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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/video/lice_v_lice/2020/03/24/4045565_bulgariia_produljava

_da_vnasia_otpaduci_suobshti/ 
 

 
 

Текст: България продължава да внася отпадъци. Това съобщи пред Би Ти Ви министърът 

на околната среда Емил Димитров - Ревизоро. 

 

"По море пристигат предимно кораби с готови бали отпадъци и РДФ гориво за 

циментовите заводи, там проблем няма. Тази вечер поредна порция от 20 контейнера, 

които бяха докарани от Италия и там е направена злоупотребата, ще бъдат 

натоварени на кораб и отново ще се върнат в Италия", съобщи Димитров. 

 

Източник: Дневник 

 
Заглавие: Природозащитници се обявиха срещу извънредното изгаряне на пестициди 

без обществени поръчки 

 

Линк:https://www.dnevnik.bg/zelen/2020/03/24/4045328_prirodozashtitnici_se_obiaviha_sr

eshtu_izvunrednoto/ 
 

 
 

Текст: Закона за мерките по време на извънредното положениe, приет вчера, 

окончателно беше прието спешно изгаряне на пестициди без обществена поръчка. 

Тази спешна мярка беше предложена от Министъра на околната среда и водите 

Емил Димитров - Ревизоро преди седмица. От природозащитната коалиция "За да 

остане природа в България" днес заявиха в отворено писмо до екоминистъра, че това 

е опит да се прокара изключително опасната практика, в момент, в който вниманието 

на обществото е насочено изцяло в друга посока. 

 

Според съобщение до медиите на сдружение "За Земята", което е член на 

природозащитната коалиция, няма аргументи какво налага да се разрешава 

прескачане на обществените поръчки, нито защо това става точно сега. Те 

предполагат, че се използва спешното приемане на закон в контекста на пандемията 

https://www.dnevnik.bg/video/lice_v_lice/2020/03/24/4045565_bulgariia_produljava_da_vnasia_otpaduci_suobshti/
https://www.dnevnik.bg/video/lice_v_lice/2020/03/24/4045565_bulgariia_produljava_da_vnasia_otpaduci_suobshti/
https://www.dnevnik.bg/zelen/2020/03/24/4045328_prirodozashtitnici_se_obiaviha_sreshtu_izvunrednoto/
https://www.dnevnik.bg/zelen/2020/03/24/4045328_prirodozashtitnici_se_obiaviha_sreshtu_izvunrednoto/
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на COVID-19, за да се прикрият спорни разрешения за изгаряне на отпадъци в 

промишлената зона на Девня. Тези документи са издадени в миналото от 

регионалната дирекция на екоминистерството РИОСВ-Варна и облагодетелстват две 

конкретни фирми, добавя прессъобщението. 

 

В писмото си до екоминистерството природозащитните организации заявяват, че 

България не разполага с инсталации за обезвреждане на залежали пестициди, 

гарантиращи спазване изискванията на приложимото законодателство. Те добавят, че 

публичният регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности 

с отпадъци, показва, че двете фирми имат разрешения за изгаряне на пестициди, 

издадени от РИОСВ-Варна, въпреки че описанията на технологичния процес в тях са 

непълни и неточни. 

 

Природозащитниците предупреждават, че от техническа гледна точка и не може да 

се заключи ясно и еднозначно, че при проектирането и изграждането на съоръженията 

са спазени нормативните изисквания. Според екокоалицията и двете разрешителни 

са за камерни пещи с периодично действие, които не са подходящи за изгаряне на 

опасни отпадъци, към които спадат и пестицидите. Заради съмненията в двете 

разрешителни съществуват множество рискове от разрешението за изгяране на 

отпадъци в близост до Девня от двете фирми - има опасност от непълно изгаряне, 

както и от замърсяване на въздуха с устойчиви органични замърсители, които да 

влошат здравната обстановка във варненско.  

