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Източник: БНТ 

 
Заглавие: Задава ли се проблем с боклука в София? 

 

Линк: https://news.bnt.bg/news/zadava-li-se-problem-s-bokluka-v-sofiya-

1046417news.html 

 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Емил Димитров предупреди, че част от 

мощностите, които изгарят отпадъци в София, не работят. 

 

От Столичната община обаче са категорични, че няма недостиг в капацитета на 

завода за преработка на тези количества. Потенциална опасност крият отпадъците, 

изхвърлени от заразени с коронавирус на домашно лечение. 

 

Контролът на биологичните отпадъци в болниците е строг, но не така стои въпросът с 

маските и консумативите от заpразените с коронавирус на домашно лечение. Извън 

здравните заведения, специални места за изхвърлянето им липсват. 

 

Ген.-майор проф. д-р Венцисла Мутафчийски: Фирмите за биологични отпадъци ще 

инициират безплатно събирането на подобни отпадъци на места, където има 

струпване на по-голям брой пациенти. Всъщност единственият проблем, който могат 

да донесат тези отпадъци, е за хората, които бъркат в кофите за боклук. 

 

Дезинфецията на самите кофи и пространствата около тях са сред мерките, с които 

Столичната община, предпазва хората от потенциална зараза. В понеделник, вторник 

и сряда те се измиват. Следва и измиване на боклукчийските камиони. Екоминистърът 

обче е предупреди, че се задава проблем със софийския боклук. Той не е свързан с 

коронавируса, а със спирането на мощности за преработката на отпадъци по 

искане на прокуратурата. 

 

Емил Димитров - министър на околната среда и водите: След като София няма 

мощност, ние ще замиришем. Аз съм ги помолил да получават, да продължават да 

трупат на площадките, въпреки че не работят. 

 

От Столичната община не очакват проблеми с третирането на битовите отпадъци. От 

там коментираха пред БНТ, че спазват издадените им разрешителни и предприемат 

действия за спазване реда за управление на отпадъците. 

 

Източник: Марица 

 
Заглавие: Поликлиниката на МВР сее опасни медицински отпадъци 

https://news.bnt.bg/news/zadava-li-se-problem-s-bokluka-v-sofiya-1046417news.html
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Линк: https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/v-razgara-na-epidemiqta-poliklinikata-na-

mvr-see-opasni-medicinski-otpadci 
 

 
 

Текст: Докато корифеите от Медицинския институт на МВР са част от екипа топ 

специалисти, разработващи тестовата програма за мониторинг на заболелите от 

COVID-19, поликлиниката на вътрешното министерство в Пловдив работи без договор 

за депониране на опасни биологични отпадъци. Лечебното заведение, чийто пациенти 

са полицаи, пожарникари и други служители под пагон, втора година изхвърля 

медицинския отпадък нерегламентирано. Съхранението му в болничното заведение 

пък не отговаря на нормите, а до тях има свободен достъп. Това твърди бивша 

служителка. 

 

При направената проверка екипът на "Марица" установи, че използваните 

медицински изделия наистина се събират в неохраняема стая до стълбището. Нито 

една от лицензираните за дейността фирми пък не потвърди да има договор с 

поликлиниката. До приключването на броя в редакцията не получихме и официален 

отговор по какъв ред се съхраняват медицинските отпадъци, как се превозват и къде 

се депонират. 

 

Проверка на екипа ни на място установи, че е достатъчно просто вместо асансьора, 

болните да изберат стълбите, за да се натъкнат на вече употребените консумативи. 

Така, изкачвайки се нагоре, на шестия етаж широко отворена стои вратата с 

биологичния отпадък. Той самият пък се съхранява в пластмасови туби от минерална 

вода. Така всеки, който се натъкне на гледката, би могъл просто да отвърти капачката 

и да се сдобие с използвани моновети за взимане на кръв. С медицинските изделия 

се работи в сектор „Клинична лаборатория", а цветът им е различен, в зависимост от 

манипулацията - за пълна кръвна картина, биохимия, съсирване и т.н. 

 

Всички те са за еднократна употреба и трябва да се изолират в контейнери. Вместо 

това са направени пригодени такива - от подръчни средства. Немарливо е 

отношението не само към съхранението на биологичните отпадъци, но и към тяхното 

обезвреждане. 

 

Съгласно закона използваните болнични консумативи се извозват от специално 

оторизирана фирма, като хората, които работят с тях, трябва да са обучени как да ги 

вземат, къде да ги закарат и как да ги унищожат. Обособени са специални депа за 

изхвърлянето им. 

