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Източник:  
 
Заглавие: Бизнесът се размина кога ще „узрее“ обществото за промяна 
 
Линк към видеото: 
 

 
 
Източник: standartnews.com 
 
Заглавие: Плевнелиев призова за устойчива зелена икономика 
 
Линк 
 

 
 
Текст:  
 
Президентът Росен Плевнелиев откри международната конференция „Преминаване към ресурсно-
ефективна зелена икономика в региона на река Дунав". 
В словото си при откриването президентът се обяви за широка платформа, на която общественици и 
бизнес лидери да се обединят за ресурсно ефективна икономика. 
"Постигането на ресурсна обезпеченост е сред най-важните неща. Заставам зад този стратегически 
приоритет на България. Въпреки разрасналата се криза, като че ли не сме успели да научим уроците си. 
Ресурсната неефективност не започва от един или друг, тя започва от всякъде – от начина, по който 
караме автомобила си, начина, по който управляваме автомобила си", заяви държавният глава. 
"За да достигнем успех, са ни нужни реформи във всички сектори. Необходим е фокус върху качеството. 
Фактите сочат, че България е най-енергоемка в Европа. Преминаване към енергийната ефективност има 
големи ползи и всички ние се убедихме в това; тя ни прави енергийно независими и 
конкуретноспособни", посочи президентът. 
"Време е да се замислим как ползваме и управляваме водните ресурси. Бъдещето ни зависи от 
постигането на резултати по програмата за енергийната ефективност. Всички знаем, че водата е петролът 
на бъдещето. Време е да се замислим как ползваме и управляваме водните ресурси. Устойчивото 
управление в сектор „Води" стои на дневен ред. Това ще доведе до чисто море, нация, държава", заяви 
държавният глава. 
"Само 6 % от отчетените отпадъци в България са били предадени за рециклиране, останалите проценти 
ние най-арогантно изхвърляме. Трябва да намалим този процент на много по-малко. Земята ни е 

http://vid.btv.bg/vod/2013/06/25/95d0086a51_61144180.mp4
http://www.standartnews.com/biznes-biznes/plevneliev_prizova_za_ustoychiva_zelena_ikonomika-193809.html
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плодородна и трябва да я запазим такава. България притежава разнообразна природа и това е голямо 
богатство. Биоразнообразието е и източник на много продукти", посочи Плевнелиев. 
"Единствените решения са трансграничните. Дунавският регион отваря голям хоризонт за сътрудничество. 
Стратегията ни за Дунав превръща региона в едно уникално място. Ще се планира инфраструктура, но 
трябва да градим устойчива зелена икономика на базата на интегриран подход. Не става въпрос само за 
зелен растеж, а за растеж изобщо. Всички ние трябва да си дадем сметка, че имаме шанс, който може да 
пропилеем. Промяната зависи от всеки един от нас с отговорно отношение към природата ни", каза още 
президентът. 

 
Източник: bnt.bg 
 
Заглавие: Зелена светлина на фокус: Ефективно управление на отпадъците 
 
Линк 
 

 
 
Текст:  
 
Желанието за промяна. Стремежът да започнем начисто. И начините за постигане на тези цели. Актуални 
въпроси, които имат и актуални отговори. За България, а и за други страни. 
Усещането за чистота трбява да бъде буквално, твърди Ренато Сарк. Той работи в един от реномираните 
австрийски институти, които се занимават с управление на отпадъци, с технологии за управление на 
сметища, рециклиране и преработка на отпадни води. Пред камерата на "Зелена светлина - на фокус" 
Ренато Сарк разказа за модела, който може да осигули чисто бъдеще за всяко общество. 
"Управлението на отпадъци е по-скоро голяма възможност, отколкото предизвикателство. От една 
страна, има много предизвикателства, които трябва да бъдат решени в различни държави. Но от друга 
страна, има и много възможности - да се намали замърсяването, да се намалят въглеродните емисии във 
въздуха, да се повиши енерийната ефективност. Един от най-важните моменти, когато говорим за 
уравление на отпадъци, е - създаване на нови работни места и възможност за работа на местните хора. 
Това означава, че във всеки район, във всеки град е необходимо да има управление на отпадъците, 
необходими са хора, които да се занимават с управление на отпадъци. Това е една от големите 
възможности за Централна и Източна Европа, включително и за България" - твърди Сарк. 
Експертът по третиране на отпадъци даде примери за добри практики и модели, които и нашата страна 
може да използва. 
"Има различни модели за управление на отпадъците, които се прилагат в Европа. Когато говорим за 
управление на отпадъци, трябва да имаме предвид три основни фактора. Първо - намаляване на 
органичния отпадък. Т.е. ако вие разделно събирате органичните отпадъци, ще можете да ги използвате 
за компостиране. А след това получената смес може да се използва за почвата. Второ - има много ценни 
материали - като например хартия, стъкло, пластмаса, метал, които директно могат да бъдат използвани 
за рециклиране от местни или от чуждестранни компании. С рециклирането, например, на хартия вие 

