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Текст: ТЕЦ „Брикел“ може да продължи да гори отпадъци, след като Върховният 

административен съд (ВАС) отмени решението на Старозагорския 

административен съд, което задължи регионалната инспекция по околна среда 

да преразгледа решението си дали централата трябва да оцени отрицателните 

ефекти върху здравето на хората, преди да продължи с изгарянето на боклука. 

 

Решението не подлежи на обжалване. Могат да се обжалват само присъдените 

съдебни разноски, посочват от "Грийнпийс България". 



 

Сега ТЕЦ „Брикел“ може да получи разрешително за изгаряне на отпадъци без 

оценка на въздействието върху здравето и околната среда. Решението на ВАС 

позволи на централата да заобиколи новата нормативна уредба, която направи 

тази оценка задължителна без значение от количествата отпадъци. Ако ВАС беше 

потвърдил решението на старозагорския съд, „Брикел“ АД трябваше да започне 

процедурата по разрешаване на горенето на отпадъци отначало, коментират от 

организацията. 

 

Според ВАС „Брикел“ не изгаря твърди битови отпадъци, а биомаса, неопасни, 

горими отпадъци и нефтошисти, които оползотворява като гориво, алтернативно 

на въглищата, за получаване на енергия. Съдът подчертава освен това, че 

централата не променя капацитета си, както и технологията и технологичния 

процес, а по-скоро подобрява и надгражда процеса по отношение подаването 

на гориво на входа на системата. На практика ВАС приема позицията на 

„Брикел“, че изгарянето на отпадъци е по-екологично от горенето на въглища. 

 

Изгарянето на горивата, отделянето на топлинна енергия и оползотворяването й, 

отделянето на отпадни продукти и очистването им, е изцяло по съществуваща 

технология в ТЕЦ, посочва се в решението. Според изпълнилите експертизата 

вещи лица образуваните отпадъци няма да се различават по вид спрямо 

разрешените в действащото КР. Констатирано е от експертите, че теоретично е 

възможно да се образуват пренебрежително малки количества опасни 

вещества като диоксини и фурани, но в инсталацията са предприети мерки за 

тяхното улавяне преди да излязат димните газове в атмосферния слой, пише още 

в решението. 

 

Предвиденото добавяне количество неопасни отпадъци е талкова малко /около 

1% от горивото/, че практически не е в състояние да доведе до промяна на 

видовете и съставите на образуваните след горенето отпадъци и в този смисъл 

не може да говори за образуването на нови опасни отпадъци. При 

осъществяване на инвестиционното предложение ще е необходимо издаването 

на ново Комплексно разрешително, като при спазването му от страна на 

„Брикел“ ЕАД централата би работила без да превишава нормите за допустими 

емисии, изпускани в атмосферата, заключават съдиите. 

 

От "Грийнпийс България" коментират, че решението на ВАС е огромна стъпка 

назад в борбата за чист въздух в България. В него прозира огромното 

неразбиране, че морално и технически остарели централи като „Брикел“ нямат 

бъдеще. Страната ни има огромен потенциал за развитие на малки мощности 

за производство на слънчева енергия, а новата стратегия за развитие на 

Европейския съюз, която се дискутира в момента, е с много силен акцент върху 

енергийния преход — замяната на енергийните мощностите, зависими от 

въглищата, с възобновяеми. Въпреки че предстои да бъде уточнена крайната 

сума, която ЕС ще предвиди за целта, защото преговорите продължават, 

посоката на развитие е повече от ясна — няма място за замърсяващите 

динозаври, посочва още организацията. 

