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Източник: МОСВ 

 

Заглавие:  Министър Димитров посети мястото на инцидента с товарен 

автомобил, превозващ отпадъци във Велико Търново 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimitrov-poseti-myastoto-na-

incidenta-s-tovaren-avtomobil-prevozvast-otpaduci-vuv-veliko-turnovo/ 
 

 
 

Текст: Късно снощи, след сигнал за обърнат товарен автомобил, превозващ 

отпадъци, министърът на околната среда и водите Емил Димитров посети 

мястото на инцидента във Велико Търново. Директорът на РИОСВ Елена 

Стефанова, областният управител Любомира Попова, зам. кметът на Община 

Велико Търново Георги Камарашев, началниците на РУ на МВР и Областно пътно 

управление проведоха среща с него за изясняване на обстоятелствата, довели 

до това произшествие. 

 

Камионът е превозвал смес от отпадъци със състав от пластмаса и текстил. В 

резултат на пътно-транспортния инцидент кръговото кръстовище се е получило 

https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimitrov-poseti-myastoto-na-incidenta-s-tovaren-avtomobil-prevozvast-otpaduci-vuv-veliko-turnovo/
https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimitrov-poseti-myastoto-na-incidenta-s-tovaren-avtomobil-prevozvast-otpaduci-vuv-veliko-turnovo/


разпиляване на част от тях по протежение на пътното платно, тротоара и 

прилежащите зелени площи. 

 

Автомобилът е собственост на фирма от Гълъбово, която притежава 

регистрационен документ, издаден от РИОСВ-Стара Загора. Представени са 

документи за превозваните отпадъци, от които е видно че те се транспортират за 

последващо третиране в завод в Златна Панега. 

 

От страна на дружеството е организирано претоварване на разпилените 

отпадъци и почистване на терена и пътното платно. 

 

Източник: News.bg 

 

Заглавие:  МОСВ мина на авариен план заради случай на COVID-19 

Линк: https://news.bg/bulgaria/mosv-mina-na-avarien-plan-zaradi-sluchay-na-covid-

19.html4 

 

 
 

Текст:   Министерство на околната среда и водите мина на авариен план за 

работа, след като е установен случай на коронавирус при служител на 

министерството, съобщи Нова телевизия. 

 

Положителна проба е дала чистачка в министерството. Тя е била на работа в 

четвъртък и петък, почиствала е 5-тия етаж. Още в понеделник е съобщила за 

положителния си резултат. 

 

Министър Емил Димитров е задействал веднага плана за действие. Така или 

иначе по инструкция в министерството работи 1/3 от персонала, а останалите 

са дистанционно от вкъщи. 

 

В момента работата ще става в подземен етаж на министерството, където има 

всички необходими условия, включително и санитарен възел с условия за хора с 

увреждания. Емил 

 

Димитров заяви, че паника сред служителите на министерството няма, но има 

притеснение и това е нормално, тъй като всички имат семейства, деца или 

близки възрастни роднини. 

 

Източник: Дневник 

 

Заглавие: Все още няма официални данни след изтичането на отпадъци от 

"Топлофикация Перник" 

 

Линк:https://www.dnevnik.bg/zelen/2020/05/12/4065639_vse_oshte_niama_oficialni_

danni_sled_iztichaneto_na/ 
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Текст: Преди седмица след граждански сигнал регионалната екоинспекция в 

Перник установи скъсване на дига за отпадните продукти на "Топлофикация 

Перник" на тяхното хранилище "7-ми септември", която е причина и за 

наводнението на шламохранилището. Проверката на 7 май констатира 

липсващи 5-6 метра от дигата на отпадното депо, докато през декември 2019 г. 

топлоцентралата е заявила, че съоръжението е безопасно. 

 

В проверката миналата седмица са взети проби от 5 точки на река Струма. 

Според експресните резултати на екоинспекцията (РИОСВ - Перник) "само на 

първите два пункта е установено превишение на нормите по показател 

електропроводимост". Останалите експресни тестове от 7 май са в норма, а 

резултатите от подробните анализи на пробите към момента (12 май) все още 

не са готови. Te се очакват от лаборатория на Изпълнителната агенция по околна 

среда (ИАОС), също звено към екоминистерството. 

