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Източник: МОСВ 

 

Заглавие: Министър Личев пред БНР: Готви се заповед за забрана вноса на 

отпадъци от страни извън ЕС 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/ministur-lichev-pred-bnr-gotvi-se-

zapoved-za-zabrana-vnosa-na-otpaduci-ot-strani-izvun-es/ 

 

 
 

Текст: Служебният министър заварил банкрутирало МОСВ и липса на борба с 

корупцията 

 

"Заварих банкрутирало министерство и дълговременно неизпълнение на 

основните задължения. Отвън като гражданин ми миришеше на корупция и влязох 
вътре, за да търся доказателства. Извиках началника на инспектората и ѝ поисках 

оценка на корупционния риск на отделните звена. Тя ми каза, че го има като 

служебно задължение, но я няма методиката за тази оценка... Разбрах, че темата 

за борба с корупцията дори по средните етажи на министерството не е стояла 

като сериозна. Напротив, там не е трябвало да има такава борба". Това каза 

пред БНР министърът на околната среда и водите в служебния кабинет Асен 

Личев.  

https://www.moew.government.bg/bg/ministur-lichev-pred-bnr-gotvi-se-zapoved-za-zabrana-vnosa-na-otpaduci-ot-strani-izvun-es/
https://www.moew.government.bg/bg/ministur-lichev-pred-bnr-gotvi-se-zapoved-za-zabrana-vnosa-na-otpaduci-ot-strani-izvun-es/


 

Той обяви, че годишният бюджет на МОСВ е 64 млн. лева, но в момента не 

достигат 10 млн. лева.  

 

"На Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 

(ПУДООС), което е основният инструмент за финансиране на политиките по 

опазване на околната среда и водите, бюджетът е 74 млн. лева. Но недостигат 24 

млн. лева. За мен това е дефицит, пари няма".  

 

Личев разкри какво е заварил при влизането си в министерството - незавършен 

национален план за управление на отпадъците за периода 2021 - 2027 година, 

незавършена национална приоритетна рамка за действие за периода 2021 - 

2027, незавършен проект за система за управление в реално време на водите от 

река Искър.  

 

В предаването "Нещо повече" Асен Личев допълни:  

 

"Възложил съм по най-бърз начин да се издадат заповеди за защитени територии. 

Така ще се констатират нарушения на екологичното законодателство при 

издаването на мафиотските разрешителни за строителство".  

 

Министърът увери, че в рамките на служебния кабинет ще реши и въпроса с 

вноса на различните видове отпадъци, в това число и на тези за изгаряне:   

 

"Готви се заповед за забраняване на вноса на отпадъци от Турция и от страни, 

които не са членки на ЕС. Готви се заповед за забраняване на транзита на 

отпадъци през България, с изключение на този между Румъния и Гърция. И заповед 

за забрана на превозването на отпадъци през териториалното ни море... Аз съм 

готов за кръгова атака".  

 

Интервюто с Асен Личев можете да чуете в звуковия файл - 

https://bnr.bg/post/101472832/asen-lichev-zavarih-bankrutiralo-mosv-i-lipsa-na-

borba-s-korupciata 

 

Източник: Bloombergtv.bg 

 

Заглавие: Коронавирусът може да отстъпва, но отпадъците след него остават 

 

Тестовете за коронавирус съдържат токсични вещества, опасни за хората и 

околната среда, предупреждават гръцки експерти 

 

Линк: https://www.bloombergtv.bg/a/8-novini-ot-sveta/93711-koronavirusat-mozhe-

da-otstapva-no-otpadatsite-sled-nego-ostavat 

 

 
 

Текст: Коронавирусът по един или друг начин ще си отиде, но след него остават 

отпадъци, които могат да останат завинаги с нас, коментират експерти по 

околната среда, цитирани от гръцкото издание "Катимерини". Трудно можем да 

си представим обемите на отпадъците, защото защитните средства, които 

https://bnr.bg/post/101472832/asen-lichev-zavarih-bankrutiralo-mosv-i-lipsa-na-borba-s-korupciata
https://bnr.bg/post/101472832/asen-lichev-zavarih-bankrutiralo-mosv-i-lipsa-na-borba-s-korupciata


използваме ежедневно не са толкова много, но в световен мащаб се образуват 

огромни количества, коментира Антонис Мавропулос, член на Програмата за 

околна среда на ООН (UNEP). 

 

Всеки ден се генерират по 1,5 млн. тона отпадъци от индивидуални защитни 

средства за еднократна употреба - маски, ръкавици, престилки и т.н. 

 

Въпреки всички усилия за ограничаване на употребата на пластмасите, 

глобалният пазар на опаковките ще достигне стойност от 1,02 млрд. долара през 

тази година спрямо 900 млн. долара през 2019 година. 

