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Източник: МОСВ 

 
Заглавие: „Пиринпласт“ АД дарява безвъзмездно 5000 контейнери за съхранение на 

опасни болнични отпадъци 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/pirinplast-ad-daryava-bezvuzmezdno-5000-

kontejneri-za-suhranenie-na-opasni-bolnichni-otpaduci/ 
 

 
 

Текст: Българският производител „Пиринпласт“ АД, град Гоце Делчев, чрез 

Министерство на околната среда и водите дарява 5000 контейнери за еднократна 

употреба за съхранение и извозване на опасни болнични отпадъци. Дарението ще 

бъде разпределено през Предприятието за управление на дейностите по опазване на 

околната среда (ПУДООС) във връзка с мерките, които се предприемат от МОСВ в 

условията на извънредно положение между болнични заведения, в които се лекуват 

заразени с КОВИД 19 както следва: 

 

1000 броя на Военномедицинска академия 

500 броя за УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ 

500 броя за болница „Майчин дом“ 

1000 броя за ПУДООС 

500 броя за Медицински институт на МВР 

500 броя за УМБАЛ „Пирогов“ 

1000 броя на болници, базирани в Източна България 

 

„Пиринпласт“ АД, което е базирано в град Гоце Делчев изнася продуктите си в редица 

европейски страни, сред които Италия и Франция. Контейнерите за опасни болнични 

отпадъци са сертифицирани съгласно ADR – опасни вещества. 

 

Представяне на медицински контейнери "Пиринпласт" АД. 

 

Източник: Zetramedia.com 

 
Заглавие: 158 тона отпадъци са събрани разделно в Плевен и Славяново миналата 

година 

 

Линк: http://zetramedia.com/158-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%81%D0%B0-

%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B2-%D0%BF/ 

 

https://www.moew.government.bg/bg/pirinplast-ad-daryava-bezvuzmezdno-5000-kontejneri-za-suhranenie-na-opasni-bolnichni-otpaduci/
https://www.moew.government.bg/bg/pirinplast-ad-daryava-bezvuzmezdno-5000-kontejneri-za-suhranenie-na-opasni-bolnichni-otpaduci/
http://zetramedia.com/158-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B2-%D0%BF/
http://zetramedia.com/158-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B2-%D0%BF/
http://zetramedia.com/158-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B2-%D0%BF/
http://zetramedia.com/158-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B2-%D0%BF/
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Текст: Общо 158 тона разделно събрани отпадъци са предадени за миналата година 

от градовете Плевен и Славяново, където тази система е въведена. Това показва 

годишният отчет на Програмата за опазване на околната среда. Регионалната 

система за управление на отпадъците в регион Плевен приема отпадъците от шестте 

общини от региона – Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и 

Гулянци. Битовите отпадъци се подлагат на предварително третиране в сепариращата 

инсталация. През 2019 г. за третиране са предадени общо 54 760 т смесени битови 

отпадъци от населените места на общината, 7 949 т неопасни производствени 

отпадъци и 38 641 т неподлежащи на последващо оползотворяване след сепарация и 

некачествен компост. За компостиране са предадени и 1 060 т разделно събрани 

зелени отпадъци, както и 6 903 т биоразградими. Разделно събраните битови отпадъци 

за годината са предадени от градовете Плевен и Славяново. Те са 56 тона хартия и 

картон, 43 тона пластмаси и метал, 59 тона стъкло. Други масово разпространени 

отпадъци, събрани разделно са още: 2.35 т излезли от употреба батерии, 325 т излязло 

от употреба електрическо и електронно оборудване и 13.80 т излезли от употреба 

моторни превозни средства. На площадки с разрешително за дейности с отпадъци 

предадените разделно събрани от физически и юридически лица са: 190 т хартия и 

картон; 15.606 т пластмаси; 1753 т метални отпадъци; 2.914 т излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване; 4.792 т излезли от употреба батерии; 93 т 

излезли от употреба гуми. В отчета са посочени данни и за дейностите за решаване 

на проблема с бездомни кучета на територията на града. През 2019 г. заловените 

безстопанствени кучета са 110, кастрирани и върнати по места са съответно 97 и 92, 

осиновените четириноги през периода са 10 на брой.  Манипулациите /кастриране, 

обезпаразитяване и ваксиниране срещу бяс/ се извършват от общинско звено в 

приют за временно настаняване на безстопанствените кучета. 

Източник: Актуално 

 
Заглавие: Около 23 т. стъкло са депонирани в депото на Асеновград през 2019 г. 

