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Източник: Труд 

 

Заглавие: Емил Димитров: Проверихме всички фабрики, занимаващи се с 

акумулатори, отпадъците ги няма на площадките 

 

Линк: https://trud.bg/емил-димитров-проверихме-всички-фабрики-занимаващи-

се-с-акумулатори-отпадъците-ги-няма-на-/ 

 

 
 

Текст: „Има проблеми, които не са решени от 2014 г. сега, ако може за един-два 

месеца да се решат. Оправил си два ТЕЦ-а, питат не може ли всички останали? 

Издал си от 100 заповеди половината, ама не може ли всички останали? Така е 

с всички наши дейности. Много са натоварени хората. Предизвикателствата са 

големи". Това заяви в ефира „Неделята на NOVA" министърът на околната среда 

и водите – Емил Димитров. 

 

„Аз съм причината Славея Стоянова да се съгласи да стан зам.-министър на 

екологията. Това е бройка на ГЕРБ. Тогава трябваше да излъчат човек, а нямаха 

подходящ. Преценихме да бъде експертно лице. Тя се съгласи на сила. Аз я 



молех. В продължение на 2 седмици всяка една нейна заповед се атакува. 

Когато си експерт, а не политическо лице, каквато и заповед да издадеш 

пристига другата партия и казва „Това е срещу нас”, каза още Димитров. 

 

„Исках да я използвам като зам.-министър, защото имах двама, а работата е 

много. Няма желаещи за позицията. Като арестуват постоянно е така. 

Заместникът по линия на ВМРО ще се занимава с водите, с отпадъците, с 

Изпълнителната агенция по околна среда  и още няколко неща. Заместникът по 

линия на ГЕРБ ще отговаря за международното  сътрудничество, Националната 

служба за защита на природата и всички заповеди за защитени зони”, поясни 

той. 

 

На въпроса дали има основание Нено Димов  и зам.-министър Жеков  да бъдат 

арестувани, Димитров заяви следното: „Като беше празен язовир "Студена" 

питаха къде е МОСВ. Като е пълен "Дайте да си го изразходваме" . Отговаряме за 

52 язовира. Цялата държава иска да се закачи непременно към тях. Имаше 8 

проблемни, вече няма нито един. Перник се захранва от три места. Дълги години 

Радомир безотчетно е взимал вода, без да се съобщи на никого”, каза още 

Димитров. 

 

„Направили сме проверка на всички фабрики, които се занимават с 

акумулатори, за да видим къде са отишли тези отпадъци, защото не са излизали 

в чужбина, но ги няма и по площадките. Криминална е дейността. Къде е 

заровена, колко е количеството и кой ще го изнесе в чужбина?”, пита 

екоминистърът. 

 

На въпроса може ли боклук да изчезне без знанието на МОСВ, той контрира със 

160-те контейнера, които се върнаха обратно в Италия. „Имаше нотификация, 

подписана и заверена в министерството. Това е международно признат 

документ. Издава го Италия, заверяваме го. Оказва  се, че има нарушение. 

Връщаме ги, наказателната отговорност е там. Ние сме регистратори на 

документи. Понеже всичко това го вършеше Славея Стоянова и я нападнаха”, 

поясни Димитров. 

 

Източник: БНР 

 
Заглавие: Водолази почистиха морското дъно край четвърта буна във Варна 

 

Линк: https://www.bnr.bg/varna/post/101297250/vodolazi-pochistiha-morskoto-

dano-krai-4-ta-buna-vav-varna 

 

 
 

Текст: Близо 5 кг боклук извадиха водолази от морското дъно край четвърта буна 

във Варна. Акцията бе организирана от групата "Да почистим Варна", в която се 

включиха много доброволци и водолази от Дайв клуб „Баракуда”. Предимно  

пластмасови бутилки, метални кутии от бира и ръкавици са извадили от дъното 



на морето, каза за Радио Варна Траян Марков, който е инструктор в клуба. 