 

За увеличаването на отпадъците не са виновни само защитните средства. В 

много заведения за хранене започнаха масово да се използват пластмасови 

прибори за хранене, расте и броят на пластмасовите опаковки за еднократна 

употреба за стоките, доставяни чрез куриери и т.н. 

 

Още една област, за която трудно си даваме сметка, са и пакетите за тестване, 

чрез които в много държави хората се завръщат към нормалността. 

 

В Гърция самотестването по няколко пъти на седмица е задължително за 

учениците например. Досега се обсъждаха проблеми от сорта какъв точно е 

резултатът и как да се съобщи той, но реално тези тестове се оказват и сериозен 

проблем за околната среда. В пластмасовите контейнери се съдържат 

нонилфенол етоксилати, които са токсични субстанции. 

 

Те могат да доведат до ендокринни заболявания и като цяло - проблеми с 

имунната система, дори и в много малки количества. 

 

Не са биоразградими и са вещества, които са опасни за околната среда, 

разказва и Петрос Самарас, преподавател по хранителни технологии в 

Международния еленски университет в Солун. 

 

Да, самият тест не е голям, но хиляди се правят всеки ден, а указанията, че става 

въпрос за опасен биологичен отпадък са написани с много дребен шрифт. Но 

повечето хора не четат описанието, а следват инструкциите на гръцките власти, 

споделят експертите. В тях е написано, че тестовете могат да бъдат изхвърлени в 

нормалните контейнери за смет, освен ако не са положителни. 

 

Ако са позитивни, тогава те трябва да бъдат добре обвити - в две пластмасови 

пликчета, гласят съветите на властите. 

 

Експертите имат решение за този проблем. Според тях тестовете трябва да бъдат 

третирани като неизползвани лекарства, които се връщат в аптеката в специални 

зелени контейнери и след това се изпращат за унищожаване. Всеки друг метод 

е опасен както за здравето на хората, така и за околната среда. 

 

За Самарас е нужно да се обърне внимание на хората и информацията как да 

се изхвърлят отпадъците от пакетите за самотестване да е по-ясна. 

Положителните тестове трябва не просто да се сложат в две торбички, а и да се 

оставят на подходящо място за поне 72 часа, за да не се разпространи вирусът. 

 

Източник: Plovdiv24.bg 

 

Заглавие: Предаваме опасни отпадъци от домакинствата на специален пункт 



 

Линк: https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Predavame-opasni-otpaduci-ot-

domakinstvata-na-specialen-punkt-1087649 

 

 
 

Текст: За осма поредна година община Пловдив организира за гражданите 

кампания за безвъзмездно предаване на опасни отпадъци от домакинствата. 

Тази година инициативата ще се проведе днес, 26 май, като мобилният пункт ще 

бъде позициониран на адрес: район "Централен“, бул. "Шести септември“ –  

паркинга зад магазин "Т Маркет“ (ресторант "Стадиона") в часовия диапазон от 

10:00 до 16:00 ч.  

 

Основните групи опасни отпадъци, които ще се приемат на са: живак и 

живаксъдържащи уреди (с изключение на луминесцентни лампи), лакове и 

бояджийски материали, домакински препарати, мастила и замърсени опаковки 

– опаковки, съдържащи опасни вещества, пестициди, маслени филтри, 

спирачни течности и антифриз, фармацевтични продукти - лекарства с изтекъл 

срок на годност.  

 

Напомняме, че изхвърлянето на опасните битови отпадъци в общия поток създава 

риск за здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната 

експлоатация на депата, поради което Община Пловдив призовава гражданите 

да се възползват от предоставената възможност и да предадат опасни отпадъци 

в мобилния пункт на посочения адрес или на обособената площадка за 

безвъзмездно предаване на опасни отпадъци от домакинствата в базата на ОП 

"Чистота“. За повече информация вижте тук. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Вдигат нов завод 

 

Линк: https://bnr.bg/shumen/post/101472819/vdigat-nov-zavod 

 

 
 

Текст: Завод за рециклиране ще бъде изграден с европейски средства между 

Исперих и Завет. Стойността на проекта е 6 милиона евро. В предприятието ще 

бъдат рециклирани стари автомобилни гуми. Ще бъдат преработвани и 

амортизирани монитори, компютри и друга излязла от употреба електроника.  

 

Това стана ясно на среща на новия областен управител на Разград Иван Борисов 

с шефа на Областния информационен център Юлиян Данаилов.  

 

„Подкрепата на държавата ще е необходима за деактуването на определени 

парцели“, уточни управителят на Областния център.  

https://bnr.bg/shumen/post/101472819/vdigat-nov-zavod


 

Иван Борисов подчерта, че в рамките на своя ограничен във времето мандат ще 

окаже пълно съдействие за реализирането на проекта. 

 

 

 


