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Източник: БНР 

 

Заглавие: Еврокомисията предупреди България за третирането на отпадъците 

 

Линк: https://bnr.bg/post/101555851/evrokomisiata-predupredi-balgaria-za-

tretiraneto-na-otpadacite 

 

 
 

Текст:  Европейската комисия изпрати уведомителни писма до България, 

Румъния, Хърватия, Гърция и Словения, в които ги призовава да осигурят 

подходящо третиране на отпадъците преди тяхното депониране. 

 

От институцията подчертават, че при проучванията в България са установени 

недостатъци във всички посетени обекти. 

 

„В 52 депа отпадъците не се подлагат на третиране, което да включва подходящо 

селективно разделяне на потоците“, подчертават от Комисията. 

 

Ако страните-членки не направят необходимото, Еврокомисията може да заведе 

дело срещу тях в Съда на ЕС. 

 



 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Изграждат се площадки за отпадъци от корабоплаване на 5 

пристанища 

 

Съоръженията ще бъдат в Русе, Лом, Силистра, Варна и Бургас 

 

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

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

 

 

Текст: Закрити площадки с приемни съоръжения за разделно събиране на 

отпадъци от корабоплавателната дейност ще бъдат изградени в Русе, Лом, 

Силистра, Варна и Бургас. Създава се и интегрирана информационна система, 

която ще даде възможност за подобряване на контрола и взаимодействието 

между различните участници по веригата при предаването на отпадъци от 

корабите, както и констатиране и отстраняване на аварийни замърсявания в 

морските и речните територии. 

 

Внедряването на пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от корабите 

ще доведе до по-високо ниво на опазване на околната среда както в Черно 

море, така и в региона на река Дунав и ще повиши безопасността на 

пристанищната дейност и водния транспорт. Значително ще се подобрят 

организацията и контролът по събирането на отпадъци и ще бъде осигурена 

готовност на българските речни пристанища за прилагане на Препоръките на 

Дунавската комисия. 

 

Дейностите са част от изпълнението на проект "Доставка, монтаж и въвеждане в 

експлоатация на пристанищни приемни съоръжения в българските пристанища 

за обществен транспорт с национално значение". Проектът се изпълнява от 

държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" и се финансира чрез 

ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 г. Оборудването за 

участие в операции по отстраняване на експлоатационни и аварийни 

замърсявания в пристанищните акватории е съобразено с най-високите 

световни стандарти. 

  

Източник: Община Асеновград 

 

Заглавие: ПУДООС поема безвъзмездно обработката на отпадъците от 

масовото тестване 

 

Линк: https://bntnews.bg/news/pudoos-poema-bezvazmezdno-obrabotkata-na-

otpadacite-ot-masovoto-testvane-1174897news.html 
 

https://bntnews.bg/news/pudoos-poema-bezvazmezdno-obrabotkata-na-otpadacite-ot-masovoto-testvane-1174897news.html
https://bntnews.bg/news/pudoos-poema-bezvazmezdno-obrabotkata-na-otpadacite-ot-masovoto-testvane-1174897news.html


 
 

Текст: Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 

среда (ПУДООС) ще гласува решение за безвъзмездната обработка на 

опасните отпадъци от масовото тестване на учениците, съобщават от 

министерството на околната среда и водите. 

 

С него ПУДООС се ангажира да събира, транспортира и обезврежда на 

национално ниво събраните в РЗИ кутии за изгаряне на отпадъци, съдържащи 

положителните проби от бързите антигенни тестове за CОVID-19 на учениците от 

първи до четвърти клас. 

 

Те ще бъдат извозвани с наличните в Предприятието три товарни автомобила и 

един товарен бус, пригодени и сертифицирани по ADR за транспорт на опасни 

отпадъци, и ще бъдат изгаряни в съоръжение за крайно обезвреждане - 

Инсинератора на МОСВ на територията на Александровска болница, опериран 

от ПУДООС. 

