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Източник: МОСВ 

 

Заглавие: Над 540 тона стари пестициди вече са изнесени за обезвреждане във 

Франция 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/nad-540-tona-stari-pesticidi-veche-sa-

izneseni-za-obezvrejdane-vuv-franciya/ 

 

 
 

Текст: Общо 541,684 тона препарати за растителна защита с изтекъл срок на 

годност вече са препакетирани и изнесени към съоръжения за трайно 

обезвреждане във Франция. Днес бяха натоварени и отпътуваха от Пазарджик 

още над 45 тона стари пестициди. 

 

Операцията по разчистване на старите препарати е 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. 



 

До момента е приключила работата по разчистване и са затворени 18 склада. В 

други два склада пестицидите са преопаковани и предстои тяхното извозване и 

затваряне на складовете, като от тях 70,098 тона са от склад в село Неофит 

Рилски, област Варна и 109,113 тона от склад в град Лясковец, област Велико 

Търново. 

 

Препаратите се изнасят с нотификация за осъществяване на трансграничен 

превоз, като са получени са съгласия от всички заинтересовани страни. 

 

Източник: БНР 

Заглавие: Нерегламентирано сметище и опасен мост край Дреновец- 

безхаберие или собствен избор  

Линк: https://bnr.bg/vidin/post/101371123/nereglamentirano-smetishte-i-opasen-

most-pritesnavat-jiteli-na-drenovec 

 
 

Текст: Нерегламентирано се изхвърлят боклуци край село Дреновец. В района 

има и опасен стар мост. За това сигнализира слушател на Радио Видин.  

 

Битови и строителни отпадъци се изхвърлят от жителите в края на селото, около 

коритото на река Лом. През реката минава и стар мост. Една от носещите 

колони на моста се е срутила наполовина и мостът е провиснал, споделя мъжът, 

който се е прибрал наскоро от чужбина и решил да се разходи до реката с 

приятели- така, както го е правил като малък.  

 

"Прибрах се наскоро, след дълго време. Прибирал съм се веднъж годишно, но 

никога не съм отделял време да се разходя край реката. С приятели отидохме, 

реших да им покажа реката, където съм се забавлявал като малък. Имаше 

боклуци, детски колички, дамски превръзки, строителен отпадък. С приятелите ми 

решихме да обиколим около реката и да видим защо това е така. Докато се 

разхождахме, установихме, че на почти всеки 100-200 метра има зона, която се 

използва за отпадъци. Прави доста лошо впечатление. Стигнахме до моста, който 

е стар. Едната подпора я няма. Самият мост е виснал около метър и половина. 

Престраших се, минах, но определено всичко се клатеше и е доста опасен", 

споделя загриженият мъж. 

 

Незаконните сметища в Дреновец са проблем, но са контролиран проблем, и 

когато се констатират, се реагира в рамките на седмица, обясни кметът на 

селото Надя Иванова: 

 

"Наистина ни е проблем, особено сега в този сезон, когато се почистват градини. 

Контролираме тези нерегламентирани сметища. Където се появят ги 

почистваме, едва ли не в рамките на седмицата, защото разполагаме само с 

един багер на общината. Когато багерът е тук, веднага се изчистват тези 



сметища. Наистина имаме проблем, ние почистваме, слагаме табели. На 

другия ден табелата я няма, изхвърлена или извадена до сметището. Достатъчно 

кофи и контейнери имаме. Кметът на общината ни ги е подсигурил. Моста е 

строен може би 1970-1974 година. Незаконен е. Строен без никакви документи. 

Доколкото знам, със средства на жители от селото. От другата страна на моста 

имаше много лозя, но към момента дали са останали един или двама човека, 

които имат лозе, което да гледат." 

 

Общинският кмет Александър Александров обясни, че знае за 

нерегламентираните сметища, но след всяко почистване, хората правят нови, а 

мостът е проблемен, защото е незаконен и не може да му се направи ремонт: 

 

"Нерегламентирани сметища има навсякъде, в малки количества и според 

различните критерии на хората стигат от муха до слон. Каквото и да има, са взети 

мерки и е отстранено това нещо. Ние работим постоянно. Ако днес го изичстим, 

след 3 дена пак се намери някой- хвърли нещо, ние отново взимаме мерки. 

