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Източник: btvnews.bg 
 
Заглавие: По-модерни системи за разделно събиране и рециклиране на отпадъци от опаковки 
  
 
 
Линк: http://btvnews.bg/plateni-materiali/po-moderni-sistemi-za-razdelno-sabirane-i-retsiklirane-
na-otpadatsi-ot-opakovki.html  
 
Текст: "Екопак" въвежда нова инсталация за механично сортиране и GPS система за маркиране 

 

Най-голямата организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки у нас – „Екопак” 
България, продължава мащабните си инвестиции в прилагането на нови технически решения и 
европейски практики с цел подобряване на качеството на системата за разделно събиране и 
засиленият й контрол. 
  

От 2011 г. организацията започва въвеждане на GPS система, 

която включва маркиране на контейнерите и транспортната техника. Така се оказва засилен 
контрол в реално време върху начина на събиране на трицветните контейнери и се избягва 
опасността от събиране на няколко контейнера от един камион. Такава система е въведена 
преди две години в София, в районите, с които „Екопак” има сключени договори. През 2012 г. 
GPS системи са въведени в Бургас и Велико Търново, през тази година е въведена в Плевен, 
предстоят Русе и Силистра.  
  

Друга важна стъпка е откриването на нова инсталация за механично сортиране на отпадъци от 
опаковки на организацията в Русе на стойност 450 хил. лева. От миналата година тя обслужва 
разделно събраните отпадъци от опаковки от общините Русе, Тутракан, Цар Калоян и Две 
Могили, като капацитетът и е от 15 000 тона до 20 000 тона годишно, в зависимост от вида 
материал, който се сортира. 
  

За по-доброто функциониране на системата „Екопак”  

масово продължава и с подмяната на контейнерите за стъкло тип „ракла” с тип „иглу”, защото 
анализите показват, че в тях се събира много по-качествен и чист отпадък. 
Освен чисто техническите подобрения, и тази година „Екопак” продължава да влага усилия и 
ресурси в национални и местни кампании за повишаване информираността на гражданите и 
тяхната мотивация да събират разделно отпадъците от опаковки. Иновативният и уникален по 
рода си 3D Екобус, който представлява мобилен образователно-информационнен център, до 

http://btvnews.bg/plateni-materiali/po-moderni-sistemi-za-razdelno-sabirane-i-retsiklirane-na-otpadatsi-ot-opakovki.html
http://btvnews.bg/plateni-materiali/po-moderni-sistemi-za-razdelno-sabirane-i-retsiklirane-na-otpadatsi-ot-opakovki.html
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момента е обиколил 210 училища в 15 големи и 30 средни и малки града в страната и обучил над 

60 000 деца и 22 000 възрастни. „Екопак” е партньор в редица зелени инициативи, сред които и 
кампанията на bTV „Да изчистим България за един ден!“. 

 
 
 
Източник:  energyonline.bg 
 

Заглавие: Занесохме 4.3 тона е-боклуци за рециклиране 
 
Линк:  
http://www.energyonline.bg/2013/05/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8
5%D0%BC%D0%B5-4-3-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B5-
%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80/     
 

Текст: 4.3 тона старо електрическо и електронно оборудване бяха предадени в пунктовете на 
Националната кампания «Бъди отговорен. е-рециклирай»-2. 

Софиянци се отчетоха с 1780 кг вехтории, следвани от община Несебър (Несебър, Св. Влас, Равда, 

Обзор) – с 1420 кг. Почти еднакво количество за рециклиране събраха жителите на морската 

столица и в Пловдив – с 490 кг и 420 кг, съответно. Бургас остана с 190 кг е-боклуци. 

Кампанията, която бе подкрепена от двама министри – на екология и водите Юлиян Попов и на 

електронното правителство Роман Василев, ще дари събраните средства на две организации: 

сайта за обучение www.ucha.se и инициативата „Аз, ученикът”. 

На фейсбук страницата на кампанията: https://www.facebook.com/ereciklirai ще бъде оповестена 

информация за следващи дати и места, на които ще бъдат организирани мобилни пунктове. 

«Бъди отговорен. е-рециклирай» прераства в постоянна, като заявки за безплатно извозване на 

големи електрически уреди продължават да се приемат на страницата на «Екологика», партньор 

на инициативата: http://orders.ecologica.bg/ или тел. 0878151570, уточниха от МОСВ. 

