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Източник: БТА 

 

Заглавие: Деца ще изработват коледна украса от отпадъци в инициатива на 

РИОСВ - Хасково 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2311558 

 

 
 

Текст: Деца от региона на Хасково ще изработват коледна украса от отпадъчни 

материали. Инициативата е на РИОСВ в областния център, съобщиха от 

екоинспекцията. Така ще бъде отбелязано и 12-то издание на Европейската 

седмица за намаляване на отпадъците. 

 

Необходимо е малките майстори да изработят коледна украса - сувенири, 

играчки, гирлянди и други от отпадъчни и непотребни материали - пластмаса, 

стъкло, метал, хартия. Предвид епидемичната обстановка, инициативата ще се 

състои дистанционно, обясниха от РИОСВ. 

 



След като изработят своята коледна украса, участниците трябва да я снимат и 

изпратят фотосите на електронната поща на РИОСВ, която ще публикува 

своеобразната виртуална изложба на страницата си във Фейсбук. В социалната 
мрежа всеки ще може да гласува за украсата или играчката, която най-много 

му допада. Най-успешният автор ще получи грамота и награда, допълват от 

РИОСВ. 

 

Източник: Фллагман 

 

Заглавие: Единственият инсинератор за ковид отпадъци у нас грохнал, а 

работниците искали да го счупят 

 

Линк: https://www.flagman.bg/article/228089 

 
 

Текст: Служителите там са на първа линия, обаче за нас са шесто качество - 

даваме им заплата по 600 - 700 лв, оплака се екоминистърът Емил Димитров 

 

У нас има само един инсинератор за унищожаване на ковид отпадъци, но 

ситуацията с него е тревожна. Това стана ясно от изказване на министъра на 

околната среда и водите Емил Димитров-Ревизоро пред депутати. 

 

На заседание на парламентарната Комисия по околната среда и водите 

миналата седмица той направи анализ на ситуацията с финансирането на 

ековедомството по повод обсъждането на проектобюджета на държавата за 

2021 г. От думите му се разбра, че министерството страда от хроничен недостиг 

на пари. 

 

В един момент обаче Димитров заговори за инсинератора за ковид отпадъци, 

който според него трябва да премине към Министерството на здравеопазването 

и да се управлява на търговски принцип. 

 

“Инсинераторът никога не е имал място в Министерството на околната среда и 

водите (МОСВ), след като се занимава само с обезвреждане на медицински 

отпадъци. Някога го подарили датчаните и те го заприходили при нас. Ама ние не 

сме търговско дружество. И ще Ви кажа къде е големият проблем за мен”, заяви 

Емил Димитров и занарежда в характерния за него скорострелен стил: „Тази 

година никой не се интересува къде отиват ковид отпадъците, ама те отиват само 

и единствено там. Един милион фирми са се наредили по болниците и си делят 

комисионни, но като излезе къде да отидат тези отпадъци, всички се струпаха тук. 

Само че, когато си държавна структура, а не търговско предприятие, и за 3 дена, 

и за 33 дена заплатата ти е една и съща... Познайте дали искат да работят 33 дни 

за 600 лв. Не искат. Дадохме им по 1000 лв. отгоре, защото са на първа линия, 

само че нашият бюджет не е предвиден за това. Два месеца давахме, три, 

нямаме. Ами те сега ще счупят инсинератора, само и само да не работят, да 

си получават заплатите. Те нямат пряк финансов интерес да работят, за да си 



увеличат заплатата. Работил, не работил – 600 лв. Ама изведнъж държавата имала 

нужда и ти го струпала на теб. Този човек, който е там, служителят, него не го 

вълнува, че държавата иска всичко отведнъж да реши през неговия гръб и през 

неговото работно време по 24 часа в денонощието.” 

 

По думите на министъра, част от служителите били от Елин Пелин, а другите били 

от цялата страна. 

 

“Едвам ги събираме да дойдат да работят. Утре като повредят инсинератора, 

защото не им се работи и защото той е на 20 години и е грохнал, кажете ми къде 

ще отидат коронавирусотпадъците”, попита Емил Димитров. 

 

Той няколко пъти заявил във връзка с инсинератора: „Ние нямаме нужда от 

търговски предприятия. Трябва да е в Министерството на здравеопазването“. 

