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Източник: segabg.com 

Заглавие: В България раздялата със стария хладилник е трудна 

На думи и търговски вериги, и държавата залагат на "зеленото". На практика рециклираме едва 

5% от отпадъците 

Линк: http://www.segabg.com/article.php?id=685674    

  

Текст: 113 сметища в България продължават да работят, макар да е трябвало да са затворени още от 
2009 г., и заради тях страната ни ще бъде дадена на Европейския съд в Люксембург. Възможната санкция 
е за стотици милиони евро плюс още няколко хиляди за всеки ден, в който не сме се справили с 
проблема. Това е само една от 14-те наказателни процедури, които води срещу страната Европейската 
комисия. Факт, достатъчно показателен за това как властта у нас се отнася към екологията. 
 
Макар и да няма наказателна процедура за начина, по който събираме отпадъците и за степента на 
рециклиране, в това отношение също сме трагичен аутсайдер сред развитите страни. Рециклирането се 
насърчава - най-вече на думи, от Министерството на околната среда. Целта е да се "отлепим" от 
мизерните около 5% използване на отпадъците. В скандинавските държави например намира 
приложение 95% от изхвърленото. Българската амбиция е до 2020 г. половината от битовия боклук да се 
преработва и така да докажем, че се грижим за природата и сме достойни европейци. Но засега най-
използваният метод за третиране на отпадъци остава депонирането - което е складиране, а не 
използване. А една голяма част от изхвърления на бунищата боклук са остарели и вече негодни 
електрически и електронни уреди. За тяхното събиране и преработка уж са създадени добри схеми и то 
се насърчава. Провеждат се кампании, вървят реклами на големите вериги за техника. И въпреки това 
раздялата със стария хладилник продължава да е трудна, понякога и непосилна задача. 
 
"Нещо старо за нещо ново!", "Даваме пари за стари мобилни телефони!","Върни стария си уред и вземи 
нов с отстъпка". Все повече са българите, склонни да откликнат на подобни покани. Само че магазините 
за битови уреди нерядко дават срещу приетия за рециклиране вехт хладилник, пералня или телевизор 
само определен модел, който потребителите може и да не желаят. 
 
Хората със сигурност ще се откажат от такава сделка, ако трябва дори сами да занесат тежкия си архаичен 
уред до магазина. В същото време с взривното развитие на технологиите и излизането на все по-нови и 
съвършени модели планината от ненужни уреди расте главоломно. Счупени или демодирани телефони, 
компютри, дигитални камери, батерии, принтери, печки, климатици, прахосмукачки... Само за миналата 
година по света са изхвърлени 50 млн. тона електроуреди - почти по 20 килограма средно на човек. Ние, 
като по-бедни, "изоставаме" - всеки българин е създал по 8.36 килограма боклук от техника. Като цяло в 
страната ни са се събрали общо 60 900 тона електронни и електрически отпадъци. 
 
Представете си планина от 65 милиона тона: 200 пъти, колкото теглото на небостъргача Емпайър Стейт 
Билдинг, или 40-тонни ТИР-ове в редица, която обхваща 2/3 от екватора - такъв обем отпадъци ще трупа 
светът всяка година до 2017 г., прогнозира неотдавна доклад на "Инициативата за решаване на проблема 
с отпадъците", изготвен с помощта на ООН, правителства, НПО-та и индустриални предприятия. 
 
Затова кампаниите "Върнете стария хладилник, вземете нов" са радваща алтернатива на изхвърлянето на 

http://www.segabg.com/article.php?id=685674
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уреда на някое бунище или край кофите за боклук, където ромски бригади с каручки и клошари редовно 
провеждат разфасоване. На какво друго обаче можеше да разчита българинът през януари? 
 
Пред "Сега" от "Техномаркет" коментираха, че екоофертата им е свързана с връщането на стари 
телефони. Клиентите могат да върнат такива, които работят или не. По специфична таблица се изчислява 
каква е стойността им към момента и се дава ваучер за пазаруване във веригата на определена стойност. 
Предишната екопромоция е била свързана с връщане на стара прахосмукачка или ютия. "Непрекъснато 
имаме запитвания за перални и хладилници, но промоциите за тях предстоят през март", обясняват още 
от компанията. 
 
