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Източник: МОСВ 

 

Заглавие: Започна извозването на старите пестициди за обезвреждане във 

Франция 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/zapochna-izvozvaneto-na-starite-

pesticidi-za-obezvrejdane-vuv-franciya/ 
 

 
 

Текст: Днес започна извозването за обезвреждане във Франция на първите 

количества стари препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност. 

Първият камион с излезли от употреба пестициди отпътува днес от склад в 

Северна България. До края на седмицата страната ще напуснат половината от 

почистените до момента и готови за транспортиране 255 тона пестициди. 

Приключена е процедурата по издаване на нотификация за осъществяване на 

трансграничния превоз на излезлите от употреба препарати. Получени са 

съгласия от всички заинтересовани страни и от днес започна извозване от 

България към съоръжения за крайно обезвреждане във Франция. 

 



Операцията по разчистване на старите пестициди започна по разпореждане на 

Върховна административна прокуратура. Във връзка с това министърът на 

околната среда и водите Емил Димитров издаде заповед за възлагане на 

проверка на обекти, в които се съхраняват излезли от употреба препарати за 

растителна защита с изтекъл срок на годност. 

 

В изпълнение на заповедта бяха проверени над 200 склада на територията на 

цялата страна. Като високо рискови до момента са оценени 52 склада. Списък 

с рисковите складове е изпратен на Предприятието за управление на дейностите 

по опазване на околната среда (ПУДООС) за провеждане на операции по 

преопаковане, почистване и транспортиране на препаратите до съоръжения за 

окончателно обезвреждане извън страната. 

 

Източник: Актуално 

Заглавие: The Mall стартира кампания за опазване на околната среда “Донеси 

хартия. Шредирай. Рециклирай.” 

Линк: https://www.actualno.com/society/the-mall-startira-kampanija-za-opazvane-

na-okolnata-sreda-donesi-hartija-shrediraj-recikliraj-news_1508675.html 

 

 
 

Текст: От 12 до 18 октомври The Mall организира кампанията „Донеси хартия. 

Шредирай. Рециклирай.“ В този период, в часовия диапазон от 11:00 до 20:00 ч., 

на разположение на паркинга пред търговския център ще бъде екип, който ще 

отдели, шредира и подготви за рециклиране всички предоставени от гражданите 

хартиени носители. Всеки желаещ може да се включи, като донесе неизползвани 

материали от дома или офиса, като бяла хартия, вестници, списания и картон и 

по този начин допринесе за намаляването броя на изсечените дървета всеки ден. 

За документи, съдържащи конфиденциална информация, са предвидени 

специални контейнери с най-високо ниво за защита. The Mall дава повод на 

всички граждани да организират „есенното почистване“ на бюрото или дома си. 

В края на кампанията събраната хартия ще се извози от сертифицирана фирма 

за рециклиране, а с част от нея артистът Николай Петров ще създаде скулптура. 

 

Кампанията на The Mall цели да насърчи потребителите да полагат грижи за 

околната среда и да се отнасят отговорно към ресурсите. Това е особено важно 

за град като София, където потреблението на енергия и ресурси е много голямо: 

1 тон рециклирана хартия спестява 4 100 киловатчаса електроенергия, 2,5 барела 

нефт, 31780 литра вода и 4 куб.м. площ в депото за отпадъци (източник: 

https://www.ecopack.bg/bg/za-grajdani/interesni-fakti-i-polezni-syveti ). 

Рециклирането на отпадъци дава възможност за един по-добър и качествен начин 

на живот за нас и за всяко следващо поколение. Дърветата премахват 

замърсяванията в атмосферата, подобряват качеството на въздуха и човешкото 

здраве. 
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В края на събитието, с част от събрания шредиран хартиен отпадък ще бъде 

реализиран иновативен художествен проект – артистът Николай Петров ще 

създаде скулптура от рециклирана хартия. Роденият в София Николай Петров 

повече от десет години работи над арт проекти в различни направления в 

България и чужбина, а творбите му са представени в редица сайтове за улично 

изкуство, като например Street Art NYC. Повече за скулптурата от рециклирана 

хартия, събрана в рамките на кампанията на The Mall, предстои да разберем 

съвсем скоро. 