 

На кого министърът е казал това и защо няма резултат, не стана ясно. 

 

Инсталацията за горене на отпадъци обаче се намирала “на територията на 

Министерството на здравеопазването – Александровска болница”. 

 

“Никой не го интересува инсинератора. Щом има министерство, което отговаря 

за него, нищо че върши медицинска дейност, да си се оправя. Но аз нямам пари 

да им платя на тези хора! Сега имаме коронавирус, половината са болни. Утре 

като спре инсинераторът, знаете ли какво ще стане? Половината журналисти 

със затрогнат поглед ще кажат: „Ама какво да направим, къде е държавата?“ 

Той, инсинераторът, е в МОСВ. Ама МОСВ не може да осинови държавата”, 

оплака се Ревизоро. 

 

Той попита риторично депутатите: „Тези хора първа линия ли са според Вас, след 

като постоянно през цялото си работно време горят точно само и единствено 

коронавирусотпадъци и инфекциозни отпадъци? Първа линия са, обаче за нас 

са шесто качество. Ние им даваме 600 - 700 лв. Давах им три месеца, никой не 

разреши да давам повече. Като спре инсинераторът, всички ще са загрижени, 

аз ще съм сериозно загрижен и ще викам: „Дайте да дадем!“ Това нещо 

трябваше да отиде към здравеопазването.” 

 

Ревизоро обясни, че има проблем „с всичките коронавирусотпадъци, които сега 

излязоха, но там също имаме недофинансиране“. 

 

„То е печелившо предприятие, няма задължения, няма загуби, няма проблеми, 

има си щат. Десет пъти съм предлагал: вземете си го, с рейсове, с камиони, със 

сгради, с всичко, направете си го апортна вноска, дайте го на някоя от болниците, 

здравеопазването, който иска. То няма роля при нас, ние нямаме търговска 

дейност, не се занимаваме. Ние му плащаме основна заплата на този човек, 

който работи там, а в същото време искаме да извършва стопанска дейност и 

да го товарим все повече и все повече, и в един момент това нещо ще грохне”, 

заключи Емил Димитров-Ревизоро. 

 

Източник: БНР 

 



Заглавие: Цанко Донков: Да получаваме билет за градския транспорт срещу 

отпадъци 

 

Линк: https://bnr.bg/post/101374209/canko-donkov-da-poluchavame-bilet-za-

gradskia-transport-sreshtu-otpadaci 

 

 
 

Текст: Една добра градска идея идва от район “Красно село”. Нейният автор 

Цанко Донков обясни пред Радио София, че всички сме свидетели как все повече 

се разтваря ножицата на социалното отчуждение. Вече все по-малко хора 

общуват помежду си дори само в един вход от жилищен блок. Същевременно 

все повече хора започват да разбират нуждата от разделно изхвърляне на 

сметта, а замърсяването с пластмасови отпадъци е все по-видимо в столицата.  

Предложението се състои в това да бъдат инсталирани автомати в район 

“Красно село”, в които да бъдат изхвърляни пластмасови отпадъци, но срещу 

билет за градския транспорт. По този начин хората ще бъдат мотивирани да 

оставят автомобилите си и да използват повече обществени средства за превоз.  

 

Ако тази идея бъде реализирана в район “Красно село”, хората от съседните 

столични райони също биха могли да се възползват от тези автомати. Нещо 

повече, може да бъде организирано съвместно почистване на прилежащите 

райони около домовете ни, като това ще доведе и до възстановяване на 

социалния живот в микро средата. 

 

Според Цанко Донков така ще бъдат ангажирани и повече граждани да бъдат 

отговори и да се грижат за природата. Той смята, че могат да бъдат поставени 

автомати във всеки от осемте квартала н район “Красно село”. 

 

Повече подробности за идеята и необходимите партньори за нейната 

реализация - чуйте в интервюто на Лили Големинова с Цанко Донков. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: В Тервел ще бъдат предоставяни нови услуги за поддържане на 

чистотата догодина 

 

Линк: https://bnr.bg/varna/post/101373757/v-tervel-shte-badat-predostavani-novi-

uslugi-za-poddarjane-na-chistotata-dogodina 

 

 
 

Текст: Ще бъде въведена система за събиране на строителните отпадъци в 

четири точки на града, които ще бъдат извозвани за рециклиране до 

https://bnr.bg/post/101374209/canko-donkov-da-poluchavame-bilet-za-gradskia-transport-sreshtu-otpadaci
https://bnr.bg/post/101374209/canko-donkov-da-poluchavame-bilet-za-gradskia-transport-sreshtu-otpadaci


регионалното депо. Услугата ще бъде безплатна за населението, предвижда 

подготвената план-сметка за дейностите по чистотата, която е предложена за 

обществено обсъждане. През новата година ще започне и разделно събиране 

на алуминиеви опаковки от напитки в пет точки на територията на Тервел. 