Гражданите могат да връщат безплатно излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване и в търговските обекти при закупуване на ново електрическо оборудване.. 

http://www.energyonline.bg/2013/05/%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%be%d1%85%d0%bc%d0%b5-4-3-%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%ba%d0%bb%d1%83%d1%86%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d1%80/
http://www.energyonline.bg/2013/05/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%85%D0%BC%D0%B5-4-3-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80/
http://www.energyonline.bg/2013/05/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%85%D0%BC%D0%B5-4-3-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80/
http://www.energyonline.bg/2013/05/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%85%D0%BC%D0%B5-4-3-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80/
http://www.energyonline.bg/2013/05/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%85%D0%BC%D0%B5-4-3-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80/
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Търговските обекти за задължени по закон да приемат това оборудване и да поставят 

контейнери за събирането им на територията на обекта, където извършват продажбата, както и 

информационни табели за обратното предаване на старо оборудване. 

За тази дейност се грижат и 5 организации по оползотворяване на излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване. Контакти с тях може да намерите на интернет 

страницата на МОСВ на адрес: 

http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/EEO/Spisak_razreshitelni_WEEE.doc 

Старото електрическо и електронно оборудване съдържа особено вредни и токсични за 

околната среда и за здравето на човека съставки. 

Около 50 млн. тона е-отпадъци се изхвърлят годишно в света. От тях само 10% се рециклират, тъй 

като съдържат ценни природни суровини (злато, сребро, паладий, мед и други). 

 

  
 
 
Източник: new.sliven.net 
 
Заглавие:. БАР в подкрепа на ‘SAVE THE PLANET’ 
 
Линк:  http://new.sliven.net/sys/news/index.php?id=110764  
 

Текст: За поредна година в подкрепа на инициативи, свързани с опазване на околната среда 

Бъргарска асоциация по рециклиране /БАР/ е партньор на Международното специализирано 

изложение ‘Save the Planet’, организирано от VIA Expo. 

  

Събитието има за цел да покаже новостите в направленията: управление на отпадъци, 

рециклиране и екология. В програмата ще вземат участие над 45 лектори от 10 държави, които 

ще споделят своя опит и реални примери от практиката.  

  

Интелигентното управление на отпадъците е от изключително значение за изграждането на 

глобалната ресурсно-ефективна и нисковъглеродна икономика. Особено важно е тази практика 

да бъде продължена и в Югоизточна Европа, която успешно следва тази тенденция и и се старае 

http://new.sliven.net/sys/news/index.php?id=110764
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да ускори развитието на този сектор. Въпреки това регионът изпитва нужда от прилагане на 

иновативни технологии и ноу-хау.  

  

В програмата са включени разглеждане на различни аспекти на темата за управление на 

отпадъци, рециклиране и екология, като специално внимание ще бъде обърнато на темите: 

  

• “Как да подготвим план за намаляване на отпадъците?” - в нейните рамки ще се акцентира 

върху стимулите и различни информационни кампании за превенция, повторно използване, 

стъпки за реализиране на идеята за нулеви отпадъци.  

  

• „Как могат отпадъците да се управляват ефективно?“ – тук отговор ще дадат лектори от 

Австрия, Белгия, Германия, Италия, Люксембург и Унгария. Общините и бизнесът ще се 

запознаят със специфични дейности, свързани с публично-частните партньорства, мониторинг и 

събиране на данни, както и с иновативни технологии за рециклиране.  

  

• “Разделно събиране на отпадъци” – тук ще се демонстрират различни подходи в събирането на 

битови, електронни отпадъци и отпадъци от опаковки. 

  

• “Ефективното използване на ресурсите и рециклиране” е друг интересен акцент. Бартош 

Замбрзиски, Европейска Комисия, ГД "Околна среда" ще представи законодателните 

инструменти. В тази сесия ще се включат експерти от Германската инженерна федерация 

(VDMA), Аурубис България, Германска асоциация на специалисти по околна среда (VNU) и др.  