 

Съдът не коментира и честите аварии на централата и лошото ѝ техническо 

състояние, които при изгаряне на отпадъци ще поставят в още по-голям риск 

здравето на населението в района. Наред с това Върховният административен 



съд не се съобрази със задължителната практика на Съда на Европейския съюз, 

съгласно която не е от значение дали отпадъците се „обезвреждат“ или 

„оползотворяват“, тъй като и двете дейности могат да причинят съществено 

замърсяване на околната среда, казва още организацията. 
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Текст: В последните няколко месеца България и Македония бяха разтърсени от 

шумни скандали около незаконния внос и оползотворяването на хиляди тонове 

отпадъци. Случаят с внесените от Италия 147 контейнера с невярно декларирано 

съдържание за фирма "Блацион" - съсобственост на българи, македонци и 

италианци, сякаш отприщи лавина от злоупотреби. На светло в Бълтария излизат 

нови и нови случаи на нарушения при търговията и оползотворяването на 

отпадъци, повечето от които с произход Италия. Заради случая с "Блацион" в 

Македония се стигна до оставки и изрична забрана за вноса на отпадъци, 

предназначени за горене. Това е само върхът на айсберга - останалото тъне под 

булото на следствени тайни, грижливо крита чиновническа информация и 

омертата на мафията.  

  

Бизнес за милиарди 

  

Глобалният бизнес по обезвреждане и оползотворяване на боклук, в който се 

въртят милиарди, винаги е вървял ръка за ръка с корупция и незаконни практики. 

Стриктните екоизисквания към замърсяващите производства в добре развитите 

страни допринасят за търсенето на евтини и често незаконни алтернативи в 

държави със слаб административен капацитет. 

Това е една от причините износът от ЕС на отпадъци, предназначени за трайно 

обезвреждане, да е изцяло забранен извън съюза и страните от EFTA (Швейцария, 

Исландия, Норвегия и Лихтенщайн). Забранен е и износът извън ЕС на опасни и 

други рискови отпадъци за оползотворяване, които в страните-членки иначе са 

позволени след нотификация и съгласие на приемащата държава. Държавите-

членки имат правомощия да въвеждат и свои собствени ограничения. Така в 

България вносът на отпадъци за обезвреждане е изцяло забранен, въпреки че в 

рамките на съюза е възможен.  

Сходни ограничения съществуват и в Базелската конвенция за контрол на 

трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, която е 

ратифицирана и от Македония. Конвенцията забранява износа към страни извън 

ЕС и ОИСР на опасни отпадъци, предназначени както за обезвреждане, така и 



за оползотворяване. Тази поправка към конвенцията, известна като Ban 

Amendment, е ратифицирана от България още през 2000 г. и от Македония - през 

2004 г., но влезе в сила едва на 5 декември 2019 г. заради нуждата от събиране 

на достатъчно подписи.  

Въпреки сериозните ограничения и множеството нива на контрол апетитът на 

България към търговията с опасни и рискови отпадъци видимо се разраства. В 

последните няколко години страната отчита пред секретариата по Базелската 

конвенция рязък ръст във вноса на опасни и други рискови отпадъци. Сходна 

динамика се наблюдава и при други страни от региона като Гърция и Кипър. И 

при трите държави ръстът се движи основно от ударно увеличения внос на RDF с 

произход Италия и Великобритания. 

  

Какво показват официалните данни?   

  

Само в рамките на една година - от 2016 до 2017 г., България отчита седемкратен 

ръст във вноса на опасни и други отпадъци, подлежащи на нотификация. От 20 

665 тона през 2016 г., вносът през 2017 г. скача на 150 206 тона (виж графиките). 

Сходно количество - малко над 152 000 тона, е отчетено и през 2018 г. Прегледът в 

националните доклади на други страни от региона също показва чувствителен 

ръст - Гърция за 2017 г. декларира внос на опасни и други отпадъци от 71 362 тона 

при 28 824 тона година по-рано (2,5 пъти повече), рязка динамика има и в Кипър - 

от близо 76 000 тона през 2016 г. вносът през 2018 г. стига 163 231 тона.  

Подробният преглед по видове отпадъци показва, че основен принос за отчетения 

от България ръст в количествата имат именно отпадъците, предназначени за 

горене - RDF (Refuse-derived fuel) и SRF (solid recovered fuel). 

В българските доклади, пращани ежегодно по силата на Базелската конвенция, 

внос на RDF и SRF до 2016 г. изобщо не се появява. Страната ни започва да отчита 

внос на този отпадък едва през  2017 и 2018 г., като количествата са впечатляващи. 

