
 

 

 

 

 

МЕДИА МОНИТОРИНГ 

24 АПРИЛ 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

  Член на: 

  

 

 
 

 

 

  

 

https://bir.org/?locale=en_US


 

WWW.BAR-BG.ORG I 2 

 

Източник: МОСВ 

 
Заглавие: МОСВ разпредели дарените от „Пиринпласт“ АД 5000 контейнера за 

болнични отпадъци 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/mosv-razpredeli-darenite-ot-pirinplast-ad-

5000-kontejnera-za-bolnichni-otpaduci/ 

 

 
 

Текст:  Министерството на околната среда и водите изпълни волята на дарителя 

„Пиринпласт“ АД и чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на 

околната среда (ПУДООС) предаде на болниците дарените от фирмата 5000 

контейнера за болнични отпадъци.   

 

Българският производител „Пиринпласт“ АД, град Гоце Делчев, чрез Министерство на 

околната среда и водите дари 5000 контейнера за еднократна употреба за 

съхранение и извозване на опасни болнични отпадъци. Дарението беше 

разпределено през 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 (ВМА) 

 

500 броя за УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ 

 

500 броя за Университетска акушеро-гинекологична 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, предоставени на областните 

управители за разпределение по болници в техните области, както следва: 

 

Област Добрич – 166 бр. 

Област Варна – 168 бр. 

Област Бургас – 168 бр. 

Област Силистра – 166 бр. 

Област Шумен – 166 бр. 

Област Ямбол – 166 бр. 

  

 

https://www.dnevnik.bg/zelen/2020/04/14/4054289_kak_da_izhvurliame_bezopasno_predpaznite_maski_i/
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„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. 

 

Източник: БНТ 

 
Заглавие: Намаляло е количеството на хранителни отпадъци, които постъпват в 

Инсталацията за биологично третиране в Хан Богров 

 

Линк: https://news.bnt.bg/news/namalyalo-e-kolichestvoto-na-hranitelni-otpadaci-koito-

postapvat-v-instalaciyata-za-biologichno-tretirane-v-han-bogrov-1050713news.html 

 

 
 

Текст:  През последния месец е намаляло двойно количеството на хранителни 

отпадъци, които постъпват в Инсталацията за биологично третиране в Хан Богров, 

съобщиха от Столична община. От тях се произвежда електроенергия и компост. 

 

Сравнението на количествата е спрямо миналата година. 

 

Хранителните отпадъци постъпват от големи търговски вериги, пазари, места за 

хранене, както и кухни в детски градини и училища, които в момента не работят. Тава 

стана ясно при проверката на кмета на София Йорданка Фандъкова на 

инсталацията. 

 

През първите месеци на тази година до 21 април са постъпили 2105 тона хранителни 

отпадъци и 3220 зелени отпадъци от почистването на парковете и градините на София. 

В същото време са произведени 923381 kWh електроенергия и 3127 тона компост. 

 

По време на извънредното положение е спряна и продажбата на компост на 

физически лица, за да се избегнат струпвания на хора. 

 

Общото количество битов отпадък, постъпил в Завода за преработка на отпадъци през 

тази година до 22 април е 114 752 тона, което е приблизително толкова, колкото е било 

количеството и през първите месеци на миналата година. През тази година са 

отделени 10 986 тона рециклируеми материали, което е с над 900 тона повече от 

миналата година. Най-голямо е количеството на пластмасата - 4 789 тона и на 

хартията и картоните – 2161 тона. Отделени са също така 2071 тона черни метали , 

1764 тона стъкло и 198 тона цветни метали. 

 

Източник: Topnovini.bg 

 
Заглавие: Финландци създадоха дръжки, които се отварят с лакти 

 

https://news.bnt.bg/news/namalyalo-e-kolichestvoto-na-hranitelni-otpadaci-koito-postapvat-v-instalaciyata-za-biologichno-tretirane-v-han-bogrov-1050713news.html
https://news.bnt.bg/news/namalyalo-e-kolichestvoto-na-hranitelni-otpadaci-koito-postapvat-v-instalaciyata-za-biologichno-tretirane-v-han-bogrov-1050713news.html
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Линк: https://topnovini.bg/novini/858857-sreshtu-covid-19-sazdadoha-drajki-za-lakti-za-

obshtestveni-mesta 

 

 
 

Тест: Финландци изобретиха дръжка за врата за лакът. Целта е да се ограничи 

разпространението на Covid-19 в магазините, съобщава bTV.  

