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Източник: МОСВ 

 

Заглавие: Теч на вода беше открит в склад със загробени пестициди край град 

Искър 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/tech-na-voda-beshe-otkrit-v-sklad-sus-

zagrobeni-pesticidi-kraj-grad-iskur/ 

 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Емил Димитров посети на място 

склад със загробени излезли от употреба препарати за растителна защита (ПРЗ) 

край гр. Искър, област Плевен. Препаратите се намират в стари, полуразрушени 

складови помещения и са класифицирани със степен на висок риск на 

опасност за живота и здравето на хората и за околната среда. Те се 

обезвреждат по договор за преопаковане, транспортиране, предаване и 

окончателно обезвреждане на  пестициди, опасни отпадъци и други препарати 

за растителна защита. 

 



След приключване на дейностите по разчистване на излезлите от употреба ПРЗ и 

другите опасни отпадъци, част от които са били смесени с пръст и земни маси, 

е установено наличието на течаща вода в основите на сградата, идваща от ВиК 

мрежата на гр. Искър, тъй като водоснабдяването на сградата не е било 

прекратено от оператора. Наличието на тръба, която не е затапена надеждно и 

наличието на течаща вода, част от водопреносната мрежа на населеното място, 

са създали непосредствена опасност за здравето на хората. 

 

След сигнал РИОСВ-Плевен веднага направи предписание към ВиК-гр. Искър да 

бъде прекратено водоподаването към складовите помещения и да бъде 

направен анализ на водата в градската водоснабдителна мрежа, с цел защита 

живота и здравето на населението на града. След това ВиК са спрели 

водоподаването към мястото.  

 

По предварителни данни в склада са били загробени над 12 тона опасни 

вещества, като ясно си личи, че са били в контакт с водата. Старите препарати 

за растителна защита се обезвреждат със средства от Предприятието за 

управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ, отпуснати 

с решение на правителството и под надзора на Върховна административна 

прокуратура. 

 

Източник: Капитал 

Заглавие: Фондът на фондовете дава 50 млн. за рециклиране и разделно 

събиране на отпадъци 

За средствата ще могат да кандидатстват общини, фирми, които събират 

боклуците в тях, както и НПО-та 

Линк:https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2020/11/08/4136297_fon

dut_na_fondovete_dava_50_mln_za_reciklirane_i/ 

 
 

Текст: Нов финансов инструмент, насочен към общините и дружествата за 

третиране на битови отпадъци, активира Фондът на фондовете (ФнФ). Това е 

първият път, в който държавният фонд ще предоставя директно финансиране на 

крайни получатели. То ще бъде под формата на индивидуални кредити, 

отпускани съвместно с банки и администрирани от тях. 

 

Фондът осигурява 50 млн. лв., а в допълнение към тях ще бъдат прибавени и 

заемни средства от кредитни институции, като участието им във всеки отделен 

заем ще е различно в зависимост от приложимия режим на държавни помощи. 

Възможно е отделен заем да съдържа от 40% до 90% финансиране от ФнФ и 

съответно от 10% до 60% финансиране от съответната кредитна институция. 

"Очаква се крайните получатели да имат достъп до общо около 54.2 млн. лв. под 

формата на заеми", обясниха от фонда за "Капитал". 

 



Инвестиционните кредити ще бъдат със срок на погасяване до 20 години, а 

кредитите за оборотен капитал, свързан с инвестицията, трябва да се върнат до 5 

години. Крайният срок за кандидатстване е 30 юни 2021 г., като парите трябва да 

бъдат усвоени до края на 2023 г. 

 

Кой може да кандидатства 

От средствата по мярката ще могат да се възползват всички общини, които имат 

необходимост и нямат друг източник на финансиране за собственото си участие 

в европроекти или други, предоставящи безвъзмездни средства. Също така 

могат да участват и общини, които желаят да изградят съоръжения и инсталации 

и досега не са ползвали безвъзмездно финансиране за същите цели. "Тези 

общини могат да използват заемните средства по мярката за изпълнение на 

други допустими цели в сектора, например, ако съответна община е изградила 

анаеробна инсталация с безвъзмездни средства, но не разполага с площадка 

за предварително третиране, може да я финансира със заемни средства по 

мярката", казват от ФнФ. 