За 2017 г. България декларира общ внос на RDF от 46 600 тона (от Италия - 27 868 

тона и Великобритания - 18 732 ) и други 15 023 тона SRF от Великобритания. През 

2018 г. вносът на RDF е само от Италия - 42 616 тона, а от Великобритания влизат 

44 309 тона SRF. Съдейки по повдигнати в последствия обвинения от 

прокуратурата, надали при горенето на тези отпадъци са спазени всички 

законови изисквания. Българският закон за управление на отпадъците забранява 

изгаряните количества годишно да надхвърлят половината от капацитета на 

съответната инсталация съгласно комплексното й разрешително, има и редица 

тежки технологични изисквания.  

  

Къде са тонове боклук 

  

Много интересна е съпоставката на декларираното от България за вноса от 

Италия с отчетите, предоставяни от самите италиански власти по силата на 

конвенцията. Ако се съди по италианските доклади за реализирания износ, през 

2016 г. някъде по трасето са се загубили хиляди тонове боклук. Количествата са 

декларирани като изнесени от Италия с крайна дестинация България, но не се 

появяват в българските отчети за вноса.  

Според българския доклад за вноса през 2016 г. в страната няма внасяни 

отпадъци с код 19 12 10 - горими отпадъци. В италианския доклад за 2016 г. обаче 

България фигурира с четири записа с код 19 12 10 - отчетен е износ на съответно 

2833, 2491, 15 437 и 2110 тона горим боклук. Това прави общо 22 871 тона RDF, 

който отсъства от българските статистики като получен. 



Този боклук не се появява на хартия през 2017 година, ако предположим, че е 

пратен в края на 2016 и е пристигнал през 2017. За  2017 г. България декларира 

внос от Италия в размер на 27 868 тона, а Италия обявява износ за България в 

размер на 28 492 - малко повече. 

Боклукът от 2016 г. не се появява и в статистиката за 2018 г. - Италия декларира на 

три пъти износ към България на отпадъци с код 19 12 10 - на 5310, 22 372 и 14 934 

тона, а България отчита точно същия внос - на 14 934 , 22 372 и 5310 тона.  

През същата 2016 г. от доклада на България за внос на отпадъци отсъстват и други 

крупни количества боклук, деклариран като внесен от Италия, но с друг код - 19 

12 12 (други отпадъци, включително смеси от материали, от механично третиране 

на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11). Италия обявява износ на 14 400 

тона и втори път - на 9995 тона. И тези количества не излизат година по-късно, ако 

пращането им е било през декември.  

Официалното обяснение за тези разминавания са пропуски в докладването. От 

българското министерство на околната среда и водите (МОСВ) твърдят, че 

докладването на вноса на RDF не е задъжително, защото този отпадък по 

дефиниция не е опасен. Обявяването на количествата започнало през 2017 г. 

заради нараснал обществен интерес. "Неслучайно декларираните от Италия 

количества за България през 2016 г. не са валидирани официално, защото в 

италианския доклад липсва посочен код на отпадъка", изтъква МОСВ.  

Твърдението, че този боклук не подлежи на обявяване и не е опасен, е, меко 

казано, странно. Проверка в базата данни по Базелската конвенция - за 

Великобритания от 2017 г. например показва множество записи за износ на RDF. 

В графата с кодове е посочен код Y46 - отпадъци, събрани от домакинствата, а 

RDF-ът в тези конкретни случаи явно е от преработката им. Базелската конвенция 

е категорична, че отпадъци от домакинствата с код Y46 подлежат задължително 

на обявяване. 

Министерство на околната среда не съобщава дали количествата през 2016 - 

валидирани или не, все пак са внесени - както се е случило с невалидирания 

боклук от Италия през 2017 и 2018 г. Тук възниква и принципен въпрос - ако в 

годишните докладите има толкова много неточности, доколко може да се вярва 

и на общата статистика за вноса и износа, поддържана по Базелската 

конвенция.  

Любопитно е, че през 2018 г. 

  

Италия е декларирала износ на отпадъци с код 19 12 10 и за Македония - 

в размер на 999 тона. И тези данни не са валидирани. Македония няма 

публикувани национални доклади по Базелската конвенция и няма как да се 

проследи дали тези количества реално са получени. Ако са получавани опасни 

и други отпадъци, подлежащи на деклариране, страната би следвало да е 

подала национален доклад по конвенцията. Няма данни Италия да е изнасяла 

RDF за Македония в предходни години.  

