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Източник: Дарик 

 

Заглавие: Враца на протест срещу липсата на контрол върху отпадъците 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/vraca/vraca-na-protest-sreshtu-lipsata-na-

kontrol-vyrhu-otpadycite-2244241 

 

 

 

 

Текст: Жители на Враца излязоха на протест пред местното РИОСВ с искане да 

се упражнява ефективен контрол върху вноса, складирането и 

оползотворяването на отпадъци. 

 

Недоволните обвиниха контролната институция в некомпетентност и в това, че не 

си върши работа и обслужва бизнес интереси като прикрива очевидни 

нарушения и по този начин се е превърнала в ОПГ.  

 

Те поискаха незабавна смяна на ръководството на инспекцията и осигуряване 

на достоен начин на живот и чиста околна среда. „Поводът за протеста е, че 



РИОСВ-Враца, Министерството на околната среда и водите и областната управа 

е организирана престъпна група, аз имам доказателства. Пуснала съм 

съответните сигнали в прокуратурите, които правят търговия със здравето на 

хората.  

 

РИОСВ-Враца се е превърнала в корпоративна организация“, каза 

организаторът на протеста Величка Величкова и поясни, че преди година 

инспекцията е била управлявана от директор, който е бил свален след 

разследване на КПКОНПИ, а след нея е бил назначен Христо Христов, но без 

конкурс. 

 

И той е бил директор на Дирекция „Контролно-превантивна дейност“, за когото е 

било установено от Националната следствена служба, че Христов е извършил 

престъпление по служба, което е укрито и като награда го правят директор. 

 

По думите на Величкова, той е бил назначен от бившия екоминистър Нено Димов. 

Според нея наследникът на Христов – Николай Йорданов отново е избран без 

конкурс и отделно от това е некомпетентен. 

 

„Два пъти съм говорила с него, единият път вонеше на бъчва. Тук се носят слухове, 

че е пияница. Неадекватен е“, коментира тя и посочи, че недоволството е назряло 

заради натрупалите се прегрешения на управата. 

 

Тя посочи, че в Бяла Слатина има цианиди, има следствено дело и документи, за 

който е доказано, че съдържат невярна информация. „Има циментов завод в 

Бели извор, в който се горят RDF отпадъци.  

 

Над 85% от отпадъците се горят в този завод - италиански боклук и други. Тонер 

касетите, червеният живак, утайките от сероводород, уволнения, наглост от тяхна 

страна. Искаме това мафиотско управление на МОСВ, РИОСВ-Враца и 

областна управа да ги няма. Те са доказали и ВАС се е произнесъл, че РИОСВ-

Враца са некомпетентни, както и районният съд във Враца“, обясни още 

Величкова. 

 

По думите й, циментовият завод няма очистващите системи и филтри, които да 

предпазват гражданите и затова се носи лоша миризма от него. Тошко Стоев, 

който също бе на протеста, каза, че откакто се горят отпадъци в Лиляшка могила 

реколтата умира, а гроздето става на стафиди и затова много хора се отказват 

от него. 

 

„От 4 години не бера нищо. Тази година съм решил да изтребя лозята и да насадя 

някаква овощна градина. Не знам какво горят в завода. Има моменти, когато не 

може да се стои, особено вечер. Мирише на боклук, на пластмаси, на гуми. 

 

„Мирише на сяра, развалени яйца - най-вече от районите в близост до Колата, 

Сениче, дори и в Дъбника. РИОСВ са длъжни да ги проверяват, те са длъжни да 

имат постоянна мониторингова система. 

 

Ние държим тя да стане онлайн и да бъде достъпна за всеки, който иска в реално 

време да провери какви са отпадъците, които излизат в атмосферата от 

горенето в Бели извор“, каза Петър Стефанов. 



 

Той подчерта, че т.нар. нова технология за горене се използва в Европа от 50 

години, а ние изоставаме с 20 години назад. Мъжът се оплака и от факта, че 

РИОСВ-Враца прави планови проверки и предупреждава заводите, където 

следва да влязат. 