 

Докато граждани на Перник съобщават в социалните мрежи за продължаващо 

с години трупане на отпадък в запълненото депо, разливи в жилищни квартали и 

повишена електропроводимост, официални данни за опасност няма. 

 

Още при първоначалното съобщение за аварията изпълнителният директор на 

"Топлофикация Перник" Любомир Спасов, цитиран от БТА, уточни, че отпадните 

продукти от работата на топлоцентралата не са вредни. Според него така 

нареченият шлам съдържа безопасните силициев двуокис и двуалуминиев 

триокис. 

 

Според официални констатации и проекти за обновление, за които Спасов 

разказва, от години и двете депа на дружеството, които са разположени край 

Перник, са препълнени, но досега няма решение за допълнителен капацитет и 

обезвреждане на преливащия отпадък - сгурия, шлака, въглищна и дънна пепел 

и гипс. За периода 1972-2015 г. в двата сгуроотвала ("7-ми септември" и "Кудин 

дол") общо е складиран приблизително 26 млн. т отпадък. 

 

Сигнали до РИОСВ - Перник, и проверки за сигурността на депата е имало и 

преди, без решение на проблема. 

След аварията миналата седмица екоинспекцията обяви, че, въпреки че не е 

установила опасен теч, е съставила на "Топлофикация Перник" АД 4 акта за 

административни нарушения за неизпълнение на условия в Комплексни 

разрешителни. В резултат топлоцентралата би трябвало да изплати имуществена 

санкция общо в размер на 90 хиляди лева. 

 

"Дневник" се обърна към екоминистерството с въпроси по темата. Очакваме 

информация за резултатите от окончателните анализи за опасността от изтеклия 

отпадък от топлоцентралата - какви са съставът и обемът на отпадъците в депото 

"7-ми септември", имало ли е теч преди 7 май и как е спрян оттогава насам. 

 



С оглед факта, че през последната година регионалната екоинспекция в Перник 

бе контролно звено по поредица от екокатастрофи - водната криза в Перник, 

замърсявания на Струма и сигналите за замърсяване на въздуха и горене на 

отпадъци от топлоцентралите в Перник и Бобов дол - "Дневник" попита 

министерството на околната среда и за плановете за съкращаването на 

ведомството. Според тях функциите за контрол за околната среда в цялата 

област Перник вместо от РИОСВ - Перник, ще се поемат изцяло от столичната 

екоинспекция. 

 

Докато се очакват данни за потенциалното замърсяване, Министерството на 

енергетиката и Комисията за енергийно и водно регулиране започнаха още 

една проверка в "Топлофикация-Перник" АД. Тя е по повод прекъснатото 

топлоподаване за град Перник след аварията. 

 

Източник: Plovdiv24.bg 

 

Заглавие: Днес Община Пловдив организира кампания за събиране на опасни 

отпадъци 

 

Линк: https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Dnes-Obshtina-Plovdiv-organizira-

kampaniya-za-subirane-na-opasni-otpaduci-966031 

 

 
 

Текст:   За седма поредна година Община Пловдив организира за гражданите 

кампания за безвъзмездно предаване на опасни отпадъци от домакинствата 

чрез Мобилен събирателен пункт. Тази година инициативата ще се проведе днес, 

като мобилния пункт ще бъде позициониран на адрес: Район "Централен", бул. 

"Шести септември" –  паркинга зад ресторант "Стадиона" (магазин "Т Маркет") в 

часовия диапазон от 10:00 до 16:00 ч. 

 

Основните групи опасни отпадъци, които ще се приемат на пункта са: живак и 

живаксъдържащи уреди (с изключение на луминесцентни лампи), лакове и 

бояджийски материали, домакински препарати, мастила и замърсени опаковки 

– опаковки, съдържащи опасни вещества, пестициди, маслени филтри, 

спирачни течности и антифриз, фармацевтични продукти - лекарства с изтекъл 

срок на годност. 