  

Случаят "Блацион"  

 

Големият скандал със заловените на българските пристанища в Бургас и Варна 

общо 147 контейнери с невярно деклариран боклук от Италия, предназначен за 

българската фирма с македонско участие "Блацион", се разгоря в началото на 

януари. Първо на 17 януари бе съобщено за открити 25 контейнера на 

пристанище Варна, на следващия ден пристигна съобщение за други 20 

контейнера на пристанище Бургас, а на 30 януари дойде новината за още 102 



контейнера във Варна. Общо 147 контейнера, съдържащи по документи 

пластмасови и каучукови отпадъци, изпратени от италианската фирма "Дентиче 

панталеоне" със седалище в Авелино, Италия за регистрираната в България 

"Блацион".  

От съобщенията на прокуратурата за тези проверки стана ясно, че боклукът е 

доставен доста по-рано. Пратката за Бургас е пратена на 5 септември 2019 г., а 

първите контейнери за Варна - 25 на брой, пристигат на 9 октомври. Останалите 

102 контейнера идват малко по-късно - на 21 октомври. Контейнерите са 

оставени в режим временно складиране за 90 дни и е видно, че този срок към 

датата на обявяване на прокурорските проверки е изтекъл. Именно изтичането 

на срокът за складиране е дало повод на митницата да сигнализира 

прокуратурата след неполучен отговор от фирмата получател. Официалното 

нарушение, което властите констатират, е наличието на недекларирани 

отпадъци в пратката. Вместо пластмаси и каучук, пратката съдържа текстилни, 

стъклени и дървени отпадъци. 

Така един от основните въпроси, които възникват, е защо боклукът не е потърсен 

навреме.  

  

Според единия от собствениците - Горан Ангелов, в отговора няма никаква 

мистерия. Той твърди, че отпадъкът е бил предназначен за ТЕЦ "Бобов дол" и не е 

транспортиран навреме, защото лицензът на централата за горене бил изтекъл. 

Това обяснение не звучи убедително - никой няма да внася хиляди тонове боклук, 

ако няма яснота накъде го транспортира, а изтичането на разрешително за 

горене не е извънредно събитие, което да изненада получателя. Според Ангелов 

няма нарушение и в наличието на недекларирани дървени, текстилни и стъклени 

отпадъци, защото те не били забранени.  

Такъв ли е случаят, тепърва ще се изяснява в експертиза, но прокуратурата вече 

повдигна обвинения срещу приемащата страна - управителя на ТЕЦ "Бобов дол" 

Емил Христов. Облаците около "Блацион" се сгъстиха и заради неслучайните 

имена, включени в бизнеса.  

"Блацион" ООД е регистрирано на 23 февруари 2016 г. с предмет на дейност 

събиране, преработка и търговия с битови отпадъци, като собствеността се дели 

между 4 физически и едно юридическо лице - македонските граждани Блаже 

Игнатовски (40% дял) и Горан Ангелов (15% дял), италианците Ецио Боче и 

Винченцо Трассари - с по 15 % и фирма "Юпитер секюрити" ЕООД с други 15%. В 

България се появиха публикации, че фирмата е била без дейност, но от 

регистрите става ясно, че дружеството е работило на скромна печалба през 

2016 и 2017 г. в размер на 73 000 и 112 000 лв. Данни за следващи години няма, а 

фирмата има разрешителни за търговец и брокер на отпадъци от септември, 

2018. Ецио Боче и Винченцо Трассари нямат никакви други бизнес начинания в 

България, а проверка в имотните регистри показва, че македонците Ангелов и 

Игнатовски, както и самата фирма, не са се занимавали с паралелни сделки 

по придобиване на собственост в страната.  