В "Зора" до 7 февруари пък предлагат промоции на всички готварски печки Crown с 10% отстъпка при 
върната стара печка, както и за 3 модела телевизори. "Клиентите вече започнаха да добиват по-голяма 
култура за рециклиране, защото самите те ни търсят и питат как могат да се възползват и за кои уреди 
важат офертите", коментираха от веригата. При тях най-голям бил интересът към хладилниците и 
готварските печки. 
 
В "Технополис" може да се предаде стара пералня и в замяна клиентът получава нова, определен модел 
на марката "Веко". 
 
Както се вижда, макар че потребителят ще спомогне за зелените практики и ще може да получи нов уред 
на добра цена, на практика не са възможни избор и разнообразие. 
 
Удобният "зелен" вариант с предаване на остаряла техника има и финансови неудобства. Отстъпката в 
цената на новия уред при предаване на стар обикновено не е много голяма. Освен това тя най-често се 
предлага само за ограничени артикули, а не за цялата гама уреди от същия вид. Големите вериги 
предлагат и безплатно приемане на употребявана и негодна битова техника без насрещна покупка. За 
целта край тях са разположени специални контейнери. Но в този случай повечето българи предпочитат да 
изхвърлят ненужното до (в) най-близкия контейнер за смет, отколкото да се бъхтят с превозване до 
магазина, който няма да ги възмезди. 
 
В перфектния вариант вие си харесвате от каталога примерно нов хладилник с отстъпка в цената при 
предаване на стария, поръчвате го онлайн, веригата ви праща доставката вкъщи и прибира ненужния стар 
хладилник. Безплатното превозване обаче не е масова практика. Най-често ваша грижа е да докарате 
вехтата техника до търговския обект. За новата стока можете да поискате транспорт от магазина, но в 
повечето случаи ще ви таксуват по определена тарифа. 
 
Общините също се опитват да се настроят на вълна "рециклиране". В момента София има сключен 
договор с подизпълнител и разделното събиране на отпадъците е разпределено по райони на мобилни 
екипи. За повече информация е предоставен специален номер, който е безплатен при позвъняване от 
стационарен телефон, но от мобилен излиза доста солено. За да може човек да се освободи от стария 
компютър, трябва обаче да проведе сериозно проучване. 
 
Първо, къде точно се намира събирателният пункт в района, в който живее. Второ, кои са денят и часът, в 
които ще може да предаде техниката. За живеещите в столичния район "Витоша" например шансът да 
върнат, да речем, старата си ютия, е на 24 февруари, понеделник, между 8.30 и 14.30 часа. Ако 
гражданинът е зает точно в този ден и час, най-вероятно ще се запъти към най-близкия незаконен 
изкупвателен пункт.  
 
Новият закон за отпадъците, приет неотдавна, забрани гражданите да предават срещу заплащане в 
пунктове за вторични суровини хладилници, перални, печки, екрани, компютри. Сега технологичният 
боклук трябва да се оставя безвъзмездно на общински площадки. Тези площадки са задължителни за 
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градовете с население над 10 000 души. Разбира се, на повечето места те тепърва ще се правят. Но и да ги 
има, какво ще мотивира човек да хамалува с товарене в колата, возене и разтоварване на 
пенсионираната печка до общинската площадка? Да не говорим, че не всяко семейство има автомобил и 
че има хладилници и печки, които не се побират нито в багажника, нито в купето. А тъй като контрол и 
наказания няма, всеки ден виждаме пейзажа около кофите за боклук, "украсен" с печки антики, 
компютри от миналия век и т.н. 
 
Има и друго. Пунктове за вторични суровини продължават да изкупуват техника от граждани, само че 
вече нелегално. Така забраната, въведена със закон уж да пресече приемането на крадени метали, не 
върши работа. Нещо по-лошо - площадките за предаване на метални отпадъци са критично малко, след 
като 65% от тях са били закрити като неотговарящи на изискванията на новия закон, а 7000 души са били 
съкратени. От 2300 пункта през 2011 г. сега действат едва 900. 
 
"Недостатъчното оползотворяване на отпадъци заплашва с безконтролно замърсяване цели области", 
твърди Българската асоциация за рециклиране (БАР). От асоциацията предлагат да отпадне 
ограничението за предаване на отпадъци само на общински площадки и да се наблегне на общински 
кампании за разделно събиране на битови отпадъци. 
 
