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Текст: Започва обезвреждане на най-опасните обекти, в които са загробени 

пестициди в страната. Това заяви министърът на околната среда и водите Емил 

Димитров по време на проверка на първия от два обекта в село Радомирци, 

община Червен бряг, област Плевен, за който има сигнали за загробени 

пестициди. Министър Димитров извърши инспекцията заедно със зам. - главен 

прокурор от Върховна административна прокуратура (ВАП) Десислава 

Пиронева. Това са първите от серия проверки във връзка с разпореждане на 

Прокуратурата относно нерегламентирано съхранение на негодни за употреба 

препарати за растителна защита. 

 

https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimitrov-obezvrejdame-naj-opasnite-obekti-sus-zagrobeni-pesticidi-v-stranata/
https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimitrov-obezvrejdame-naj-opasnite-obekti-sus-zagrobeni-pesticidi-v-stranata/


„Във връзка с разпореждане на ВАП извършваме инвентаризация на територията 

на цялата страна на загробени и в критично състояние хранилища за пестициди. 

Критични са тези, които са в близост до водоизточници, замърсяват природата, не 

са охраняеми и са с лесен достъп за хора, които биха могли да злоупотребят“, 

заяви министърът. По думите му проблемите датират от 90-та година, а 

пестициди са от 60-те и 70-те години и са местени от склад в склад. Министър 

Димитров посочи, че тези обекти постоянно се увеличават: „Днес са два склада 

тук и в Койнаре, но има десетки складове в страната със заснети самосрутили 

се сгради, поляни, на които е ясно, че отдолу ги има, и местните още помнят, че 

там са заровени. Включително има и резервоари, които са пълни с течни 

препарати“, обясни Димитров. 

 

Министърът отбеляза, че средствата за обезвреждането на тези обекти са от 

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната  среда 

(ПУДООС) и МОСВ, които са заделени за други дейности. „С ресурса, който 

Министерски съвет очаквам да гласува, можем още 1000-1200 тона да 

обезвредим. Усилията и указанията от Прокуратурата са за тези количества, 

които представляват най-голяма опасност – както е тук, на 100-ина метра има 

водоизточник. Нямаме финансов ресурс да го направим навсякъде, но най-

опасните места ще обхванем. Ще инвентаризираме и набележим най-

опасните места и незабавно да пристъпим към обезвреждане. Ще заделим 

максимално голям ресурс в условията на коронавирус“, съобщи министър 

Димитров. 

 

„Нито един килограм пестициди няма да бъде унищожен в България. Това ще 

стане в чужбина. Не е стояло на дневен ред това да се случи в нашата страна“, 

категоричен беше министър Димитров. Той поясни, че след изваждането 

пестицидите ще бъдат преместени на площадка, която има разрешение за 

работа с опасни вещества. В склада те ще престоят защитени, преопаковани в 

съответни бидони, докато се разреши да се изпратят за инсинератор към 

държавата, която ги приеме, и с нотификация ще отидат в инсинераторите в 

Европа – Франция, Белгия, Швейцария, Дания. 

 

„Спазваме стриктно правилата на Швейцарската програма, защото няма по-

добри и са европейски признати. Вече имаме опит по тази процедура, защото 4 

години сме работили по нея‘, допълни министърът. Според него всяка открита 

площадка ще бъде обезвредена и няма да има опасност за хората там. 

„Отваряме склад, за 2-3 дни го изчистваме и отиваме на друг склад. Не искам да 

отваряме 20 склада в страната и да ги чистим с месеци“, обясни Емил Димитров. 

 

„Предстои да се установи колко са и къде се намират обектите със загробени 

пестициди, какво е състоянието им и какви количества заровени препарати за 

растителна защита има, както и каква процедура, колко време и какви средства 

ще са необходими, за да бъдат обезопасени и да не се създава никаква 

опасност както за замърсяване на водоизточници и да няма остатъци в почвата, 

които да създадат опасност за здравето и живота на хората“, заяви зам.-главният 

прокурор при ВАП Десислава Пиронева по време на проверката на обект в село 

Радомирци. 

 

По-късно министърът на околната среда и водите Емил Димитров, зам. главният 

прокурор Десислава Пиронева и наблюдаващият прокурор от ВАП Красимир 



Ангелов провериха и обект в близост до гр. Койнаре, община Червен бряг, област 

Плевен, на територията на бивше летище. 

 

„Намерихме един огромен резервоар, в който има два по-малки и всичките са 

пълни с пестициди. През 90-те години са сложени в тях, покрити са с найлон и 

пръст и там са скрити и останали до днес. По спомени на хора, които са били 

деца тогава, намерихме на две места около 4 тона пестициди и търсим 

евентуално още 10 тона“, заяви министър Димитров. 

 

„От гледна точка на безопасността всичко тук е обезпечено. Тук има около 4 тона 

загробени пестициди, на втория обект са видимо около 15 тона, но колко ще 

излязат още не е ясно. Очакваме междинни и крайни доклади от МОСВ, те ще 

извършат възможно най-бързи проверки. В зависимост от резултатите, които ни 

предоставят ние ще преценим дали е необходимо да се извършат и други 

действия“, заяви наблюдаващият прокурор от ВАП Красимир Ангелов. 

 

Министър Димитров припомни, че МОСВ е изпълнило европейски проект 

„Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други 

препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ по Българо-

Швейцарската програма за сътрудничество за екологосъобразно 

обезвреждане на излезли от употреба пестициди. Обезвредени около 4000 тона 

от 70 склада от цялата страна. Пестицидите са унищожени на територията на 

Франция, Германия, Белгия и Швейцария. 