Любопитна подробност е, че дни преди разкритията около двама от 

съдружниците във фирмата - Блаже Игнатовски и "Юпитер Секюрити", има 

развитие. През септември собствеността върху "Юпитер секюрити" е 

прехвърлена от "Юпитер сектор" със собственик Софийка Антонова на лицето 

Георги Георгиев, дотогава само управител във втората фирма. Самата 

Софийка Антонова на 25 ноември 2019 г. основава нова фирма - "Грийн 

салюшънс 2020", прехвърлена дни по-късно - на 5 декември, на Блаже 

Игнатовски. Името на Софийка Антонова не е случайно. То се свързва със 



застрахователно дружество "Юпитер", на свой ред свързвано с една от силовите 

групировки в България - ВИС.  

Срокът, в който втората фирма успява да получи зелена светлина като брокер 

на отпадъци, са впечатляващи. Фирмата се появява в правния мир на 21 ноември 

2019 г., а на 3 декември вече е включена в регистъра на МОСВ на търговците и 

брокерите на отпадъци. Означава ли създаването на второ дружество, еднолична 

собственост на Игнатовски, преструктуриране на бизнеса можем само да 

гадаем. 

  

Голямото изгаряне  

  

Събитията след края на януари и изловените количества в сектор отпадъци се 

развиха главоломно. През февруари прокуратурата влезе в дружеството 

"Брикел" заради откритите 147 контейнера в Бургас и Варна и в последствие 

повдигна обвинение на управителя на ТЕЦ "Бобов дол" Емил Христов за незаконно 

управление на отпадъци. В хода на производството е установено, че 

разрешителното за горене е изтекло, а на място са складирани отпадъци, които 

не приличат на RDF. През март  разрешителното на ТЕЦ-а за горене на отпадъци 

бе подновено, а през април - отново прекратено заради установени нарушения.  

В резултат на предприетите проверки на прокуратурата зам.-министърът на 

околната среда Красимир Живков и още 9 лица, сред които и бизнесмените 

Атанас и Пламен Бобокови, получиха обвинения заради случая с откритите 9000 

тона отпадъци в Плевен, като 7 от лицата са уличени за участие в престъпна група 

при внос и преработка на опасни отпадъци, а три - за извършване на данъчни и 

документни престъпления. Според държавното обвинение вносът и 

преработката на отпадъци е била извършвана фиктивно от фирми без 

капацитет, финансирани от братя Бобокови, а в качеството си на зам.-министър 

Красимир Живков е оказвал натиск чрез заплахи за уволнения върху свои 

подчинени за протекция на бизнеса им.  

Покрай разкритията в България изгоря и македонският съдружник в “Блацион” 

Горан Ангелов, който съвместяваше частния си бизнес с управление на депото 

за отпадъци "Дрисла" в Скопие. Ангелов се кълне, че никога не е внасял отпадъци 

към Македония, където това е забранено, и дейността е развивана само в 

България. Така или иначе  македонският парламент забрани изрично вноса на 

отпадъци от България, предназначен за горене.  

Докъде ще доведе всичко това предстои да видим. Според експертите е ключово 

страните в региона да засилят контрола и капацитета около регулирането на 

търговията с отпадъци,вместо да се преминава към забрани и крайности. Засега 

криминалният сектор се ориентира по-бързо от отговорните институции в 

държавите от региона, категорични са експертите.  

  

Интерпол не откри трафик в Македония, но видя такъв в България 

 

Интерпол не откри случаи на незаконен трафик на отпадъци в Македония при 

мащабната глобална операция "30 дни", проведена в 43 страни от целия свят в 

периода 1-30 юни, 2017 г. България и Румъния, както и други страни в региона 

обаче, се появиха на картата на нарушителите както с криминални, така и с 

административни злоупотреби.  

Операцията на Интерпол покри широк спектър от незаконни дейности - 

транспорт, незаконно обезвреждане, незаконни площадки, незаконни 

операции по оползтовровянане. В рамките на операцията бяха разобличени 664 



случая на злоупотреби - 238 от тях сързани с дейността на незаконни площадки, 

и 423 - с незаконна търговия (3 от случаите са без категория). В 30% от 

установените случаи нарушенията са извършвани с опасни отпадъци. 