 

Източник: Актуално 

 

Заглавие: Руска идея: Система за надзор за събиране на отпадъци с помощта 

на сателити 

 

Линк: https://www.actualno.com/cosmos/ruska-ideja-sistema-za-nadzor-za-sybirane-

na-otpadyci-s-pomoshtta-na-sateliti-news_1508972.html 

 

 
 

Текст: IT система за наблюдение на изхвърлянето на отпадъци и боклук, която да 

работи с помощта на сателити, предлагат в Русия. Идеята е на Сдружението за 

защита на потребителите "Народен контрол", съобщава в. "Известия", цитиран от 

ТАСС. И сега в Русия регионалните системи за събиране на отпадъци са такива, 

че има конкретни точки, в които се събира, сортира и преработва боклук. Има 

база данни с 596 000 площадки за контейнери в 72 региона в страната. Но идеята 

за картата е тя да помага на надзорните органи - посредством приложение, 

базирано на "Яндекс" или на Google. 

 

Източник: Trafficnews.bg 

 

Заглавие: Жители на Кадиево скочиха срещу депо за строителни отпадъци на 800 

метра от домовете им 

 

Италианец планира да изгради площадката в непосредствана близост до 

земите им 

 

Линк: https://trafficnews.bg/absurdi/zhiteli-kadievo-skochiha-sreshtu-depo-stroitelni-

otpadatsi-191496/ 

 

 
 

Текст: Жителите на пловдивското село Кадиево се обявиха категорично против 

намерението край селото да бъде построено депо за преработка на 
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строителни отпадъци. Площадката ще се намира само на 800 метра от първите 

къщи в селото, и на четири метра от земеделски земи. За това сигнализираха 

самите те пред TrafficNews.bg.  

 

Както вече съобщихме, 40-годишният италианец Алберто Анселметто иска да 

изгради огромно депо за съхранение и рециклиране на строителни отпадъци в 

землището на село Кадиево. Той е подал инвестиционно намерение за оценка 

на въздействие върху околната среда в РИОСВ. Инвеститор е фирмата 

"Булгарстрой изкопи" ЕООД, еднолична собственост на Анселметто. 

 

Площадката, която се предвижда да приема строителни отпадъци, ще е с площ 

от близо 16 декара и ще се използва за рециклиране строителни отпадъци от 

широк спектър, като материали от бетонови конструкции, тухлени, керамика и 

др. Теренът е в близост до защитената зона "Река Въча - Тракия", както и до река 

Марица.  

 

Гражданите на Кадиево се обявиха категорично против и поясниха, че няма да 

позволяват подобен проект да се случи в населеното им място.  

 

"Има еднозначен отказ от всички жители на района да се реализира такъв 

проект. Според нас това този проект е незаконен. Няма никакво право да 

съществува и да се развива", сподели Живко Петров от Инициативния комитет, 

заел се с борба срещу инвестиционното намерение. Проверка на място пък 

установи, че, въпреки че екологичната оценка все още не е факт, на мястото вече 

са струпани строителни отпадъци.  

 

Живко сподели пред медията ни, че са сезирани почти всички възможни 

институции, включително Общината, Министерството на околната среда и водите 

и Омбудсманът на Република България. Над 600 души от Кадиево и съседните 

населени места са подкрепили всяка от двете подписки, събрани досега. 

 

"Нямаме нищо против бизнесът на този човек - напротив! Имахме и среща с него, 

която протече в приятелски тон. Но не искаме да сме потърпевши от тази дейност. 

Има толкова изоставени кариери, които са подходящи. А това са земеделски 

земи - само на няколко метра от площадката хората отглеждат продукцията си", 

заявиха от комитета.  

 

Според екпертът Тихомир Алексиев проблемът, пред който са изправени 

жителите на селото, е свързан с водата. Според него е възможно замърсяване 

на подпочвените води, както и на отводнителния канал, а оттам - и на река 

Марица. Самата преработка на отпадъците пък ще нанесе непоправими щети 

на културите, които се отглеждат в непосредствена близост. А продукцията на 

моркови и зеле, отглеждаща се в Кадиево, захранва международни вериги.  

 

Опасност има и за самата почва, смятат местните жители. Не на последно 

място, мястото се намира съвсем близо до река Марица, чието корито е 

естествен хабитат на редки птици и следва да се третира с особено внимание. 

 

Наш репортер се свърза с кмета на общината Павел Михайлов, който потвърди, 

че е запознат с проблема. Той сподели, че е разпоредил незабавна проверка на 

еколозите в общината. Тепърва ще се изготви и екологичната оценка от РИОСВ.  



 

Притесненията на местните жители обаче остават. Те ще настояват да 

присъстват по време на всички проверки, назначени от компетентните органи. 

Хората от селото се съмняват в намерението на инвеститора и смятат, че той е 

оставил няколко "вратички" в инвестиционното си намерение, което пък поражда 

редица въпроси за бъдещата дейност на тази площадка. Те са готови да защитят 

своята позиция по всички възможни начини. 

 

 

 

 

 

  