 

Източник: 24Часа 

 

Заглавие: Разделното събиране на отпадъци в Пекин дава резултати 

 

Линк: https://www.24chasa.bg/novini/article/8877146 

 

 
 

Текст: Пекин е постигнал добри резултати от въвеждането на кампанията по 

разделно събиране на отпадъци преди три месеца, особено що се отнася до 

разпределянето на кухненския отпадък, информираха властите в понеделник, 

предава Радио Китай. 

 

Събираният на ден кухненски отпадък през юли се е равнявал на 1764 тона, с 470% 

повече спрямо данните за април, каза Джан Йен, заместник-директор на 

комисията по градско управление. 

  

Междувременно, дневното количество отпадък, отделно от кухненския, 

рециклируемия и опасния, е спаднал с 26% на годишна база до 19 960 тона през 

юли, каза още служителят на пресконференция. 

 

По думите на Джан Йен, Пекин разполага с 44 съоръжения за третиране на 

домакински отпадъци, с общо проектиран капацитет от 32 711 тона дневно. 

https://www.24chasa.bg/novini/article/8877146


 

От 1 май Пекин се присъедини към клуба на китайските градове, които въведоха 

задължително разделно събиране на боклука, за да опазят по-добре околната 

среда. 

 

Пекин изисква от домакинствата да събират отпадъка в следните категории: 

кухненски, рециклируем, опасен и друг. 

 

Властите разкриха още, че до края на юли са регистрирани и наказани близо 

7000 нарушения, свързани с класификацията на домакинския отпадък. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: РИОСВ - Варна: При пожара в сметището до с. Богдан единични са 

превишенията на някои замърсители 

 

Линк: https://bnr.bg/varna/post/101320616 
 

 
 

Текст: На 31.07.2020 г. експерти на РИОСВ-Варна извършиха последващ контрол 

на „Депо за неопасни отпадъци на гр. Добрич при с. Богдан“ във връзка с 

дадените предписания на кмета на община Добрич за предприемане на 

незабавни действия по потушаване огнищата на тлеене на пожара.  

Констатирано е, че вследствие на предприетите действия от община Добрич и 

РС ПБЗН - Добрич тлеенето на депото е ограничено до участък с приблизителна 

площ от един дка по южния скат. Посоката на вятъра е от юг и димните газове се 

насочват към Добрич. Дейностите по запръстяване на участъка продължават. В 

изпълнение на предписанията в РИОСВ-Варна е постъпила и програма от мерки, 

набелязани от община град Добрич за потушаване тлеенето на депото.  

 

За осъществяване на контрол по основните показатели, характеризиращи 

качеството на атмосферния въздух (КАВ) в приземния слой на града, Мобилната 

автоматична станция (МАС) на РЛ-Варна бе позиционирана на центъра на 

Добрич, площад „Свобода“, за периода 24-28.07.2020 г.  

 

При извършената оценка на резултатите е констатирано:  

 

· по замърсител ФПЧ10 резултатите са под средноденонощната норма (СДН) за 

опазване на човешкото здраве - 50 μg/m3, като най-високата регистрирана 

стойност е - 34 μg/m3. В ранните часове на денонощията за периоди от около два 

часа са регистрирани единични превишения, достигащи до 209 μg/m3 по същия 

показател.  

 

· по замърсители серен диоксид, въглероден оксид, азотен диоксид и озон 

данните са значително под нормите за съответния замърсител.  

 



В законодателството по опазване на околната среда (което е изцяло 

хармонизирано с Европейските екологични норми) няма норми за неприятни 

миризми. 

 

Източник: Botevgrad.com 

 

Заглавие: С около 10-15% ще намалеят разходите за издръжка на регионалното 

депо, ако то премине към БКС 

 

Линк: https://botevgrad.com/news/79404/S-okolo-10-15-shte-namaleyat-razhodite-

za-izdrajka-na-regionalnoto-depo-ako-to-premine-kam-BKS/ 
 

 
 

Текст: Не е целесъобразно съществуването на такова малко общинско 

предприятие, каквото е ОП “Регионално депо за неопасни битови отпадъци“, 

чиято дейност може да се поеме изцяло от структури към ОП БКС. Още повече, 

че БКС ежедневно си комуникира, взаимодейства и оперира под една или друга 

форма чрез машините за сметосъбиране с регионалното депо. С промяната 

на оператора ще оптимизираме работата и респективно ще намалим 

разходите за стопанисване и издръжка на регионалното депо за битови 

отпадъци, което ще доведе до по-малки такси, които всяка една от трите съседни 

общини внася за тон депониран отпадък.  

 

Разходите за поддръжка на депото ще намалят с около 10-15 на сто, според 

разчети на общината.  

 

С тези мотиви кметът Иван Гавалюгов поиска съгласието на Общинския съвет да 

свика Общото събрание на Регионалното сдружение на общините за 

управление на отпадъците – регион Ботевград, на което да предложи дейността 

по стопанисване и експлоатация на регионалното депо за неопасни битови 

отпадъци да се поеме от ОП БКС, считано от 1 януари 2021 год.  

 

Дебати по предложението нямаше. Всички съветници, присъстващи на 

редовното заседание миналия четвъртък – 21, гласуваха “за“. 

 

В Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците 

влизат кметовете на общините Ботевград, Правец и Етрополе. То се 

председателства на ротационен принцип. Тази година председателското място 

се заема от кмета на Ботевград. 

 

 


