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Текст:  Вносът на незаконни отпадъци в България е спрян, заяви пред БНТ 

министърът на околната среда и водите Асен Личев. "Не може по никакъв начин 

да се внася този боклук на "Ндрангета", на италианската мафия, с код 191212", 

категоричен беше министърът. 

 

Той припомни, че 9000 тона от този боклук стоят на склад на площадката на 

"Феникс Ресурс" в Плевен, а 280 тона се съхраняват на площадката на ТЕЦ "Бобов 

дол". „Тези 9000 тона на площадката на Феникс ресурс са свързани с 

документна измама на служебни лица, които са върнали на италианските 

власти, че боклукът е рециклиран и те по никакъв начин не искат да си го 

приберат обратно. И това ще създава още малко проблеми на българската 

страна. Но внос вече няма“, допълни министърът. Според него фирмата трябва 
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да изнесе обратно отпадъка или да му намери място за депониране извън 

територията на страната. 

 

По темата за качеството на въздуха министър Личев заяви, че става въпрос за 

дълговременни проблеми, които е трябвало отдавна да бъдат решени, и 

предупреди, че държавата ни е на прага на санкции от ЕС заради некачествения 

въздух. „Но когато колегите от ИАОС не нотифицираха тецовете на София, които 

отделят много азотни оксиди над нормите, си спомнете каква трагедия стана - 

всичко се свърза с една бомбастична криза в енергетиката, как софиянци ще 

останат без парно, без топлина. И дори Народното събрание тогава беше готово 

да приеме едно абсолютно противоконституционно решение, в което да ме 

задължи мен като министър да не санкционирам тецовете, а те да могат да 

работят три години в нарушение на закона. Но слава Богу, че не го направиха. В 

това отношение е много лесно, когато е имало управляващи, които са били 

подлизурковци или са се подмазвали на брюкселската бюрокрация само от 

гледна точка на това, да си запазят управляващите позиции, но не са могли да 

отстояват националните интереси в рамките на европейското семейство“ – 

коментира министърът. 

 

Във връзка с решението на СГС за качеството на атмосферния въздух на 

територията на Столична община, министър Асен Личев каза, че не иска да 

обвинява за всичко общините, „защото те са част от държавата, а преди всичко 

държавната политика по опазване на околната среда и въздуха би трябвало да е 

достатъчно развита и да дава такива гаранции“. Той съобщи, че от 1 януари всяка 

община би трябвало да въведе т.нар. нискоемисионна зона, но не вижда никъде 

готовност това да се направи. И добави: „Понеже ние, когато приемаме всичките 

решения на развитите европейски страни като собствени, без да отчитаме 

нивото, на което се намираме, стандарта, който имаме - че сме една от най-

бедните страни в Европа икономически, ние веднага се съгласяваме с техните 

условия, без някой да уговори отлагателен период, да защити националните 

интереси в рамките на ЕС. И ще ви дам конкретен пример в тази връзка – само 

за седмица, благодарение на президента, министър-председателя и министъра 

на финансите успяха да съгласуват с Европейската комисия енергийните 

помощи за фирмите. Това никога не се е случвало“. 

 

За околната среда вече можем да сме спокойни – увери министър Личев с 

коментар за заседналия кораб "Вера Су" край защитена местност "Яйлата". По 

думите му, страната ни е успяла да предотврати екологична катастрофа, ако 

самият кораб се беше разцепил на място. „Защото там ударно щяха да се 

разлеят азотни съединения от порядъка на 2800 тона, които безспорно щяха да 

увредят местната флора и фауна, както и брега на защитената местност. При 

катастрофата на кораба със скалите са се образували две пробойни, откъдето 

много бавно са изтичали разтворени амониеви съединения в морската вода. 

Сега вече 75 пъти са по-ниски концентрациите, отколкото по време на 

разтоварването и съвсем са се приближили към нормалните стойности“ - увери 

още той и допълни, че е възложено на Института по океанология към БАН да 

изготви екологична оценка на риска, който създаваше товарът на това място 

върху водната екосистема и защитената територия. Оценяването на този риск 

ще бъде предявено към корабособственика и застрахователите. 

 

На въпрос, как е успял да преустанови незаконното строителство по морето, 

министър Личев заяви, че е направил всичко, което му позволява законът - 

незаконното строителство на Каваците и в Синеморец е прекратено, няколко 

плажа по Черноморието - „Корал“, „Карадере“ и „Пашадере“, остават 



защитени територии.  „Защото апетитите към тях бяха изключително много и със 

самото им обявяване като защитена територия е забранен всякакъв вид 

строителство. Само мога да се гордея с това“ - каза в заключение министър 

Асен Личев. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: МОН: Само положителните тестове на учениците ще се изхвърлят по 

специален ред 

 

Линк: https://bnr.bg/varna/post/101554558/mon-samo-polojitelnite-testove-na-

uchenicite-shte-se-izhvarlat-po-specialen-red 

 

 

Текст: Само положителните тестове за COVID-19 на учениците от I до IV клас ще 

се съхраняват и изхвърлят по специален ред. Отрицателните ще се събират в 

плътни чували или торби за смет, които ще се завързват и слагат в контейнерите 

за смесен битов отпадък, съобщи Министерство на образованието и науката 

(МОН).  