 

Изхвърлянето на опасните битови отпадъци в общия поток смесени отпадъци 

създава риск за здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава 

нормалната експлоатация на депата, поради което Община Пловдив призовава 

гражданите да се възползват от предоставената възможност и да се освободят от 

образуваните в домовете им опасни отпадъци. 

 

Ако Вие сте лице, което образува такива отпадъци, може да се присъедините 

към нашите усилия за чиста околна среда, като ги предадете на посоченият 

адрес за събиране по време на кампанията. 



 

Освен по време на кампанията опасни отпадъци могат да бъдат предавани на 

площадките за разделно събрани отпадъци от домакинствата, обособени в 

шестте административни района на общината, като информация за 

местонахождението на площадките, работното време и видовете отпадъци, 

които могат да се предават там, може да бъде намерена на официалната 

интернет страница на Община Пловдив, в рубриката Площадки за предаване на 

разделно събрани отпадъци. 

 
Източник: Стандарт 

 

Заглавие: Монделийз се похвали с екологични постижения Копирано от 

standartnews.com 

 

Линк: https://standartnews.com/biznes/mondeliyz-se-pokhvali-s-ekologichni-

postizheniya-423804.html 
 

 
 

Текст: Част от поетите ангажименти за устойчивост през 2019 г. са изпълнени и 

компанията продължава работа по амбициозните цели до 2025 г. 

 

До края на 2019 г. 63% от добива на какао за марките шоколад на компанията е 

осигурен чрез програмата „Какао лайф“ (Cocoa Life). 

 

93% от опаковките са рециклируеми, а компанията е процес да достигне 100%. 

 

Компанията Монделийз Интернешънъл публикува своя годишен доклад за 

устойчиво развитие за 2019 г. - Snacking Made Right, като подчертава значителния 

напредък на компанията в постигането на целите за устойчиво развитие и 

разумна консумация, поставени до 2025 г. Докладът подчертаваи основния 

ангажимент, поет от компанията, да е световен лидер в производството на 

продукти за похапване, като използва глобалния си мащаб за постигане и на 

положителна промяна. 

 

Докладът Snacking Made Right включва програмите и политиките на Монделийз 

Интернешънъл, подкрепящи основната корпоративна цел на компанията - да 

насърчава хората да консумират разумно като им предоставя правилния 

продукт в точния момент, произведен отговорно. В момент, когато светът 

продължава да се бори с глобалната пандемия COVID-19, компанията вярва, че 

нейната корпоративна цел е по-важна от всякога и се ангажира да положи 

допълнителни усилия, за да се справи с новите предизвикателства, пред които 

сме изправени. 

 

„Докато всички заедно се борим с глобалното въздействие на COVID-19, сега, 

повече от всякога, е време компаниите да направят това, което е правилно, 
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стимулирайки устойчив растеж на бизнеса“, заявява Дърк Ван де Пут, 

председател и изпълнителен директор на Монделийз Интернешънъл. 

 

„В Монделийз Интенешънъл политиката за устойчивост и благополучие е 

фокусирана върху намаляване на въздействието ни върху околната среда и 

създаване на положително въздействие върху обществото. Това е част и от 

нашата мисия: да управляваме бъдещето на продуктите за похапване като 

предоставяме правилната закуска за подходящия момент, произведена по 

правилния начин. Гордея се със значителния напредък, който постигнахме през 

2019 г., и вярвам, че целите, които сме си поставили до 2025 г., са правилните и 

върху тях трябва да се съсредоточим в бъдеще ", допълва Дърк Ван де Пут. 

 

С нарастването на консумацията на продуктите за похапване, Монделийз 

Интернешънъл продължава да изпълнява своята корпоративна цел да предоставя 

възможност на потребителите да консумират правилно, използвайки своето 

присъствие на пазарите в целия свят, за да спомогне и да създаде условия за 

една осмислена и трайна промяна в консумацията към по-добро. През 2019 г. 