  

Последният ден ще бъде посветен на биогоривата и тяхното производство от селскостопанска 

дейност и отпадъци. Семинар за италианското ноу-хау в управление на отпадъците е паралелно 

събитие. 
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Източник: dnevnik.bg 
 
Заглавие: Ново сметище за над 21 милиона лева ще се строи в Перник 
 
Линк:  
http://www.dnevnik.bg/zelen/2013/05/14/2060023_novo_smetishte_za_nad_21_miliona_leva_sht
e_se_stroi_v/  

Текст:  Строителството на ново депо за битови отпадъци започва днес в квартал Тева в Перник, 
съобщиха от общинската управа. Сметището ще обслужва 170 населени места и 133 001 души в 
област Перник, които генерират 46 000 тона отпадъци годишно. 
 
Общият бюджет на проекта е 21 467 427.26 лв., а на обекта ще бъдат разкрити 37 нови работни 
места. 
 
Новото депо трябва да реши сериозния проблем с управлението на битовите отпадъци в 
региона, както и да въведе съвременна интегрираща система за тяхното управление, уточняват 
от общината. Проектът предвижда и изграждане на инсталации за сепариране и компостиране 
на зелени отпадъци. 
 
Изграждането на депото се финансира по оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." и 
от държавния бюджет. Водеща организация в строителството е община Перник. Партньори са 
останалите пет общини на територията на областта – Радомир, Брезник, Земен, Ковачевци и 
Трън. 
 
На първата копка на обекта ще участват министърът на околната среда Юлиян Попов и кметът на 
Перник Росица Янакиева. 
 

 

Източник: posredniknews 

 

Заглавие: Санкции за отпадъци и незаконни сечи наложи екоинспекцията 

Линк:  http://www.posredniknews.com/site/obshtestvo/problemi/40858-sanktzii-za-otpadatzi-i-

nezakonni-sechi-nalozhi-ekoinspektziyata  

Текст:  Екоминистерството направи анализ на наложените санкции по Закона за опазване на 
околната среда. Оказва се, че нарушителите в Плевенско и Ловешко (РИОСВ – Плевен 
контролира и двете области) не са чак толкова много. За април, например, нашата екоинспекция 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2013/05/14/2060023_novo_smetishte_za_nad_21_miliona_leva_shte_se_stroi_v/
http://www.dnevnik.bg/zelen/2013/05/14/2060023_novo_smetishte_za_nad_21_miliona_leva_shte_se_stroi_v/
http://www.posredniknews.com/site/obshtestvo/problemi/40858-sanktzii-za-otpadatzi-i-nezakonni-sechi-nalozhi-ekoinspektziyata
http://www.posredniknews.com/site/obshtestvo/problemi/40858-sanktzii-za-otpadatzi-i-nezakonni-sechi-nalozhi-ekoinspektziyata


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 7  

 

и извършила десетки проверки – планирани и по сигнали. До голяма степен неработещата 
индустрия в двата региона „допринася" за липсата на нарушения за сериозно замърсяване на 
въздуха, няма наложени санкции и за заустване на отпадъчни води, които не отговарят на 
индивидуалните емисионни ограничения. 
По отношение на отпадъците, обаче, за неизпълнение на предписание, дадено по реда на 
Закона за управление на отпадъците, глоба от 5 000 лева е наложена фирма и на физическо лице 
от Асеновци.  
За непредставяне на обобщена информация за изкупените, обработените и реализираните 
количества билки през предходната година РИОСВ Плевен е наложена глоба от 100 лева едно 
физическо лице. 
Сред най-съществените нарушениня, констатирани от експерти от плевенската екоинспекция, са 
незаконните сечи. За последния месец РИОСВ Плевен е глобила две физически лица, съответно с 
1 000 и с 2 000 лева за неуведомяване на най-ранен етап преди провеждане на гола сеч в имот, 
попадащ в защитена територия. С по 200 лв. са санкционирани и две дружества - за извършено 
разораване и засяване на имот, попадащ в защитена зона, където подобни дейности са 
забранени. От екоинспекцията е глобено с 200 лв. и физическо лице за извършено 
неправомерно окастряне на вековно дърво. 
С цел запазване на места за размножаване на защитени видове птици РИОСВ - Плевен е издала 
четири заповеди, с които е спряна дейността по извършване на сеч в имоти, които попадат в 
защитени зони, до съгласуване на дейността с инспекцията.  