 

Тестването засега събира много положителни отзиви, най-вече от потребителите. В 

пандемията масово хората избягват да докосват с дланта си дръжки на обществени 

места, но това е трудно при хладилните витрини в магазините. 

 

Потребителите одобряват новото изобретение и споделят, че инстинктивно посягат с 

лакът, а не с ръка. Откритието е на компания за рециклиране, а крайният продукт се 

прави на 3D принтер. 

 

"Умна" тоалетна ще предупреждава за 10 вида болести 

„Започнахме да мислим – как може да помогнем в тази криза? Така ни хрумна тази 

дръжка от рециклирана пластмаса“, уточни Кале Сааримаа, вицепрезидент на 

компанията-производител. Засега новите дръжки ще бъдат пробвани в голяма верига 

магазини в столицата Хелзинки. 

 

Източник: Trafficnews.bg 

 
Заглавие: Баба складирала картони и отпадъци в горящото партерно помещение на 

жилищна сграда до Семинарията 

 

Пожарникари продължават да се мъчат да спрат възобновяващия се огън 

 

Линк: https://trafficnews.bg/obshtestvo/baba-skladirala-kartoni-i-otpadatsi-goriashtoto-

parterno-176413/ 
 

 
 

Текст: Пожарникари продължават да се борят с пламъците в жилищна сграда до 

Семинарията. Огънят е почти изгасен, ала постоянно се възпламенява. 

 

Както TrafficNews съобщи, огънят се е разразил в жилищна сграда в центъра на 

Пловдив. Огънят е обхванал сграда на ул. "Калофер". 

 

https://topnovini.bg/novini/858857-sreshtu-covid-19-sazdadoha-drajki-za-lakti-za-obshtestveni-mesta
https://topnovini.bg/novini/858857-sreshtu-covid-19-sazdadoha-drajki-za-lakti-za-obshtestveni-mesta
https://trafficnews.bg/obshtestvo/baba-skladirala-kartoni-i-otpadatsi-goriashtoto-parterno-176413/
https://trafficnews.bg/obshtestvo/baba-skladirala-kartoni-i-otpadatsi-goriashtoto-parterno-176413/
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Според първоначални данни пламъците са тръгнали от партерното помещение, 

обитавано от възрастна жена, която складирала в него картони и други хартиени 

отпадъци. Според очевидци обаче се е чул взрив, най-вероятно породен от избухване 

на газова бутилка. 

 

"Чу се взрив и после всичко се запали", споделя очевидец пред репортер на 

TrafficNews.  

 

Все още не е ясно какви са щетите по жилищната сграда. 

 

Източник: Монитор 

 
Заглавие: Пробваха да задигнат стълб по жп линия 

 

Линк: https://www.monitor.bg/bg/a/view/neizvestni-probvaha-da-zadignat-stylb-po-jp-

linija-197905 
 

 
 

Текст: Стоманобетонен стълб, част от съоръженията по железопътната линия , 

свързваща Симеоновград-Нова Загора са пробвали да задигнат заедно с 

проводниците неизвестни лица в района на село Богданово. 

 

Посегателството е извършено във времето от 1 до 21 април, за него е съобщил 

служител на НКЖИ при обход на терена. Предполага се, че неизвестните извършители 

са имали за цел измъкването на няколкото килограма арматура, която да изтъргуват 

с пункт за изкупуване на черни и цветни метали. Максимум 3-5 лв. щели да получат 

крадците за плячката си, пресмятат запознати. 

 

Унищожаването на стълба е предпоставка за тежка авария с непредвидими 

последствия за влакосъставите, коментират дългогодишни специалисти в БДЖ. 

Образувано е досъдебно производство, това не е първи случай за кражби по линията, 

но поне до сега не е правен опит за кражба на стълбове. 

 

 

https://www.monitor.bg/bg/a/view/neizvestni-probvaha-da-zadignat-stylb-po-jp-linija-197905
https://www.monitor.bg/bg/a/view/neizvestni-probvaha-da-zadignat-stylb-po-jp-linija-197905