 

Данита Заричинова от "За Земята" коментира: "Извънредното положение в България и 

други страни в Европа, постановено заради вируса Covid-19, не предполага по 

никакъв начин изгаряне на токсични вещества без необходими технологии за 

безопасност. Тъкмо обратното - такова действие крие потенциална заплаха за 

здравето на хората, живеещи в близост до двете инсталации, които имат 

разрешително". 

 

Природозащитните организации очакват отговор от ведомството на министър 

Димитров по няколко въпроса: защо се прекратява износът на пестицидите за 

обезвреждане; каква е извънредната необходимост, която налага пестицидите да 

бъдат обезвредени в страната, за да бъде това част от закон за извънредното 

положение; каква е извънредната необходимост обезвреждането на пестициди да се 

прави без обществена поръчка; защо е разрешено изгарянето на опасни пестициди 

на по-малко от един километър от последните къщи на град Девня. 

 

В интервю за Би Ти Ви тази вечер министърът коментира, че пестициди нямало да се 

горят на територията на страната, и това било "голяма тиражирана лъжа". Той каза, че 

определени количества пестициди са събрани от селата на една площадка и 

постоянно се издават нотификации за износ за чужбина, но засега никой не проявявал 

интерес. "А някой си помисли, че ще горим вредни отпадъци тук, в България, 

непременно, бомби, мини...", коментира той. Димитров добави, че не е редно 

събраните количества да бъдат връщани по селата, за да не се притеснява 

населението. но в цяла Европа инсинераторите били затворени. 

 

Източник: Дарик 
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Заглавие: Отлага се традиционната кампания по пролетното почистване 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/sofiia/otlaga-se-tradicionnata-kampaniia-po-

proletnoto-pochistvane-2218598 
 

 
 

Текст: Заради въведеното извънредно положение за недопускане разпространението 

на COVID-19 се отлага традиционната кампания по пролетното почистване, която 

беше предвидена да започне днес, на празника Благовещение, съобщава на сайта 

си Столичният инспекторат. 

 

Кампанията се предвиждаше да започне днес и да продължи до 30 април с различни 

инициативи на два етапа на територията на Столична община, съвместно с 

доброволците, които бяха заявили желание за участие в Столичен инспекторат. 

 

Два нови случая на коронавирус у нас, децата с хронични заболявания са застрашени 

 

Другото събитие, предвидено за 28 март, посветено на Часът на Земята, също се 

отменя. 

 

Мобилният пункт за опасни отпадъци от домакинствата, който се планираше да бъде 

разположен на паркинга пред Столичния инспекторат на ул. "Париж" 5 от 08.30 до 14.30 

ч., също няма да бъде открит, информират от инспектората. 

 

Източник: Plovdiv24.bg 

 
Заглавие: Предприемат сериозни мерки срещу замърсяването в район "Източен" 

 

Линк: https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Predpriemat-seriozni-merki-sreshtu-

zamursyavaneto-v-raion-Iztochen-949006 
 

 
 

Текст: Днес, кметът на район "Източен" Иван Стоянов е провел съвместна среща с гл. 

инспектор Николай Кирков – Началник Шесто РУ на полицията, гл. инспектор Костадин 

Костов, Началник сектор "Общинска полиция“, Иван Петров от Пловдивския общински 

инспекторат, Николай Георгиев – Директор ОП "Чистота“ и Петър Говедаров от ОП 

"Общинска охрана“. Предприемаме сериозни мерки срещу замърсяването в 

района. Особено внимание се обръща на квартал "Столипиново“, където ще има 

https://dariknews.bg/regioni/sofiia/otlaga-se-tradicionnata-kampaniia-po-proletnoto-pochistvane-2218598
https://dariknews.bg/regioni/sofiia/otlaga-se-tradicionnata-kampaniia-po-proletnoto-pochistvane-2218598
https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Predpriemat-seriozni-merki-sreshtu-zamursyavaneto-v-raion-Iztochen-949006
https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Predpriemat-seriozni-merki-sreshtu-zamursyavaneto-v-raion-Iztochen-949006
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специално създаден екип, който да контролира чистотата, замърсяването и 

нерегламентираното изхвърляне на отпадъци. 