http://bnt.bg/bg/news/view/103498/zelena_svetlina_na_fokus_efektivno_upravlenie_na_otpadycite
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намалявате вредните емисии, намалявате и използването на суровия материал, а и повишавате 
ефективността. Това са локални решения за общините, но те могат да се прилагат и в цяла държава. И 
третия фактор, който също е много важен, е - отпадъците, които не могат да бъдат рециклирани или 
компостирани, да се използват в инсинераторите. След правилно третиране 80 процента от енергията на 
отпадъците може да се използва. Ще ви дам пример с модела във Виена, там има 4 инсенератора за 
отпадъци. Ефективността на тези заводи е над 80 процента. А това означава, че 80 процента от енергията 
на отпадъците е трансформирана в друга форма на енергия. За отоплние, за eлектричество..." - обясни 
експертът. 
Ренато Сарк отговори и на важния въпрос как можем да убедим хората, че си струва да инвестират в 
управлението на отпадъците, което е инвестиция за определен период напред във времето. 
"Инвестициите винаги са проблем. Защото те не са краткосрочни. Инвестирате сега и инвестицията ви се 
възвръща след 20-25 години. Всъщност трябва да промените възгледите си. Трябва да си зададете 
въпроса какви са възможностите и какви са ползите от това. Ако една инсталация бъде пусната сега, 
говорим за работни места, говорим за нов тип енергия, говорим за възобновяеми ресурси. Не трябва да 
забравяме, че сега повечето отпадъци се трупат на сметищата. Това значи, че цената за сметищата засега 
е доста ниска. Само че това не продължава вечно. Уверявам ви, че ситуацията се променя. И след 20, 30, 
40 и дори 50 години трябва да знаете, че отпадните води от сметищата се пречистват, че районите се 
нуждаят от специална поддръжка. Трябва да сте сигурни, че няма риск за териотриите в близост до 
сметищата. Освен това създаването на сметища означава загуба на пространство. И ако сметището е 
близо до даден град, а самият той се разширява, това значи, че в рамките на 10 или 20 години сметището 
ще навлезе в града. И това място няма да може да се използва, просто се губи." 
Ексспертът посъветва и как да мотивираме хората и страните, заети в процеса на събиране и третиране на 
отпадъка така, че те да променят навиците и начина си на работа сега. 
"Въпросът за мотивацията е важен. Има много неща, които трябва да бъдат взети предвид. Аз мога да ви 
мотивирам, но когато не са ви предоставени възможности, тогава целите не могат да бъдат постигнати. 
Затова и трябва да се инвестира сега. За да се създадат възможности пред хората. После трябва да 
покажете на хората добрите примери - да кажем при на рециклирането на стъкло, на хартия или на 
пластмаса, метал и така нататък. После наистина трябва да ги мотивирате. Например в Австрия много 
училища работят по определени проекти. Децата трябва да направят нещо от отпадъци - сами или заедно 
с родителите си. Цялото общество по някакъв начин е въвлечено в този процес. Така че щом покажете на 
хората добрите примери, можете да очаквате и положителни реакции. Това важи и за България, и за 
други страни от Югоизточна Европа" - обясни Сарк. 
Експертът по третиране на отпадъци отправи своето ясно послание към хората в България: 
"Ясното ми послание е следното. Ние трябва да помислим за нашия начин на живот. Трябва да помислим 
за замърсяването, причинено от различни видове отпадъци. Погрешният ход, който е много опасен, е 
когато тези отпадъци бъдат смесени. Не можете да бъдете сигурни какви реакции ще предизвика това 
смесване. Това значи, че наистина трябва да направим нещо в областта на третирането на отпадъците. И 
най-напред трябва да помислим как да използваме отпадъците като материал за повторна употреба. 
Защото в края на краищата те са това. Ако празната бутилка у дома ви бъде напълнена с вода и я дадете 
на детето си за училище, тя вече не е ненужна. По същия начин трябва да мислим за замърсяването, за 
вредните емисии, за работните места и за бъдещето на нашите деца и на младите хора. Наистина 
отговорността ни към тях е много голяма." 
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Източник: sofia.dir.bg 
 