 

Ако резултатът от изследването на някое от децата в класа е положителен, всички 

елементи от неговия тест се прибират в специална картонена кутия за изгаряне 

на опасни отпадъци. Съдът може да е с обем 10 или 20 литра. 

 

Училищата сами купуват тези кутии, които са налични на пазара в България и 

струват по няколко лева. 

 

Кутиите ще се съхраняват в определени само за тази цел помещения в 

училищата, до които имат достъп само медицинските специалисти или други 

лица, определени от директора, обясни за Радио Варна Борис Шейнин, 

държавен експерт в МОН: 

 

Редът е разписан детайлно от министерствата на околната среда и водите и на 

здравеопазването в актуализираните Насоки за обучение и действие в условията 

на извънредната ситуация на училищата, които от вчера са задължителни за 

изпълнение. 

Когато общата заболеваемост в съответната община спадне под 250 на 100 000 

души и изследването на учениците се прекрати, кутиите с положителните тестове 

ще бъдат предавани в съответните регионални здравни инспекции (РЗИ) за 

унищожаване. Това може да стане с неспециализиран транспорт. 

 

Поради големия брой училища и ученици в София град опасните отпадъци там 

ще бъдат събирани не само еднократно в края на кампанията по тестването, а 

при запълнени поне три кутии с положителни тестове в училищата. Тогава 

Регионалното управление на образованието (РУО) или Регионалната здравна 

инспекция (РЗИ) могат да подадат искане за тяхното транспортиране и 

обезвреждане до Предприятието за управление на дейностите по оказване на 

околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите. 

 



  

Източник: Община Асеновград 

 

Заглавие: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА БЕЗПЛАТНО ДЕПОНИРАНЕ 

НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ 

 

Линк: https://www.asenovgrad.bg/bg/novini/obshtina-asenovgrad-s-predlozhenie-

za-bezplatno-deponirane-na-elektrouredi 
 

 
 

Текст: Община Асеновград отправя ново предложение към гражданите, чрез 

което се цели опазване на околната среда и чистотата в града. 

Администрацията има сключен договор за изграждане на система за събиране 

на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, с 

фирма „Елтехресурс” (www.eltechresourse.com). Жителите на община 

Асеновград, които имат стари и непотребни електроуреди, могат да ги предадат 

за по-нататъшна обработка и рециклиране, като подадат заявка на телефон: 

0800 14 100. 

 

Мобилен екип от фирмата ще събира уредите от посочените от хората адреси 

напълно безплатно. Всички асеновградчани и жители от населените места в 

общината могат да се възползват от тази услуга, като се  погрижат отговорно за 

електронните си отпадъци. С това предложение община Асеновград цели 

намаляване количеството на депонирани отпадъци, пестене на суровини и 

ресурси за осигуряване на чиста околна среда настоящите и бъдещи поколения 

на града. 

 

Категориите електрическо и електронно оборудване, които могат да се предават 

са: 

 

– големи домакински уреди (хладилници, перални машини, готварски печки, 

котлони, микровълнови, електрически радиатори и вентилатори и други); 

 

– малки домакински уреди (прахосмукачки, тостери, ютии, фритюрници, кафе 

машини и други); 

 

– информационно и телекомуникационно оборудване (печатащи устройства, 

компютри, лаптопи, принтери, телефонни апарати, факс апарати, безжични 

телефони и клетъчни телефони и други); 

 

– потребителски уреди (радиоприемници, телевизори, видеокамери, видео 

касетофони, музикални инструменти и други); 

 

– газоразрядни лампи (прави луминесцентни лампи) 

 

– електрически и електронни инструменти, с изключение на големи стационарни 

единици промишлено оборудване (бормашини, триони, шевни машини, 

градинарски инструменти и други); 

 



– електрически и електронни играчки, артикули за забавление или за спорт 

(електрически влакчета, състезателни коли, спортни уреди с електрически и 

електронни компоненти и други). 

 

Източник: БТА 

 

Заглавие: В Стара Загора два дни ще събират опасни битови отпадъци в мобилни 

пунктове 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2513717 
 

 

Текст:  За четвърта поредна година Община Стара Загора и фирма 

"БалБок Инженеринг" АД организират кампания за разделно събиране на 

опасни отпадъци от домакинствата. Това съобщават от пресцентъра на 

общината. Два дни ще продължи приемането на отпадъци с опасни свойства - 

на 15 ноември, понеделник, от 10.00 до 16.00 часа, на паркинга на парк "Зеления 

клин", както и на 16 ноември, вторник, от 10.00 до 16.00 часа, на паркинга на парк 

"Артилерийски". 

 

В мобилните пунктове гражданите могат да предават: лекарства с изтекъл срок 

на годност; живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак; лакове 

и бояджийски материали, разтворители; остатъци от строителна химия - лепила, 

пяна, силикон; домакински препарати / битова химия; фотографски материали; 

киселини / основи; мастила; празни опаковки, обозначени със символите за 

опасност; препарати за растителна защита и борба с вредители. Опасните 

отпадъци се приемат безвъзмездно. 

 

Община Стара Загора призовава гражданите да се включат в кампанията за 

предаване на опасни отпадъци от домакинствата. "Да проявим отговорно 

отношение към здравето си и околната среда и да предадем наличните си 

опасни битови отпадъци в Мобилните пунктове!", допълват от местната 

администрация. 

 

Кампанията ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки, 

свързани с предотвратяване разпространението на COVID-19. 

 

 

 