 

При протестиращите слезе директорът на РИОСВ-Враца инж. Николай 

Йорданов, който покани представител на недоволните, за да говорят в кабинета 

му. Те отказаха поканата му и поискаха от него да им осигури нормална среда 

на живот и да си вършат работата и заявиха, че той не е експерт и няма такива в 

инспекцията. 

 

„Ние следим работата детайлно и изкъсо. Циментовият завод се контролира 

периодично. Нещата са в нормите. Ние правим редовно проверки. Извън нашите 

проверки се правят по разпореждане на министъра, на други регионални 

инспекции“, заяви той. 

 

На въпрос ндали е вярно, че циментовият завод няма филтри, директорът на 

РИОСВ-Враца отрече заяви, че това не отговаря на истината. Величка Величкова 

му връчи решението на съда, в което се посочва, че институцията, която 

представлява е некомпетентна. 

 

Източник: БНР 

Заглавие: В Добрич започва акция за събиране на стари електроуреди 

Линк: https://bnr.bg/varna/post/101356419/v-dobrich-zapochva-akcia-za-sabirane-

na-stari-elektrouredi 

 

 
 

Текст: Община Добрич ще проведе акция за събиране на старо електрическо 

оборудване. Инициативата се организира с цел опазване на околната среда и 

предотвратяване изхвърлянето на този вид масово разпространени отпадъци в 

контейнерите за твърди битови отпадъци.   

 

Акцията ще се проведе на 24 октомври (събота) от 10.00 до 14.00 часа. Пунктът за 

събиране ще бъде мобилен и старите ел. уреди ще се взимат от домовете на 

гражданите. В деня на акцията отпадъците трябва да бъдат изнесени на улицата 

до 10.00 часа. За тази цел желаещите да предадат старото си електронно и 

електрическо оборудване трябва предварително да заявят това на тел. 058604573, 

058601207 в работните дни, като посочат точния адрес.   

Община Добрич приканва всички да се включат в акцията за разделно събиране 

и предаване на посочените отпадъци.   

Информация на кореспондента ни Мая Щърбанова. 

 

Източник: БНР 



 

Заглавие: Протест срещу горенето на отпадъци в циментовия завод край село 

Бели Извор 

 

Линк: https://bnr.bg/post/101356640/protest-sreshtu-goreneto-na-otpadaci-v-

cimentovia-zavod-krai-selo-beli-izvor 

 

 
 

Текст: Пред екоинспекцията във Враца се проведе протест срещу горенето на 

отпадъци в циментовия завод край село Бели Извор, в близост до града. 

Протестът, организиран в социална мрежа, събра около 20 души. 

"Преди четири години берях грозде. Сега елате да ви заведа на лозето да видите 

стафиди. Масово се напускат лозята. Откакто започнаха да горят отпадъци това 

се получава", казаха протестиращи. 

 

"Множество оплаквания от хора, които казват, че най-вече сутрин мирише. 

РИОСВ са длъжни да ги проверят. Те трябва да имат и постоянна мониторингова 

система. Ние държим тази мониторингова система да стане онлайн и да бъде 

достъпна за всеки един, който иска в реално време да провери какви са 

отпадъците, които излизат  в атмосферата от горенето в Бели извор“. 

 

Циментовият завод край село Бели извор има комплексно разрешително за 

дейността си и се проверява постоянно, посочиха от екоинспекцията във Враца. 

Пещите му работят  при над хиляда градуса с твърдо гориво от отпадъци, така 

наречения RDF. 

В предприятието за модернизация и екологични стандарти са вложени над 30 

млн. евро. 
 

Източник: Clubz.bg 

 

Заглавие: Брюксел ще се бори с метановите емисии, дори със закон 

 

ЕК представи стратегията си срещу втория най-голям замърсител на въздухаов 

план на ЕС за намаляване на хранителните отпадъци 

 

Линк:https://clubz.bg/105116-

bryuksel_shte_se_bori_s_metanovite_emisii_dori_sys_zakon 

 

 
 

Текст: Еврокомисията представи днес стратегията на ЕС за намаляване на 

емисиите на метан в Европа и останалите части на света. 



Метанът е вторият главен виновник за климатичните промени след въглеродния 

двуокис. Някои от предвидените действия са законодателни. 