Заглавие: Депото в Богров готово за биологични отпадъци 
 
Линк 
 

 
 
Текст:  
 
От следващата година всички около 40 000 тона биологични отпадъци ще се преработват на площадката 
на депото "Хан Богров", съобщи столичният кмет Йорданка Фандъкова. 
В понеделник кметът посети депото за неопасни отпадъци в местността Садина край Долни Богров, 
предаде “Фокус”. Заедно с нея бяха еврокомисарят по околна среда Янез Поточник, министърът на 
околната среда и водите Искра Михайлова и зам.-кметът Мария Бояджийска.  
"Общо средствата по проектите, за които сме получили одобрение за финансиране и тези, за които 
очакваме всеки момент да получим, са на стойност над 600 млн. лв. Това, разбира се, включва и най-
големият и може би, най-важният проект за София – за изграждане на интегрирана система за битови 
отпадъци, първият етап от която е на финала”, каза Фандъкова.  
Тя посочи, че депото вече функционира в тестов режим.  
До този момент около 75 000 тона отпадъци са депонирани в депото, каза още Фандъкова. Тя отбеляза, 
че по този начин се тества и пречиствателната станция.  
"За всички е видно, че по никакъв начин не можете да познаете, че влизате в депо за отпадъци, защото са 
спазени всички европейски изисквания и се работи много интензивно. Двете инсталации за преработване 
на биологични отпадъци са на финала на строителните дейности. От юли започва монтирането на 
оборудването, до края на годината трябва обектът да бъде напълно завършен и да премине в тестов 
режим през декември”, добави кметът. 
От следващата година всички около 40 000 тона биологични отпадъци ще се преработват в тези 
инсталации. 

 
 
Източник: zapernik.com 
 
Заглавие: Полицаи задържаха микробус на радомирски пункт за метали натоварен с кабели 
 
Линк 
 

http://sofia.dir.bg/news.php?id=14259643
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Текст:  
 

Микробус, пълен с електрически проводници е задържан в Първо РУ „Полиция” – Перник, съобщиха от 
ОДМВР - Перник. 
Колата е собственост на фирма за изкупуване на черни и цветни метали в гр. Радомир. Полицаите 
уточняват произхода на иззетите вещи. Работата по двата случая продължава. 
 

Източник: krakra.tv 
 
Заглавие: РИОСВ и МВР в съвместна акция срещу нелегалните пунктове за метали 
 
Линк 
 

 
 
Текст:  
 
Пункт за разкомплектоване на моторно-превозни средства, който функционира незаконно, тъй като няма 
разрешително за дейност от регионалната екоинспекция е установен при полицейска акция. Областната 
дирекция на вътрешните работи инициира повсеместни проверки заедно с екоинспекторите, заради 
засечените нередности. Аделина Стоянова, директор „Контрол и превантивна дейност“, каза, че органите 
на реда изискват също екоинспекцията да им предостави данни за всички легални пунктове в областта. 
Според представителите на РИОСВ, тези проверки ще имат дисциплиниращ ефект. Другата причина, 
поради която са наложителни съвместните инспекции е, че служителите на РИОСВ нямат право да 
изискват легитимация от нарушителите. Освен това, при тези акции често се установяват не само 
нарушения на екологичното законодателство, а и криминални деяния. 
 
 

 
 
 

http://www.zapernik.com/krimi/policai-zadurjaha-mikrobus-na-radomirski-punkt-za-metali-natovaren-s_23816/
http://krakra.tv/riosv-i-mvr-v-svmestna-akciya-sreshhu-nelegalnite-punktove-za-metali/

