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Източник: Дневник 

 
Заглавие: Как да изхвърляме безопасно предпазните маски и ръкавици 

 

Линк:https://www.dnevnik.bg/zelen/2020/04/14/4054289_kak_da_izhvurliame_bezopasno

_predpaznite_maski_i/ 

 

 
 

Текст:  От тази седмица в рамките на извънредното положение заради световната 

пандемия от вируса COVID-19 в България е задължително на публични места 

гражданите да носят маски. Предпазните маски и ръкавици са част от мерките за 

сигурност и в търговските обекти. 

 

Новите масови предпазни средства обаче често са ползвани еднократно, като 

обикновено са от пластмаса или текстил, които в България невинаги се събират 

разделно и рециклират. На други места по света вече се появиха сигнали за 

неправилно изхвърляне и замърсяване от предпазни средства (виж тук). Важно е не 

само тези материали да не попадат в природата и околната ни градска среда, но и 

да бъдат изхвърляни така, че да не пренасят зараза. 

 

"Дневник" обобщи основните съвети на отговорните институции за безопасно и 

правилно изхвърляне на тези отпадъци. 

 

Лични предпазни средства  

 

Според упътванията на Европейската комисия от преди седмица, немедицинските 

маски за лице и други повърхностни покрития от текстил имат предимството, че те 

могат да бъдат произведени лесно, те са миещи се и могат да се използват 

многократно. От друга страна, Световната здравна организация изрично 

предупреждава, че маските за еднократна употреба не трябва да се почистват и 

използват отново, а след овлажняване трябва да се изхвърлят в затворен съд за 

отпадъци. 

 

Тоест гражданите могат да перат и ползват многократно текстилните маски. 

Еднократните трябва да бъдат изхвърлени в затворен съд. Какво се случва с тях след 

това?  

 

Според здравните изследвания вирусът се задържа жизнеспособен до 24 часа на 

картон и до три дни на пластмаса и неръждаема стомана. Тоест, след 

отстранявенето на личните си предпазни средства в затворен съд изчакайте 3 дни, 

преди да ги изхвърлите.  

 

Независимо дали са пластмаса за еднократна употреба или смес от материали, 

както някои от продаваните маски за лице, можете да ги изхвърлите в контейнер 3 дни 

https://www.dnevnik.bg/zelen/2020/04/14/4054289_kak_da_izhvurliame_bezopasno_predpaznite_maski_i/
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след като сте ги свалили от себе си, без да застрашите здравето на хората, 

участващи по веригата на сепариране и крайно оползотворяване на отпадъците - 

рециклиране или изгаряне. За отпадъците, които са изцяло от пластмаса - например 

повечето ръкавици, обаче не можете да използвате разделните контейнери за 

пластмаса. 

 

От фирмата за рециклиране на отпадъци "Екопак" уточниха за "Дневник", че няма 

смисъл в разделните контейнери да се изхвърлят отпадъци, които не са опаковки. 

Тоест маските и ръкавиците би трябвало да попаднат в общия отпадък. За 

контейнерите за пластмаса и стъкло е важно отпадъците да бъдат измити и 

максимално смачкани преди изхвърляне. 

 

Освен със службите по чистота и служителите на сепариращите инсталации за 

отпадъци обаче изхвърлените от гражданите маски и ръкавици влизат в досег с 

околната среда, а и с бедни хора, използващи изхвърлените в кофите ресурси. За да 

не се пренесе COVID-19 от потенциално заразен предмет, е важно преди да се озове 

в контейнерите, той да преседи недокосван 3 дни в затворен съд за отпадъци в дома. 

След този период вирусът вече не е опасен. 

 

Как да махнете ръкавиците и маските 

 

Изрични инструкции на Световната здравна организация (СЗО) настояват, че 

гражданите трябва да свалят ръкавиците и маските, като не докосват частите от тях, 

които евентуално са заразени. За ръкавиците това означава свалянето им от китката 

надолу и наопаки, без докосване на горната повърхност. За маските - развързване 

отзад или от ушите, без докосване на частта, защитаваща лицето. Както преди 

поставянето им, така и след изхвърлянето им ръцете трябва да бъдат измити с топла 

вода и сапун. 

 

Източник: Банкеръ 

 
Заглавие: Без такса "тротоарно право" в София и отсрочка за данък "битови отпадъци" 

 

Линк: https://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/bez-taksa-trotoarno-pravo-v-sofiia-

i-otsrochka-za-danuk-bitovi-otpaduci 
 

 
 

Текст:  Таксата "тротоарно право" в София отпада до края на извънредното 

положение. Това реши Комисията по финанси и бюджет в Столичния общински съвет. 