компанията постигна значителен напредък в създаването на устойчива верига за 

доставки на суровини, като намали въздействието върху околната среда и 

приложи различни иновации в опаковките: 

 

Устойчиви доставки на суровини: 

- 63% от доставките на какао за шоколадите на компанията са от 

програмата за устойчиво производство на какао – Какао лайф (Cocoa 

Life) (+20% спрямо 2018 г.) 

- 65% от пшеницата, необходима за производството на марките бисквити в 

Европа, е произведена и доставена чрез програмата за устойчиво 

отглеждане на пшеница - Хармони (Harmony) 

- Продължава подкрепата на основната цел и стандартите на 

организацията RSPO (Кръгла маса за устойчиво палмово масло). 

 

Влияние върху околната среда: 

- 15% намалени емисии на CO2 при производствените операции 

- 27% е намалено използването на вода - особено в райони, където водата 

е оскъден ресурс 

- 21% намаление на отпадъците от производствените операции. 

 

Иновации при опаковките: 

- 93% от всички опаковки (пластмасови и други) са предназначени за 

рециклиране. 

 

В допълнение, през 2019 г. Монделийз Интернешънъл постигна значителен 

напредък в благосъстоянието и то в две направления – приведе портфолиото на 

компанията в съответствиесъс съвременните потребности и тенденции в 

консумацията, както и насърчи балансираното и разумно хранене чрез контрол 

на порциите и етикетирането: 

 

- 16% от нетните приходи глобално идват от продукти, в които има контрол 

на порциите 

- Глобална стандартизация в изписването на порциите върху опаковките. 

 



Годишният доклад Snacking Made Right потвърди и напредъка в доста 

амбициозните дългосрочни цели на Монделийз Интернешънъл, сред които: 

 

Непрекъснато развитие на програмите за устойчиво производство: 

Развитие на програмата „Какао лайф“ (Cocoa Life) с цел до 2025 г. 100% от 

какаото, необходимо за марките шоколад на компанията да се доставя чрез 

програмата 

Развитие на програмата за устойчиво производство на пшеница „Хармони“ 

(Harmony), с цел до 2022 100% от пшеницата за производство на бисквитите на 

компанията в Европа, да е произведена чрез програмата. 

 

Подкрепа на организацията RSPO (Кръгла маса за устойчиво палмово масло) за 

100% устойчиво палмово масло. 

Системи за мониторинг и борба против експлоатацията на детски труд: до 2025 

г. 100% обхват на общностите вЗападна Африка, част от програмата „Какао 

лайф“. 

 

Справяне с климатичните промени и намаляване на въздействието върху 

околната среда: 

Поставяне на научно-обосновани цели за намаляване на емисиите на CO2 с 10% 

до 2025 г. с акцент върху опазването и възстановяването на горите 

Напредък в иновациите при опаковките и справяне с пластмасовите отпадъци: 

до 2025 г. 100% от опаковките да са рециклируеми и да предоставят тази 

информация. 

Постоянна подкрепа за сътрудничество и партньорство с всички 

заинтересованите страни за справяне с пластмасовите отпадъци. 

 

Адаптиране на портфолиото с продукти съгласно нуждите и разбирането на 

потребителите за тяхното благополучие и навици за похапване: 

- 20% от нетните приходи глобално идват от продукти, в които има контрол 

на порциите 

- 100% покритие на информацията за разумна консумация върху 

опаковките глобално до 2025 г. 

 

„Знаем, че потребителите все повече осъзнават влиянието, което изборът им 

оказва върху света, както и към какво се стремят компаниите, стоящи зад тези 

продукти“, споделя Кристин Монтенегро МакГрат, вицепрезидент и ръководител 

на отдела за въздействие, устойчивост и благополучие в Монделийз 

Интернешънъл. "Ние вярваме, че произвеждаме нашите продукти по правилния 

начин, което означава, че създаваме бъдеще, в което хората и планетата да 

процъфтяват, като отстояваме това, в което вярваме. Публикуването на нашия 

Snacking Made Right доклад е важна стъпка напред, с която продължаваме да 

доказваме напредъка си в това пътуване." 

 

 


