевен – за 

площадки, намиращи се на територията на Област Ловеч. По искане на ДАНС е 

предоставена информация за изхвърлени отпадъци по десния бряг на река Искър и 

река Златна Панега, край град Червен бряг.  На МОСВ са предоставени резултатите 

от извършените проверки на кметовете на общини, в изпълнение на задълженията им 

по събиране, включително разделното, съхраняване, транспортиране, третиране на 

битови и строителни отпадъци; дейностите по депониране на производствени и 

опасни отпадъци на депа и др. Екоинспекторите са участвали съвместно с други 

ведомства в 12 комисии, 7 от които за предаване на складове за негодни препарати 

за растителна защита в рамките на екологосъобразно обезвреждане на излезли от 

употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на 

годност. Продължава поддържането на информацията от общините, касаеща 

месечно докладване за състоянието на складовете за негодни препарати за 

растителна защита. 

 

Източник: Plovdiv24.bg 

 
Заглавие: 50 тона отпадъци са извозени от "Столипиново" 

 

Линк: https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/50-tona-otpaduci-sa-izvozeni-ot-

Stolipinovo-947949 
 

 

http://zetramedia.com/%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BC-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE/
http://zetramedia.com/%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BC-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE/
http://zetramedia.com/%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BC-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE/
http://zetramedia.com/%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BC-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE/
http://zetramedia.com/%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BC-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE/
https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/50-tona-otpaduci-sa-izvozeni-ot-Stolipinovo-947949
https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/50-tona-otpaduci-sa-izvozeni-ot-Stolipinovo-947949
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Текст: 50 тона отпадъци са извозени от "Столипиново" през последните няколко дни, 

предаде репортер на Plovdiv24.bg. Констатацията бе направена от кмета на Пловдив 

Здравко Димитров. 

    

Той призова хората, които живеят в квартала, да не изхвърлят боклуци на 

неопределените за това места. От думите му стана ясно, че подобно количество се 

извозва от "Столипиново" за втори път. Градоначалникът изказа предположение, че 

хората оттам носят част от боклуците от други места и ги складират. 

 