 

Линк: https://www.actualno.com/asenovgrad/okolo-23-t-styklo-sa-deponirani-v-depoto-

na-asenovgrad-prez-2019-g-news_1448988.html 
 

 
 

Текст: Точно 239 съда за разделно събиране на отпадъци са разположени на 

територията на община Асеновград. 4 типа са контейнерите: жълт (за чисти опаковки 

https://www.actualno.com/asenovgrad/okolo-23-t-styklo-sa-deponirani-v-depoto-na-asenovgrad-prez-2019-g-news_1448988.html
https://www.actualno.com/asenovgrad/okolo-23-t-styklo-sa-deponirani-v-depoto-na-asenovgrad-prez-2019-g-news_1448988.html
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от хартия, пластмаса и метал), зелен (за опаковки от стъкло - стъклени бутилки и 

буркани), кафяв (за опасни битови отпадъци) и метален - за битови биоразградими 

отпадъци. Това става ясно от Отчет за изпълнение на Програма за управление на 

отпадъците на община Асеновград за 2019 г. В различни части на града са 

разположени 40 съда от тип "лодка", 900 контейнера от тип "бобър" и близо 2 900 броя 

от тип "кука". Общото количество на извозените от системата за разделно събиране 

на отпадъци от опаковки за миналата година възлиза на близо 82 тона. Събраните 

опаковки, които могат да бъдат рециклирани, са около 36 тона, от които 8 тона - хартия, 

над 4 тона пластмаса и 23 тона стъкло. В жълтите контейнери са събрани повече от 58 

тона отпадъци. Почти 23,500 тона са събрани в зелените контейнери. Извозените 

отпадъци от контейнерите тип "бобър" за 2019 г. възлизат на близо 17 000 тона. През 

миналата година община Асеновград взе участие в кампанията "Да изчистим 

България". Общото количество депонирани отпадъци в двудневната акция бе в размер 

на близо 200 тона. В инициативата взеха участие общо 700 души. 

 

Община Асеновград има сключен договор с Дирекция "Социално подпомагане - 

Асеновград" по програма за заетост на лица, полагащи обществено полезен труд. Те 

наброяват 300 души и получаващите месечна социална помощ. През отчетния период 

същите лица почистваха замърсените зелени площи и териториите за широко 

обществено ползване. Администрацията в града има сключен договор с фирма за 

разделно събиране на отпадъци от излязло от употреба електричество и електронно 

оборудване. В сградата на общината е поставен специален съд за целта. През 

миналата година от този вид отпадък от физически и юридически лица са събрани 

повече от 23 500 килограма, от общинска администрация - 500 килограма. А приетите 

количества луминесцентни лампи възлизат на 30 килограма. Събраните негодни за 

употреба батерии от граждани пък са близо 650 килограма, а от общината и 

общински обекти - 21 килограма. 

 

Източник: Блиц 

 
Заглавие: Проф. Тадаръков пред БЛИЦ: Искам да даря 5 000 контейнера за болнични 

отпадъци, но няма къде  

 

Той се надява ресорните институции да обърнат внимание на думите му и да се 

свържат с него 

 

Линк: https://blitz.bg/obshtestvo/zdraveopazvane/prof-tadarkov-pred-blits-iskam-da-

darya-5-000-konteynera-za-bolnichni-otpadtsi-no-nyama-kde_news736706.html 
 

 
 

Текст: Искам да направя дарение от 5000 сертифицирани контейнера за болнични 

отпадъци, но вече една седмица не мога да го направя, въпреки моите опити, заяви 

пред БЛИЦ проф. Димитър Тадаръков, икономист и общественик. Написах писма с 

моето намерение до кризисния щаб и министерствата на екологията и 

https://blitz.bg/obshtestvo/zdraveopazvane/prof-tadarkov-pred-blits-iskam-da-darya-5-000-konteynera-za-bolnichni-otpadtsi-no-nyama-kde_news736706.html
https://blitz.bg/obshtestvo/zdraveopazvane/prof-tadarkov-pred-blits-iskam-da-darya-5-000-konteynera-za-bolnichni-otpadtsi-no-nyama-kde_news736706.html
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здравеопазването, но все още не са ми отговорили. Не мога да си обясня защо е тази 

бавна реакция, допълни той. Професорът притежава единствената в България фирма 

за производство на сертифицирани контейнери за пренасяне на медицински 

отпадъци и в този момент неговата помощ е важна. Той се надява ресорните 

институции да обърнат внимание на думите му и да се свържат с него. По време на 

пандемията COVID-19 е важно всички да обединим усилията си, за да се справим. 

Няма място за паника, просто всички трябва да си протегнем ръка, подчерта пред 

БЛИЦ професорът. 

 

  

 