В хода на операцията Интерпол изобличи нарушения в общо 84 държави, като 

Македония, която се включи в акцията, не попадна сред нарушителите. България 

и други страни от региона обаче се появиха като дестинации за незаконен внос, 

а някои от тях - и като изнасящи страни. Незаконен внос бе установен в България, 

Босна и Херцеговина, Черна Гора. В Гърция и Кипър е регистриран незаконен 

износ, в Хърватска - незаконен транзит, а в Румъния - и трите вида нарушения.  

Анализът на данните показва, че в центъра на незаконния транснационален 

бизнес с отпадъци стоят развити страни, основно европейски. 

Преобладаващата част от незаконни площадки са открити на територията на 

Европа. Установени са 134 европейски маршрута на незаконна трансгранична 

търговия, като осноната част от тях са междурегионални и са насочени като 

дестинации към развиващи се страни или страни в преход.  Незаконното 

обезвреждане на отпадъци е най-разпространено в Южна Европа, въпреки че 

този проблем е най-сериозен в Италия - 101 случая, Испания - 66 случая и Кипър - 

26. От Интерпол обаче предупреждават, че статистиката се изкривява от факта, 

че 50 от участващите страни в операцията са европейски, с добро 

законодателство и достатъчно силни органи по прилагането му.  

Общият обем на глобалния бизнес с отпадъци - от събирането до 

рециклирането, се оценява на над 410 милиарда долара годишно, но 

съществува голям сив сектор, сочат данните на Интерпол. 

В групата на опасните отпадъци  

  

Македония изнася за  България основно използвани оловни акумулаторни 

батерии,  

  

сочат националните доклади на България за вноса. Изнасяните количества през 

последните години са относително постоянни - около 1000 тона годишно. 

Македония е изнасяла за България и отпадни масла на минерална основа. Няма 

данни България да е изнасяла за Македония опасни и рискови отпадъци, 

подлежащи на нотификация. От МОСВ потвърдиха пред "Сега", че не е имало 

внос или износ на RDF между двете страни, така че наложената от парламента в 

Скопие забрана за този тип търговия не стъпва на съществувала практика. В този 

смисъл не се очакват особени последици от нея, коментират експертите.   

  

Това съдържание беше подготвено от вестник „Сега“ в сътрудничество с 

Института за комуникационни изследвания и онлайн платформата „Начало“, 

като част от проекта "Свържете точките: подобрени политики чрез гражданско 

участие", финансиран от британското посолство в Скопие 

 

Източник: E-Burgas.com 

 

Заглавие: Предложение: Общинска полиция да следи за реда и чистотата в 

бургаските паркове 

   

Линк: https://e-burgas.com/post/predlojenie-obshtinska-policiya-da-sledi-za-reda-i-

chistotata-v-burgaskite-parkove-6295 

 

https://e-burgas.com/post/predlojenie-obshtinska-policiya-da-sledi-za-reda-i-chistotata-v-burgaskite-parkove-6295
https://e-burgas.com/post/predlojenie-obshtinska-policiya-da-sledi-za-reda-i-chistotata-v-burgaskite-parkove-6295


 
 

Текст: Патрули от представители на Дирекция „Управление при кризи, обществен 

ред и сигурност” да следят за спазване на реда и чистотата в парковете, 

градинките, детските площадки, спортните съоръжения и зелените площи на 

територията на големите жилищни комплекси на град Бургас. Това предлагат 

общинските съветници от ДБГ - Манол Тодоров, Живко Табаков, Стоян Грозев и 

Костадин Андонов. 

 

До предложението в местния парламент се е стигнало след редица срещи с 

граждани от  комплексите „Възраждане“, „Братя Миладинови“, „Изгрев“, 

„Славейков“, които настояват за повече чистота и ред. Сигналите са за 

препълнени кошове, разхвърляни отпадъци, преместени пейки и потъпкани 

тревни площи, огради, „украсени“ с бирени кенчета и т.н. 

 

"От години се забелязва, че поддръжката и чистотата в парковете, градинките, 

детските площадки, спортните съоръжения и зелените площи на територията на 

големите жилищни комплекси на град Бургас не е на ниво. Всяка сутрин преди 

да бъдат почистени споменатите места в големите жилищни комплекси може 

да се натъкнем на нелицеприятна гледка, разхождайки се из тях или 

преминавайки на път за работа." пише в докладната. 

