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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Над 2800 тона отпадъци бяха събрани в кампанията „Да изчистим 

България заедно“ 
 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/nad-2800-tona-otpaduci-byaha-

subrani-v-kampaniyata-da-izchistim-bulgariya-zaedno/ 

 

 
 

Текст: Над 2 800 тона отпадъци бяха събрани в рамките на инициативата 

„Да изчистим България заедно“. Министерство на околната среда и водите 

е основен партньор на кампанията,  организирана от бТВ. В мащабното 

събитие участие взеха 194 общини и десетки хиляди доброволци, сочат 

окончателните данни на 15-те Регионални инспекции по околната среда. 

 

Специално обособени щабове в МОСВ и Регионалните инспекции 

събираха и обработваха информацията за събраните отпадъци. Според 

данните най-голямо количество е събрано на територията на РИОСВ- 

София – 669,47 тона, втори са РИОСВ – Бургас – 294,325 тона. На 
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територията на РИОСВ – Пловдив в съботния ден са събрани 266,1 тона 

отпадъци, а РИОСВ- Плевен – 262,4 тона. 

 

Данните от останалите инспекции са както следва РИОСВ – Стара Загора 

– 218,16 тона, РИОСВ – Варна – 185,68 тона, РИОСВ – Благоевград – 155,59 

тона, РИОСВ – Русе – 144,84 тона, РИОСВ – Пазарджик – 134,22 тона, РИОСВ- 

Шумен – 117,01 тона, РИОСВ-Монтана – 97,1 тона, РИОСВ – Велико Търново 

– 79,67 тона, РИОСВ – Смолян – 77,45 тона, РИОСВ – Враца – 73,58 тона и 

РИОСВ- Хасково – 56,65 тона. 

 

В рамките на кампанията общините бяха освободени от дължимите 

отчисления и обезпечения по Закона за управление на отпадъците за 

количествата депонирани отпадъци. 

 

С финансовата подкрепа на МОСВ от близо 84 хил. лв. чрез Предприятието 

за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) 

бяха осигурени 40 хил. чувала и 40 хил. чифта ръкавици. Областните 

управи получиха 3500 бона за гориво за транспортиране на събраните 

отпадъци. 

 

Източник: МОСВ 

Заглавие:  При проверки от РИОСВ – София и МВР са установени 250 изхвърлени 

варела с химикали в няколко столични района 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/pri-proverki-ot-riosv-sofiya-i-mvr-sa-

ustanoveni-250-izhvurleni-varela-s-himikali-v-nyakolko-stolichni-rajona/ 
 

 
 

Текст: Във връзка с постъпили сигнали за нерегламентирано изхвърлени варели в 

районите ,,Искър”, ,,Панчарево” и ,,Кремиковци”, експерти на РИОСВ – София 

съвместно със служители на 08 Районно управление СДВР,  Столична община, 

Столичен инспекторат, Столична дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на 

населението” и  представители на районните администрации извършиха 

проверки на място. 

 

При посещенията е констатирано наличието на изхвърлени варели, някои от 

които с нарушена цялост и неясно съдържание в различни имоти. Част от 

варелите са с етикети, сигнализиращи за химични вещества, опасни за човека и 

околната среда. Някои от тях са с нарушен етикет, в нечетливо състояние или 

изобщо липсва такъв. С цел установяване  на съдържанието на варелите, както и 

съответствието с поставените на част от тях етикети, от Столичната дирекция на 

вътрешните  работи са взети проби за анализ. 

 

В рамките на проверката, разположени на четири различни места в район 

,,Искър”, са открити 125 варела с химикали. В район ,,Панчарево” са установени 
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42 варела в два имота, а в район ,,Кремиковци” -  83 нерегламентирано 

изхвърлени варела. 

 

От РИОСВ – София са дадени предписания на районните администрации, с 

конкретен срок на изпълнение, да се предприемат мерки по обезопасяване и 

почистване на засегнатите места. Замърсените терени са оградени с 

обезопасителни ленти. В резултат на дадените предписания, е предприето 

извозване на 95 от варелите на площадка, отговаряща на изискванията за 

съхранение. 

 

Продължава премахването на останалите варели, на местата, където са 

установени разливи ще бъдат взети почвени проби от служители на 

Изпълнителната агенция по околна среда. РИОСВ – София ще извърши 

последващ контрол. В случай, че при проверките е констатирано неизпълнение 

на дадените предписания, на районните администрации ще бъдат наложени 

санкции. 

 

Продължават действията за установяване на фактите и обстоятелствата, свързани 

с изхвърлените варели. 