 

Наемателите на общински терени, които не работят, включително и пазарите, няма да 

дължат наеми. След като започнат работа отново, три месеца ще плащат половин 

наем. Намаляват се наемите на работещите обекти, като отстъпката зависи от спада 

в оборота. 

https://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/bez-taksa-trotoarno-pravo-v-sofiia-i-otsrochka-za-danuk-bitovi-otpaduci
https://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/bez-taksa-trotoarno-pravo-v-sofiia-i-otsrochka-za-danuk-bitovi-otpaduci
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До края на юни ще важи 5-процентната отстъпка за данъците в София, обяви 

председателят на комисията Георги Георгиев. 

 
"Отсрочваме таксата „битови отпадъци“. Първата ѝ вноска да не се дължи до края на 

април. Ако сте работили, но имате спад в оборота повече от половината, не се дължи 

половината наем. Ако спадът е по-малко в оборота, то тогава се дължи отстъпка от 

20% от наема. Предстои да гласуваме мерките за 1 милион, които да бъдат 

използвани за общински гаранционен фонд, с който общината да дава гаранции за 

кредити, които да ползва малкият и среден бизнес, което облекчава условията при 

кредитирането, намалява лихвите, позволява глътка свеж въздух за малкия и среден 

семеен бизнес" посочи Георгиев. 

 

Така нареченият първи пакет от мерки за справяне с икономическата криза в София 

предстои да бъде гласуван на заседанието на Столичния общински съвет в четвъртък. 

 

Източник: Kanal3.bg 

 
Заглавие: Спряха пожарите към Чернобил на 2 км от завод за опасни отпадъци на 

атомна централа 

 

Има задържан за палежа 

 

Линк: http://kanal3.bg/news/120945-Spryaha-podzarite-kray-Chernobil-na-2-km-ot-zavod-

za-opasni-otpadaci-na-atomna-centrala-%2528SNIMKI%2529 
 

 
 

Текст: Пожарникарите в Украйна са овладели огъня в района на старата атомна 

електроцентрала в Чернобил, предаде France Press. 

 

Има и задържан за пламъците. Това е 27-годишен мъж, който е опитал да подпали 

стърнище, но появилите се ветрове са изтикали пламъците към гората. 

 

Правителството в Киев мобилизира над 4 000 пожарникари и вдигна хеликоптери, за 

да се включат в битката със стихията, която възникна на 4 април. 

 

Пламъците вдигнаха и нивото на радиация в района, след като огънят стигна едва на 

километър от АЕЦ 

 

Природозащитната организация Greenpeece следи изкъсо ситуацията, заявявайки, че 

подобни инциденти далеч не са рядкост в Чернобил, но все пак този инцидент е най-

тежкият от няколко десетилетия насам. 

 

Източник: Актуално 

http://kanal3.bg/news/120945-Spryaha-podzarite-kray-Chernobil-na-2-km-ot-zavod-za-opasni-otpadaci-na-atomna-centrala-%2528SNIMKI%2529
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Заглавие: Представители на 6 общини в Софийска област обсъдиха онлайн 

управлението на отпадъците 

 

Линк: https://www.actualno.com/sofia/predstaviteli-na-6-obshtini-v-sofijska-oblast-

obsydiha-onlajn-upravlenieto-na-otpadycite-news_1453203.html 
 

 
 

Текст: Днес се проведе Общо събрание на Регионално сдружение за управление на 

отпадъците на регион Костинброд, включващо общините Костинброд, Божурище, 

Своге, Сливница, Годеч и Драгоман, чрез видеоконферентна връзка по скайп. 

Видеоконферентната връзка се състоя между кметовете на общините Костинброд, 

Божурище, Своге, Сливница, Годеч и Драгоман. Основните теми, които се разискваха 

бяха свързани с организиране и управлението на битовите отпадъци на териториите 

на съответните общини. Подобряване на дейностите по сметосъбиране, 

сметоизвозване и недопускане създаването на нерегламентирани сметища. От 

община Костинброд се включиха във видеоконферентната връзка кметът на община 

Костинброд г-н Трайко Младенов, инж. Теодора Гогова- зам.- кмет на община 

Костинброд в ресор „Икономическо развитие, инженерна инфраструктура и 

Оперативни Програми и проекти“ и инж. Красимир Дебеляшки - Главен инспектор 

„Екология, Г и СС“ в общинска администрация-Костинброд.   

 

https://www.actualno.com/sofia/predstaviteli-na-6-obshtini-v-sofijska-oblast-obsydiha-onlajn-upravlenieto-na-otpadycite-news_1453203.html
https://www.actualno.com/sofia/predstaviteli-na-6-obshtini-v-sofijska-oblast-obsydiha-onlajn-upravlenieto-na-otpadycite-news_1453203.html