 

Сформираме специализирана оперативна група, чиято задача е да предотврати 

внасянето и изнасянето на отпадъци от всякакъв тип (битов, строителен и др.) на 

входно-изходните пътни артерии на района. Ще изградим 24-часово 

видеонаблюдение за още по-ефективен контрол, особено вечер. Ще бъдем 

безкомпромисни към нарушителите, които замърсяват града, река Марица и като 

цяло въздуха, природата. Призовавам гражданите да използват специализираните 

площадки за изхвърляне на по-големи отпадъци. 

 

За целта ще бъдат включени и доброволци, които ще осъществяват дейности по 

превенция срещу замърсяването в квартала, чрез информиране на живущите за 

правилното изхвърляне на отпадъци и при нарушения да сигнализират компетентните 

органи. 

 

Ще се осъществява още по-голям контрол на неправомерното превозване и 

изхвърляне на отпадъци на цялата територията на града, не само в район "Източен“. 

Сред приоритетите е и премахване на незаконните пунктове за изкупуване на желязо 

и ел.части, а служителите на Шесто Районно управление на полицията редовно ще 

провеждат акции срещу движението на каруци, както и незаконното отглеждане на 

животни. 

 

Предстои следващият месец ОП "Чистота“ да извърши мащабно почистване на кв. 

"Столипиново“, планира се и увеличаване на броя на съдовете за смет. Като 

превантивна мярка ще се поставят информационни табели, оказващи забрана за 

изхвърляне на отпадъци извън определените за целта места, на които ще бъде 

посочена и санкцията за нарушителите. 

 

Сред реалните мерки, с които предприемаме да направим "Източен“ по-приятен за 

живеене, е да продължи инициативата "Красива градинка“, с която живущите от 

района се грижат, поддържат и опазват чистотата на зелените площи и предблоковите 

пространства. В междублоковите пространства в кв. "Столипиново“ да се изградят 

детски площадки с цел предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци от блоковете. 

 

Обсъдихме и провеждането на образователни кампании на тема "Опазване на 

чистотата“ към училищната програма в учебните заведения в квартала, както и в 

социалните мрежи. 

 

С районната администрация планираме да премахнем незаконни постройки с цел 

осигуряване на достъп в кв. Столипиново на специализираната техника по 

сметопочистване, за да се осъществява навременно и реално почистване на по-

труднодостъпни места. 

 

Източник: Stolica.bg 

 
Заглавие: Заради заразата: Отменят мобилния пункт за опасни отпадъци на 28 март 
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Линк: https://stolica.bg/stolichna-obshtina/zaradi-zarazata-otmenyat-mobilniya-punkt-za-

opasni-otpadatsi-na-28-mart 
 

 
 

Текст: Мобилният пункт за събиране на опасни отпадъци, предвиден за 28 март като 

част от активностите на Столична община за Часът на Земята, се отменя. Това 

съобщиха от "Московска" 33.  

 

Инициатива беше планирана да се проведе съвместно с "БалБок Инженеринг" АД от 

08:30 до 14:30 часа, на паркинга  пред Столичния инспекторат на ул. "Париж" № 5. 

 

Мярката е приета във връзка с въведеното извънредно положение за недопускане 

разпространението на  COVID-19. 

 

https://stolica.bg/stolichna-obshtina/zaradi-zarazata-otmenyat-mobilniya-punkt-za-opasni-otpadatsi-na-28-mart
https://stolica.bg/stolichna-obshtina/zaradi-zarazata-otmenyat-mobilniya-punkt-za-opasni-otpadatsi-na-28-mart