 

Източник: News.bg 

 

Заглавие:  Турция - новото кошче за боклук в Европа 

 

Линк: https://news.bg/world/turtsiya-novoto-koshche-za-bokluk-v-evropa.html 
 

 
 

Текст: След като Китай реши да не бъде кофата за боклук в света и забрани 

вноса на пластмасови отпадъци през 2018 г., Турция се превърна в дестинация 

номер едно за скрап от Европейския съюз (ЕС). 

 

През 2020 и 2021 г. тя получи около половината от пластмасовите отпадъци, които 

27-те страни членки на блока не обработват на собствена територия, посочва le 

monde. 

 

Между 2016 и 2020 г. вносът е скочил с повече от 1200%, достигайки сега около 450 

000 тона годишно. 

 

Неправителствената организация Human Rights Watch (HRW) проучи последиците 

за здравето и околната среда от този бум на рециклиране на пластмаса в Турция 

- страна, която вече се бори да абсорбира собствените си отпадъци, оценени 

на около 5 милиона тона годишно. 

 

Респираторни проблеми, тежки главоболия, кожни заболявания, липса на 

предпазни средства, ограничен или несъществуващ достъп до лечение, детски 

труд - на 88 страници неправителствената организация прави катастрофални 

констатации. Това засяга както местните жители, така и работниците в тези 
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съоръжения за рециклиране, които често се набират сред най-несигурното 

население (бежанци, незаконни мигранти). 

 

Според данни на турското Министерство на околната среда Турция разполага с 

повече от 1800 съоръжения за рециклиране в цялата страна. 

 

HRW проведе своите разследвания в Истанбул (12% от инсталациите) и Адана 

(9%). Южен град с 2 милиона жители, Адана е столица на рециклирането на 

пластмаса. Разположен близо до пристанището на Мерсин на Средиземно 

море, това е мястото, където почти половината от вноса на този вид отпадъци се 

"приземява". 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: 80 тона отпадъци събраха в кампания "Да почистим Казанлък" 

 

Линк: https://bnr.bg/starazagora/post/101707184/80-tona-otpadaci-sabraha-v-

kampania-da-pochistim-kazanlak 
 

 
 

Текст: Рекордните 80 тона битов отпадък е събран в рамките на двудневната 

кампания „Да почистим Казанлък“, съобщават от Пресцентъра на Община 

Казанлък.  През двата почивни дни от граждани са събрани други 5 тона 

строителен отпадък. В събота и неделя от Общинското предприятие „Комунални 

дейности и поддръжка на инфраструктурата“ са посетени са над 30 адреса за 

изхвърляне на електроуреди и едрогабаритен отпадък (домашни мебели). Само 

електроуредите, от които казанлъчани са освободили домовете си е над 1 200 кг. 

 

Над тон опаковани дрехи са изхвърлени, освен на обозначените за целта 

контейнери, и на обявените пунктове за това. 

 

Граждани и организации се включиха активно в почистването на отделни терени: 

парк „Тюлбето“, язовир Копринка, екопътекте "Крън – Бузлуджа" и "Бузовград - 

Мегалита" на Богинята Майка, около реката на Шипка. 

 

В рамките на двата почивни дни всички изхвърлени отпадъци са били и извозени, 

съобщават от Пресцентъра на Община Казанлък. 

 

Източник: Столица 

 

Заглавие:  Столична фирма получи акт заради отпадъци в местността Камбаните 

 

Линк: https://stolica.bg/raion-pancharevo/stolichna-firma-poluchi-akt-zaradi-

otpadatsi-v-mesnostta-kambanite 
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Текст:  Инспектори от район "Панчарево" съставиха акт на озеленителна 

фирма за това, че нейни служители са изхвърлили трева, клони и други 

биоразградими отпадъци на обществено място, съобщават от Столичния 

инспекторат. Нарушението е констатирано в местността Кабаните. От 

Инспектората припомнят, че такъв вид отпадъци трябва да се транспортират до 

Инсталацията за биологично третиране в м. Хан Богров. От тях чрез преработка 

се получава компост, който се използва за наторяване на паркове, 

междублокови пространства и градини. Освен това в с. Бистрица при текущ 

контрол на улица "Никола Крушкин - Чолака" е установена нерагламентирана 

търговска дейност. Спрял на пътното платно бус с ремарке е продавал цветя в 

саксии. Извършителят е получил акт за неправомерно заемане на площ и 

възпрепятстване на свободното движение на пътя. 

 

 

 

 