Метанът е и силен замърсител на въздуха на местно равнище, който причинява 

сериозни здравни проблеми. Затова справянето с емисиите на метан е от 

съществено значение за постигането на целите в областта на климата за 2030 г. 

и на неутралност по отношение на климата към 2050 г.  

 

Мерките включват законодателни и незаконодателни действия в енергетиката, 

селското стопанство и сектора на отпадъците, в които по цял свят се генерират 

близо 95 на сто от метановите емисии, дължащи се на човешката дейност. 

Комисията ще работи с международните партньори на ЕС и с промишлеността 

за постигането на намаление на емисиите по протежение на веригите на 

доставки. 

 

„Със стратегията за метана гарантираме намаляване на емисиите му във всички 

сектори и особено в селското стопанство, енергетиката и отпадъците. 

Създаваме и възможности в селските райони да се произвежда биогаз от 

отпадъци. Сателитните технологии на ЕС ще не позволят да следим отблизо 

емисиите и така да спомогнем за повишаване на международните стандарти“, 

заяви изпълнителният зам.-председател на ЕК Франс Тимерманс, който отговаря 

за Зеления пакт. 

Сферата, в която намалението на емисиите може да се постигне най-бързо и 

при най-малки разходи, е енергетиката, изтъкна ресорният еврокомисар Кадри 

Симсон. 

 

Затвориха магистрала "Тракия" заради катастрофирал камион с метан  

• Един от приоритетите на стратегията е усъвършенстване на измерването и 

докладването на метановите емисии. В момента нивото на мониторинга е 

различно в различните сектори и държави по света. В допълнение към мерките на 

равнище ЕС за повишаване на стандартите за измерване, проверка и 

докладване Комисията ще подкрепи създаването на международна 

обсерватория за емисиите на метан в партньорство с Програмата на ООН за 

околната среда, Коалицията за климата и чистия въздух и Международната 

агенция по енергетика. Сателитната програма на ЕС „Коперник“ също ще 

подобри проследяването и ще спомогне за откриването на свръх големите 

генератори на емисии и на мащабните течове на метан. 

• С цел намаляване на емисиите на метан в енергийния сектор ще бъде 

предложено задължение за подобряване на откриването и отстраняването на 

течове в газовата инфраструктура, като бъде обмислено и предлагането на 

законодателство за забрана на рутинните практики за изгаряне или изпускане. 

Еврокомисията ще започне диалог с международните си партньори и ще проучи 

възможните стандарти, цели и стимули по отношение на вноса на енергия в ЕС и 

инструментите за прилагането им. 

 

Калифорния обяви тревога заради изтичане на метан  

• Комисията ще усъвършенства докладването на емисиите от селското 

стопанство чрез по-добро събиране на данни и ще популяризира възможностите 

за намаляване на емисиите с подкрепа по линия на Общата селскостопанска 

политика. (ОСП) Основният акцент ще бъде върху обмена на добри практики в 

областта на иновативните технологии за намаляване на метана, храненето на 

животните и управлението на отглеждането им. Принос ще дадат и целевите 



научни изследвания в областта на технологиите, природните решения и 

промяната в хранителния режим. Неподлежащите на рециклиране органични 

отпадъци и отпадни потоци от бита и селското стопанство могат да бъдат 

използвани за производството на биогаз, биоматериали и биохимикали. Това 

производство може да генерира допълнителни приходи в селските райони и 

същевременно да предотврати появата на емисии на метан. Поради това ще 

продължат да се осигуряват стимули за събирането на тези отпадъчни продукти. 

• В сектора на отпадъците ЕК ще обмисли по-нататъшни действия за 

подобряване на управлението на сметищния газ, чрез които той да се 

оползотвори като източник на енергия и същевременно да се намалят емисиите. 

През 2024 г. Брюксел ще направи преглед на съответното законодателство 

относно депонирането на отпадъци. Намаляването до минимум на 

депонирането на биоразградими отпадъци в сметища е от решаващо значение 

за недопускането на образуването на метан. Комисията ще обмисли също така 

възможността да предложи допълнителни научни изследвания в областта на 

биометановите технологии. 

 

 

 

 

  