 

От "Хосвитал" - единственото оторизирано дружество за тази дейност под тепетата, 

твърдят, че не обслужват пловдивското подразделение на Медицинския институт на 

МВР. Вместо това завеждащият лекар доц. д-р Пламен Фотев е вменил това 

задължение на щатния снабдител Стоян Пидромов. „Той го натоварва на личния си 

https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/v-razgara-na-epidemiqta-poliklinikata-na-mvr-see-opasni-medicinski-otpadci
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джип БМВ и го хвърля някъде. Според Пидромов биологичните отпадъци били извозвани 

към УМБАЛ „Св. Георги", защото имал лична уговорка", разказва бившият служител 

Йоанна Ангелова. От ръководството на  университетската болница отрекоха да има 

такова споразумение.   

 

Оказва се, че за завеждащия лекар доц. д-р Пламен Фотев  това не е чак такъв 

проблем, затова и той не е изпратил докладна до МУ на МВР - София, където се 

сключват договорите, да бъде включено и пловдивското подразделение. Контрактите 

за извозване на биологичен отпадък се сключват на 3 години. 

 

„Преди биологичните отпадъци се извозваха в София със специализиран транспорт 

към голямата болница и от там те си ги караха към фирмата, с която е сключен 

договорът. Това беше обаче при стария ръководител", разкрива Йоанна Ангелова. 

 

Сигнал за нередностите е изпратен до министъра на вътрешните работи Младен 

Маринов, Министерството на здравеопазването и ДАНС. 

 

Източник: Марица 

 
Заглавие: Екоексперти спипаха камион, возещ отпадък без разрешително 

 

Линк: https://www.marica.bg/region/pazardjik/ekoeksperti-spipaha-kamion-vozesht-

otpadak-bez-razreshitelno 
 

 
 

Текст: азарджишки екоексперти засякоха камион на пловдивска фирма, превозващ 

отпадъци за рециклиране без задължителните за това разрешителни. Проверката е 

извършена по сигнал, подаден на телефона на директора на РИОСВ - Пазарджик. 

Подателят е софийски журналист, а поводът - разпространен видеоклип в социалните 

мрежи. 

 

Незабавно е проверен товарът на камион с регистрационен номер РВ 9751 ТХ и 

ремарке РВ 0311 ЕВ, съвместно със служители на МВР. Камионът е собственост на 

"Дани Транс 2" ЕООД - фирма със седалище в с. Войводиново, област Пловдив. По 

необясними причини товарът не е бил придружен с необходимите документи. 

  

При проверката е установено, че камионът е натоварен в град Ихтиман и е 

предназначен за фирма "Политрейд 2006" ЕООД, с. Тополово, община Асеновград. 

 

По данни на изпращача "Реалити Трейд" се превозва неопасен отпадък от 

производство на пластмаси от производството на фирма "Интегра Пластик" - гр. Елин 

Пелин. В товара не са намерени отпадъци, различни от упоменатите. 

 

https://www.marica.bg/region/pazardjik/ekoeksperti-spipaha-kamion-vozesht-otpadak-bez-razreshitelno
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Фирмата "Политрейд 2006" ЕООД, с. Тополово има разрешително за дейности по 

оползотворяване на този отпадък. Превозвачът "Дани Транс 2" ЕООД обаче няма 

регистрационен документ за транспортиране на отпадъци. 

 

Предстоят допълнителни проверки за доизясняване на обстоятелствата по случая от 

РИОСВ - София и РИОСВ – Пловдив. 

 

Източник: БНР 

 
Заглавие: Горим отпадъци, но как си плащаме 

 

Линк: https://bnr.bg/varna/post/101249500/gorim-otpadaci-no-kak-si-plashtame 

 

 
 

Текст: След двумесечно мълчание по темата изгаряне на италиански отпадъци в 

български ТЕЦ-ове, днес тя отново стана актуална. 

 

Прокуратурата и полицията влязоха в централата в Бобов дол след информация, че 

там е възобновено горенето.  

 

Ще припомним, че междувременно забраната на министъра на околната среда и 

водите отпадна. 

 

Как стои казусът с горенето на отпадъци у нас и какъв е коментарът на 

неправителствения екосектор, мнението е на Илиан Илиев от Обществения център за 

околна среща и устойчиво развитие. Горим отпадъци, приоритетно в циментовите 

заводи, но как си плащаме - със скъпи филтри и скъпа продукция или в аптеката с 

хапчета за здраве. 

 

 

https://bnr.bg/varna/post/101249500/gorim-otpadaci-no-kak-si-plashtame