Колкото до моста, това е много сериозен проблем. Моста свързва селото с 

лозята оттам реката. Лозя вече няма от години. Бурето, което е подпорно на 

моста, поне от 8-9 години пропада надолу във водата. Строен е 73-74-та година и 

е напълно незаконен, така че не можем да вложим никакви средства по неговото 

ремонтиране и се използва единствено, за да отиде някой до чешмата, която е 

отсреща. Мостът е проходим за хора. Не е проходим и не трябва да минават по 

него машини. Всички тези години бракониери с каруци минаваха за дърва оттам. 

Минаваха и леки коли. Опитвах се още предния мандат да изкопая канал и да 

насипя баластра, за да не може да се минава по този мост, да го съхраним за 

пешеходци. Вандали отиват, с лопати си го зариват отново, преминават си, и така 

се гоним- като  котка и мишка. Работим по въпроса, не сме оставили нещата 

безконтролни, но понякога се случва, че не можем да реагираме навреме. За 

съжаление хората не искат сами да си помагат." 

 

Източник: БТА 

 

Заглавие: Нов терен е предназначен за изхвърлянето на строителни отпадъци от 

шуменци 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2308687 

 
 

Текст: Строителните отпадъци на шуменци ще се приемат вече в двора на 

бившето военно поделение "Дивизията", в квартал "Добруджа" в града. Това 

съобщиха на БТА от пресцентъра на общинската администрация.  

 

Общинското предприятие по чистотата в областния град от утре започва 

дейности по почистването и извозването на натрупаните до момента количества 

смет от "Тежкия полк" в Шумен, където до момента се приемаха строителните 



отпадъци на жителите на града. От утре там няма да може да се изхвърля 

подобен вид отпадък, уточниха от общинския пресцентър.  

 

Съдовете за смет са предназначени за събиране на строителни отпадъци от 

домакинствата до един кубичен метър. В тях не може да се изхвърлят мебели, 

килими, мокети, автомобилни гуми, както и битови и други горими отпадъци, 

припомнят от местната администрация. 

 

Източник: Флагман 

 

Заглавие: Изхвърлят опасни отпадъци край Бургас 

 

Линк: https://www.flagman.bg/article/227735 

 

 
 

Текст: Служители от кланица или цех за месо са оставили в района на „Шилото“ 

кости след разфасоване на животни 

 

Опасни отпадъци се изхвърлят край Бургас. Служители от кланица или цех за 

месо са оставили в района на „Шилото“ кости след разфасоване на животни. 

Пред бТВ Стоян Попов разкри, че не за първи път в местността се изхвърлят кокали. 

 

"Това е нещо безумно. Това, което видях вчера на това място, ме възмути и 

потресе", споделя мъжът. 

 

"Спестяване на някой лев от фирмата, която го е изхвърлила, иначе трябва да се 

плаща екарисаж и може би така е по-удобно на всеки да дойде да изсипе тука 

боклуците и после имаме много екозащитници, екоорганизации пък никой не 

взема никакви мерки", коментира пък Женя Славова. 

 

"Това е безумие, това е престъпление, мога да кажа, преди около месец беше 

почистен идеално тука районът", заяви главният специалист в Община Бургас 

Димо Желязков. 

 

Институциите се задействаха бързо. 

 

Нерегламентираното опасно сметище се намира в гориста местност между 

Бургас и квартал Горно Езерово, в момента тук започна почистването на битовите 

отпадъци, за биологичните е тръгнала екарисажна кола от Стара Загора. 

 

"Масови проверки на всички околни производства и цехове в близкия район и по-

далечен евентуално за откриване на нелегално месо", каза началникът на отдел 

Здравеопазване на животните в БАБХ – Бургас д-р Симеон Георгиев. 

 

Хората искат видеонаблюдение, за да хващат нарушителите на място. 

 



"През 15-20 дена има изхвърляне на биологични отпадъци, в тази посока горе 

риба, същите кокали - така да се каже същият отпадък - малко по-нагоре 

пролетта беше изхвърлен, нямаме вече сили и начини да действаме и 

противодействаме на тези безобразия, които се извършват", казва Тошко 

Калоянов. 

 

 