Няколко чувала с отпадъци са събрани и от пясъчната ивица. 

 

Това е поредната доброволческа проява, в която водолазите участват всяка 

година. Като членове на Професионалната асоциация на водолазните 

инструктори те редовно почистват плажове. Първата акция провеждат още през 

2006 година, когато изхвърлят около 300 кг. боклуци от плаж Паша дере, разказа 

Траян Марков. След това почистват малкия плаж в Царево, където цялата пясъчна 

ивица е била покрита с отпадъци. „На следващата година плажът беше в същото 

състояние.”, каза още водолазът.  

 

По неговите думи под водата най-замърсени са районите около пристанищата, 

каналите и буните, тъй като рибарите изхвърлят голяма част от  боклуците си в 

морето, когато се прибират от риболов. Най-замърсените плажове са дивите, 

където хората си мислят, че там никой няма да види, че си изхвърлят боклуците и 

ги оставят в природата, каза още Траян Марков. 

 

Източник: Haskovo.live 

 
Заглавие: Хасково дари “Капачки за бъдеще” 

 

Линк:https://haskovo.live/%d1%85%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be-

%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8-

%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-

%d0%b1%d1%8a%d0%b4%d0%b5%d1%89%d0%b5/ 

 

 
 

Текст:  В пункт за даряване на капачки се превърна днес площад “Свобода” в 

Хасково. Областният град се включи в инициативата “Капачки за бъдеще” днес, 

заедно с още 17 града в цялата страна. 

 

Първи дарение направиха от Езикова гимназия “Проф. д-р Асен Златаров”- 

Хасково. Учениците бяха събрали около 250 кг капачки. Те участват в кампанията 

за втора поредна година. 

 

В кампанията се включи и областният управител д-р Стефка Здравкова. Тя 

благодари на всички, които целогодишно пускат капачки в металното сърце пред 

сградата на Областна администрация. 

 

В инициативата традиционно участва и НЧ Христо Ботев 1902 – Димитровград, 

които също дариха капачки. 

 

Инициативата приключи в 13 часа. Очаква се по-късно организаторите от 

“Капачки за бъдеще” да обявят събраното количество. То бе транспортирано до 

пункта за рециклиране в село Вои ̆водово. 

 



Източник: БНР 

 

Заглавие:  Фирма иска площадка за временно съхранение на отпадъци  

Имотът попада в защитената зона на бургаското езеро, ще се прави ОВОС 

 

Линк: https://www.bnr.bg/burgas/post/101297251/firma-iska-ploshtadka-za-

vremenno-sahranenie-na-otpadaci 

 

 
 

Текст: Площадка за временно съхранение на отпадъци иска да прави фирма в 

близост до бургаския квартал „Долно Езерово“. Екоинспекцията е преценила, че 

за инвестиционното намерение трябва да се изготви Оценка за въздействие върху 

околната среда (ОВОС).  

 

На площадката трябва да се събират, съхраняват временно и да се сортират  

отпадъци от пластмаса, хартия и картон, стъкло, опаковки от различен материал. 

Предвидено е събиране, мелене и гранулиране на отпадна пластмаса; 

събиране и обеззаразяване на смесени битови отпадъци. В инвестиционното 

намерение е заложено събиране и временно съхранение на абсорбенти, 

филтърни материали (включително маслени филтри), кърпи за изтриване и 

предпазни облекла; събиране и временно съхранение на оловни акумулаторни 

батерии и портативни батерии; битум; отпадъчни бои и лакове и утайки от 

същите; отпадъци от резервоари и други.  

 

Според екоинспекцията, площадката може и да окаже вредно влияние върху 

хората или околната среда. Имотът, в който е планирана инвестицията е в 

местността „Караянос“ в землището на „Долно Езерово“ и попада в Защитената 

зона „Бургаско езеро“. 

 