 

Други потенциални бенефициенти могат да са юридически лица със стопанска 

цел, които имат предварително договор за обществена поръчка или концесия 

със съответната община/общини, чиито отпадъци ще третират. Например за 

София това са фирмите "Зауба", свързана с Румен Гайтански-Вълка, и "Титан" на 

братята Домусчиеви. По повод това, че няма да са допустими за финансиране 

фирми, които по една или друга причина не са спечелили общински 

обществени поръчки или концесии, от фонда обясняват следното: "За да може 

дадено юридическо лице да извършва дейности, свързани с третиране на 

отпадъците, и по този начин да изпълнява целите на финансовия инструмент, то 

трябва да има договорни отношения с конкретната община или общини, чийто 

отпадък ще третира". Затова според ФнФ условието не е дискриминационно и 

ограничаващо, а е абсолютно необходимо, като поясняват, че средствата са 

осигурени от оперативна програма "Околна среда" и конкретните условия за 

допустимите кандидати са част от финансовото споразумение, което ФнФ е 

сключил с Управляващия орган на ОПОС. 

 

Третата категория лица, които ще могат да получат финансиране, са 

юридическите лица с нестопанска цел за дейности, свързани с изпълнение на 

пилотни проекти, както и за демонстрационни проекти. 

 

Източник: Дневник 

 

Заглавие: Дружество поиска да гори боклук и опасни отпадъци в Девня 320 дни в 

годината 

 

Линк:https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/11/09/4132795_drujestvo_poiska_da_go

ri_bokluk_i_opasni_otpaduci_v/ 

 

 



 

Текст: Нова инсталация за изгаряне на отпадъци, в това число и опасни, 

възнамерява да изгради в Девня дружеството "ЕкоСоник". Според 

уведомлението за инвестиционното предложение, подадено в Районната 

инспекция по опазване на околната среда и водите във Варна, освен битов 

и производствен боклук в съоръжението е планирано да бъдат 

унищожавани отпадъци от дейности в хуманното и ветеринарно 

здравеопазване, както и "странични животински продукти". 

 

320 дни в годината при 24-часов режим 

 

Инсталацията, която "ЕкоСоник" възнамерява да изгради в Девня, е с 

проектен капацитет за изгаряне на 30 хил. т отпадъци годишно, или около 

95 т на ден. Предвидено е тя да работи 320 дни в годината при 24-часов 

режим, а използваните горива да са природен газ и евентуално дизелово 

гориво. 

 

Намерението на "ЕкоСоник" е да изгради инсинератора си в поземлен 

имот с площ 4417 кв.м в местността "Отсреща", близост до 

индустриалната зона на Девня. "С осъществяването на инвестицинното 

предложение ще се постигне намаляване на количеството и обема на 

отпадъците за крайно обезвреждане, редуциране и отклоняване на 

отпадъците, постъпващи на депа в регионален и национален мащаб, 

намаляване на разходите за тяхното третиране и като цяло снижаване на 

рисковете за околната среда", пише в уведомлението до екоинспекцията 

във Варна, с което "Дневник" разполага. В него е отбелязано също, че целта 

на инвестицията е "да се постига съответствие с мерките и целите за 

преминаването към европейска кръгова икономика с високо ниво на 

ресурсна ефективност, в това число и оползотворяване на енергийния 

потенциал на отпадъците". 
 

Източник: БТА 

 

Заглавие: Подготвя се мобилен събирателен пункт за опасни отпадъци в 

Силистра 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2307416 

 

 
 

Текст: Община Силистра и "Балбок инженеринг" АД организират мобилен пункт 

за приемане на опасни отпадъци от домакинствата на 10 ноември в Силистра, 

съобщиха от общината. 

 



В пункта ще бъдат приемани замърсени опаковки, лекарства с изтекъл срок на 

годност, живачни термометри и ампули, живак, почистващи препарати, 

дезифектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, 

киселини, основи и реактиви,бои, политури и лакове, разредители за боя, 

терпентин, лепила. Няма да бъдат приемани газове, взривни, радиоактивни и 

инфекциозни материали, се посочва в съобщението. 

 

Пунктът ще бъде разположен сутринта по ул. "Добруджа"/ на паркинга в района 

на Старата автогара/ и след обед по ул. "Москва"/ на паркинга на Община 

Силистра/. 

 