 

Общината ще разшири ареала за събиране и транспортиране на битовите 

отпадъци, като включи в услугата и селата Жегларци, Орляк, Зърнево, Полковник 

Савово. За около 23 000 лева ще бъдат закупени нови съдове за събиране на 

отпадъците, за да се подготви предоставянето на услугата в нови селища през 

2022 г., посочва кметът Симеон Симеонов. 

 

Общината планира да изразходва догодина общо 728 785 лева за поддържане 

на чистотата, като за почти всички дейности се предвижда увеличение спрямо 

2020-а, според подготвената план-сметка. Най-много средства - над 291 000 лева 

при 260 000 лева тази година, ще бъдат изразходвани за съхранение и 

обезвреждане на битовите отпадъци. Увеличението е главно заради ръста от 18.5 

на сто на отчисленията, които се правят за всеки тон депониран отпадък по 

Закона за управление на отпадъците, поясняват от общинската администрация. 

Кметската управа очаква през 2021 г. приходите от такса "смет" да достигнат 674 

960 лева. Разликата до необходимия ресурс за поддържане на чистотата да бъде 

наваксана от други собствени приходи на общината, предлага кметът Симеон 

Симеонов. 

 

Източник: Trafficnews.bg 

 

Заглавие: Започва кампания за събиране на стари батерии и акумулатори в 

Пловдив 

 

Вижте къде може да предавате негодните за употреба вещи 

Линк: https://trafficnews.bg/plovdiv/zapochva-kampaniia-sabirane-stari-baterii-i-

akumulatori-194684/ 

 

 
 

Текст: Започва кампания за разделно събиране на негодни за употреба батерии 

и акумулатори в Пловдив. В периода 16 - 20 ноември 2020 г. гражданите могат 

безвъзмездно да предават тези отпадъци на адрес: Пловдив, Район „Северен”, 

ул. „Георги Бенев” №4, площадка на „Универсметал” ООД от 09:00 до 17:00 ч. 

 

Община Пловдив има изградена система за екологосъобразно събиране, 

сортиране, съхраняване и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане 

на НУБА, чрез съдове, които са разположени на достъпни и комуникативни места 

-https://www.plovdiv.bg/item/ecology/waste/специфични-потоци-

отпадъци/масово-разпространени-отпадъци/нуба/ 

 

https://trafficnews.bg/plovdiv/zapochva-kampaniia-sabirane-stari-baterii-i-akumulatori-194684/
https://trafficnews.bg/plovdiv/zapochva-kampaniia-sabirane-stari-baterii-i-akumulatori-194684/


Други отпадъци от домакинствата включително и опасни отпадъци могат да бъдат 

предавани на площадката за безвъзмездно предаване на разделно събрани 

отпадъци от домакинствата, която се намира в базата на ОП „Чистота“ на адрес: 

Район „Южен“, ул. „Даме Груев“ № 64А, всеки ден от 8:30 до 17:00. 

 

Тежките метали, които се съдържат в негодните за употреба батерии и 

акумулатори се натрупват в почвата, въздуха и водата. Електролитите са токсични 

за всички водни организми, поради промяна на рН стойността. 

 

Не допускайте електролит да попадне във водоемите, канализационните води и 

почвата! 

 

В законодателството на ЕС се обръща особено внимание на батериите и 

акумулаторите. В Националният план за управление на отпадъците е заложено 

разширяване на обхвата на системите за събиране на НУБА чрез осигуряване 

на места и съдове за събиране в населени места, в които няма такива, както и 

засилване на контрола върху търговските обекти, предлагащи на пазара БА, за 

изпълнението на задълженията им за предоставяне на съдове за събиране на 

НУБА и на информация на потребителите за местата за предаване на НУБА. 

 

 