 

Поради големия брой училища и ученици в София-град, опасните отпадъци ще 

могат да бъдат събирани и на място от училищата при запълнени поне три кутии 

с положителни тестове, като в този случай ще е необходимо Регионалното 

управление на образованието или Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в 

София да подадат искане за тяхното транспортиране и обезвреждане. 

 

Дейностите ще бъдат изпълнени изцяло за сметка на ПУДООС поради 

кампанийния характер на предприетите временни мерки за периода на 

завишена COVID-заболеваемост и очакванията мерките да бъдат отменени след 

възстановяване на нормален присъствен достъп до учебния процес. 

 

На заседанието си днес управителният съвет на ПУДООС разглежда и заявления 

за финансиране на инвестиционни проекти за изграждане и реконструкция на 

пречиствателни съоръжения и водопроводни и канализационни мрежи за 10 

селища в страната на обща стойност 15,5 милиона лева. 

 

Пет от проектите ще се финансират по приоритет за агломерации между 2000 

и 10 000 екв. ж. Те са за община Белослав, област Варна, на стойност 100191 лв.; 

за гр. Стрелча, област Пазарджик, на стойност 4 936 020 лв.; за гр. Мъглиж, област 

Стара Загора, на стойност 5 514 388 лв.; за село Белозем, община Раковски, 

област Пловдив, на стойност 2 878 842 лв.; за гр. Видин, област Видин, на стойност 

91229 лв. 

 

По приоритет за населени места между 50 и 2000 жители ще се финансират 

проектите за селата Златар и Троица в община Велики Преслав, област Шумен 

на стойност 471843 лв. 

 

С цел преодоляване на технологичните загуби на вода и често възникващи аварии 

се предоставят средства за още два подобни проекта – за селата Кюлевча и 

Марково в община Каспичан на стойност 552052 лв. и за село Елховец, община 

Рудозем, област Смолян на стойност 876 000 лв. 

 



На днешното заседание Управителният съвет на ПУДООС ще гласува и 

предложение, средствата по Националната кампания „Чиста околна среда - 

2022 г.", отпускани за реализация на проектите, да бъдат увеличени с 50% в 

сравнение с предходните години в рамките на общия бюджет от 3,5 млн. лв., като 

разпределението да бъде до 15 000 лв. за проекти на общини и кметства и до 

7500 лв. за проекти на училища и детски градини (досега разпределението беше 

съответно 10 000 и 5000 лв.). 

 

Националната кампания "Чиста околна среда", която се провежда от 18 години, 

придоби широка обществена популярност и направеният анализ показва, че 

благодарение на нея с доброволния труд и мащабното участие както на 

възрастни, така и на подрастващи се постигат позитивни резултати на 

територията на цялата страна. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Мобилен пункт ще събира опасни отпадъци от домакинствата в Стара 

Загора 

 

Линк: https://bnr.bg/starazagora/post/101556239/mobilen-punkt-shte-sabira-opasni-

otpadaci-ot-domakinstvata-v-stara-zagora 
 

 
 

Текст:  Кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от 

домакинствата организира община Стара Загора. Инициативата е подкрепена 

от специализирана фирма за събиране на такива отпадъци и се провежда за 

четвърта година. Акцията ще се проведе в понеделник от 10 до 16.00 часа на 

паркинга на парк „Зеления клин“, а във вторник мобилният пункт ще бъде 

разположен на паркинга на парк „Артилерийски“ на ул. „Одринска епопея“ 

отново от 10 до 16 часа. 

  

Гражданите могат да предават: лекарства с изтекъл срок на годност; живачни 

термометри и други уреди, съдържащи живак; лакове и бояджийски материали, 

разтворители; остатъци от строителна химия като лепила, пяна, силикон и др.; 

домакински препарати; фотографски материали; киселини / основи; мастила; 

празни опаковки, обозначени със символите за опасност; препарати за 

растителна защита и борба с вредители. Опасните отпадъци ще се приемат 

безвъзмездно, напомнят от община Стара Загора. 

 

Кампанията ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки, 

свързани с предотвратяване разпространението на COVID – 19. 
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