 

Съветниците на ДБГ напомнят, че парковете, градинките, детските площадки, 

спортните съоръжения и зелените площи поемат огромен брой хора през 

летните месеци, най-вече в часовете между 17:00-21:00 часа, което води след 

себе си големи количества отпадъци.  

 

Проблемът според тях е липсата на контрол над недобросъвестните граждани.  

"Предвид посочените факти, едно бързо и същевременно работещо решение 

би било да се осигури респектиращо присъствие на дежурни служители на 

Дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност”, чийто 

ангажименти са посочени в Наредбата за опазване на обществения ред, а 

именно - да следят за спазване на реда и чистотата, при установяване на 

нарушения да съставят актове. Постоянното присъствие на униформени 

служители от „УКОРС“ би спомогнало като превантивна мярка срещу 

събирането на клошари, както и за превенция на по-големи инциденти, каквито 

не са изключени при събирането на толкова много хора. Паралелно с това е 

необходимо да се поставят забранителни табели, които да показват на 

гражданите, кои действия не са позволени на територията на въпросните паркове 

и градинки." пишат от ДБГ. 

 

Те предлагат още да бъдат поставане предупредителни табели, които да 

показват на гражданите, кои действия не са позволени на територията на 

въпросните паркове и градинки. 

Предложенията ще бъдат гласувани на следващото заседание на Общински 

съвет - Бургас на 28 юли. 

 

Източник: Искра 



 

Заглавие:  Малайзия откри 1800 тона нелегални токсични отпадъци, изхвърлени на 

пристанището 

Линк: https://www.iskra.bg/malayzia-otkri-1800-tona-nelegalni-toksichni-otpadatsi-

izhvarleni-na-pristanishteto/?cli_action=1595308322.738 

 

 
 

Текст: Малайзия е открила 110 контейнера с незаконно изхвърлени токсични 

отпадъци, които властите наричат ”най-голямата находка от този вид” в историята 

на страната, според държавните медии в Бернама, цитирани от “CNN”. 

Контейнерите са били изхвърлени миналия месец в пристанището на Танджунг 

Пелепас в щата Джохор, съобщи Бернама в неделя. Вътре са открити 1864 тона 

прах от електрически дъгови пещи (EAFD) – опасен отпадъчен продукт от 

производството на стомана, съдържащ токсични елементи като олово и хром. Те 

са били внесени в страната от Румъния и фалшиво декларирани като 

концентриран цинк, заявиха служители. 

 

“Откриването на този отпадък при транзит в Малайзия на границата с Индонезия 

е най-голямата откритие от този вид в историята на страната”, заяви министърът 

на околната среда и водите Туан Ибрахим Туан Ман в доклада на Бернама. 

 

Малайзия изпраща отпадъците обратно в Румъния и моли Интерпол да 

разследва случая. Тъй като Китай забрани вноса на пластмасови отпадъци през 

2018 г. в опит да почисти околната си среда, много страни потърсиха 

алтернативни места за изхвърляне на боклука, създавайки проблеми за някои 

държави, включително Камбоджа, Малайзия и Филипините. За да ограничат 

безотговорния дъмпинг, миналата година 187 страни добавиха пластмаса към 

Базелската конвенция – договор, който регулира движението на опасни 

материали от една държава в друга. Но проблемът продължи независимо от 

това. 

 

EAFD, незаконната доставка, открита в Малайзия, е класифицирана като 

токсични отпадъци, съгласно Базелската конвенция, която и Малайзия е 

подписала. Само САЩ, един от най-големите световни производители на 

пластмаса, и Хаити не са ратифицирали споразумението. 

 

Глобална криза с боклука 

 

Кризата за изхвърляне на отпадъци събра по-голямо световно внимание през 

последните години, тъй като страни като Малайзия и Филипините започнаха да 

назовават и да разкриват износителите на отпадъци, като изпращат изхвърления 

боклук обратно в пристанищата на техния произход. Миналия май Малайзия 

изпрати обратно 450 тона пластмасови отпадъци в страните на произход, 

включително в Обединеното кралство, Канада, САЩ, Япония и Холандия. 

 



“Призоваваме развитите страни да преразгледат управлението на 

пластмасовите отпадъци и да спрат да пренасят боклука до развиващите се 

страни”, заяви Йео Бий Ин, тогавашният министър на енергетиката, науката, 

технологиите, околната среда и изменението на климата в Малайзия. 

 

Но проблемът продължава. Малайзийските власти вече са идентифицирали и 

спрели поне 28 опита за нелегален внос на отпадъци през тази година. Това стана 

ясно от думите на Туан Ман в Бернама. 

 

Изхвърлянето на отпадъци дори е ескалирало в силно рекламирани 

дипломатически сблъсъци. Миналата година филипинският президент Родриго 

Дутерте припомни това на своя посланик в Отава, след като Канада изпусна 

срока, в който трябваше да вземе обратно тонове свой боклук. Канадското 

правителство най-накрая репатрира боклука си, след като Дутерте заяви, че е 

готов да “обяви война” по въпроса. 

 

Много от тези правителства, както и нестопанските и екологичните организации 

приветстваха изменението на Базелската конвенция през 2019 г. като стъпка в 

правилната посока. Документът специално се занимава с въпроса за 

пластмасовите отпадъци, към които здравните и екологичните експерти проявяват 

особена загриженост. 

 

Повечето видове пластмаса не са биоразградими и са изключително 

издръжливи. Това означава, че пластмасовите изделия, произведени днес, 

вероятно ще съществуват векове, ако не и хилядолетия, според сайта на 

Базелската конвенция. С течение на времето някои продукти се разпадат и 

стават част от огромните колекции от микропластици в нашите морета, въздух и 

храна. 

 

Индустрията за боклук също създаде възход на нелицензирани пластмасови 

рециклиращи машини. Миналата година малайзийските власти откриха най-

малко 148 нелицензирани фабрики за рециклиране, които замърсяват местните 

общности с токсични изпарения и замърсяват водни обитатели. 

 

Когато разследващите претърсиха една такава фабрика в селския град 

Дженджаром, те намериха тонове пластмаса от чужбина – опаковки на полска 

бутилирана изворна вода от Кънектикът, бутилка от какаово масло за тяло 

Palmer’s, произвеждано в Ню Джърси, и торба от пуканки на Metcalfe’s Skinny 

Popcorn, които се опаковат в Обединеното кралство. 

 

Ново изменение на Базелската конвенция, което ще влезе в сила през 2021 г., ще 

позволи свободно да се търгуват в глобален мащаб само чисти, хомогенни и 

лесно рециклируеми нехалогенирани полимери. 

 

Източник: News.bg 

 

Заглавие: Екоинспекцията глоби десетки кметове заради незаконни сметища 

Линк: https://news.bg/crime/ekoinspektsiyata-globi-desetki-kmetove-zaradi-

nezakonni-smetishta.html 



 
 

Текст: 10 кметове на общини и на по-малки населени места са санкционирани 

с актове за нарушение заради замърсени терени, съобщава БНТ по данни на 

екоинспекцията в Русе. 

 

Общо 86 проверки са извършени от началото на годината в трите области Русе, 

Разград и Силистра, при които са открити незаконни сметища. 

 

Припомняме, проверките бяха разпоредени от Върховна административна 

прокуратура. Сред кметовете, допуснали нарушения на тяхна територия, са тези 

на общините Кубрат, Цар Калоян, Исперих, Дулово и Тутракан. 

 

От по-малките населени места санкции има и за кметовете на Голямо Враново, 

Смирненски, Глоджево, Сеново и Ново село. На кмета на Ново село пък е 

издадено писмено предупреждение за неосъществен контрол на дейностите с 

битови и строителни отпадъци. Наказание ще бъде наложено и на кмета на 

Силистра. 

 

Установено е, че на замърсените терени са изхвърлени битови и строителни 

отпадъци, като площите заемали между 2 и 5 дка и на територията на 

съществувалите преди години селски сметища. 

 

В Силистренско са намерени терени със строителни отпадъци от строителството 

на водния цикъл в града. 

 

В област Русе пък най-много замърсени площи са установени в община Ветово. 