НОВО 
 
От януари тази година е в сила и наредба, която се отнася специално за най-дребните електроуреди - 
ютии, маши, епилатори и т.н. (под 25 сантиметра). Тя вече задължава магазините за техника да приемат 
излязлото от употреба оборудване. Целта е рециклирането да обхване поне 65% от електроотпадъците 
до 2020 г. Това може да си остане пожелание, защото по традиция държавата издиша откъм мониторинг 
и контрол на изпълнението. Последният доклад за това как върви изпълнението на изискванията за 
пускане на пазара и за третиране на излязлото от употреба електрооборудване е отпреди три години. 

 

Източник: e-locator.net 

Заглавие: Закони за отпадъците пестят 72 млрд.евро 

Линк: http://e-locator.net/news/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-

%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%82-72-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-

%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE_2592815.html         

 

Текст: Пълното прилагане на законодателството на ЕС за отпадъците ще спести 72 милиарда евро 
годишно в сектора, ще вдигне годишния оборот с 42 милиарда евро и ще създаде над 400 000 нови 
работни места до 2020 година. Това съобщи Еврокомисията. 

Най-новата фаза на кампанията на Европейската комисия "Будно поколение ("Generation Awake") е 
насочена към екологичните, икономическите, социалните и личните последици от неустойчивото 
използване на ресурсите. Целта на кампанията е да осведоми потребителите за ефекта от техните модели 
на потребление върху природните ресурси, като покаже какви ще са ползите, ако те действат по различен 

http://e-locator.net/news/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%82-72-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE_2592815.html
http://e-locator.net/news/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%82-72-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE_2592815.html
http://e-locator.net/news/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%82-72-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE_2592815.html
http://e-locator.net/news/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%82-72-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE_2592815.html
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начин. В центъра на кампанията е сайт, достъпен на всички 24 официални езика на ЕС, където 
анимационни герои показват последиците за околната среда от всекидневните покупки. 

Въпреки целите за рециклиране в ЕС и успехите в някои области, отпадъците в Общността все още 
представляват ресурс, който в огромна степен остава недостатъчно използван. Според проучване, 
поръчано от ЕК, пълното прилагане на законодателството на ЕС за отпадъците ще доведе до икономии от 
72 милиарда евро годишно, до увеличаване на годишния оборот на сектора за управление и 
рециклиране на отпадъците с 42 милиарда евро и до създаване на над 400 000 нови работни места до 
2020 година. 

Зад кампанията стои посланието, че в отпадъците често има ценни материали, които могат да бъдат 
включени повторно в икономиката. Днес значително количество потенциални вторични суровини е 
изгубено за икономиката на ЕС поради лошо управление на отпадъците. През 2010 г. в ЕС са натрупани 
общо 2520 милиона тона отпадъци - средно по 5 тона на човек. Като намалим, използваме повторно и 
рециклираме отпадъците, всички можем да допринесем за доброто състояние на икономиката и 
околната среда. Това води до спестяване на екологични и икономически ресурси, помага икономиката на 
Европа в по-голяма степен да бъде "кръгова", с извличането на максималната стойност от ресурсите и 
изделията. Кампанията, преведена на всички езици на ЕС, е насочена към хората на възраст от 25 до 40 
години, като се обръща особено внимание на младите, живеещи в градовете, както и на семействата с 
малки деца. От началото на кампанията през октомври 2011 г. нейният сайт е посетен над 750 000 пъти, 
видеоматериалите са гледани от повече от 4,5 млн. души, а страницата във Фейсбук е привлякла близо 
100 000 последователи. Тази нова част от кампанията включва фотоконкурс за предложения как да 
превърнем отпадъците в ресурс. Победителят ще бъде награден с пътуване до Копенхаген - европейската 
зелена столица за 2014 година. 

 

 

Източник: dariknews.bg 

Заглавие: В Кърджалийско ще борят кражбите на метали и животни, ще гонят телефонни измамници 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1215514          

 
 

Текст: Кражбата на челни и цветни метали, домашни животни и телефонните измами са невралгичните 
пунктове за Кърджалийско, към които ще бъде насочена стартиралата днес специализирана полицейска 
операция в областта. Точно в 7.30 часа полицейски екипи, съставени от представители на районните 
управления „Полиция”, Специализираното полицейско управление /жандармерията/ и ОУ „Пожарна 
безопасност и защита на населението”, потеглиха от РУ на полицията в Кърджали към малките населени 
места на областта в акцията за противодействие на битовата престъпност. 

Целият ресурс на трите служби е включен в нея, а при необходимост към екипите ще бъдат 
присъединявани хора от РИОСВ, РЗИ и др., каза директорът на ОД на МВР в Кърджали Боян Кехайов, 
който даде брифинг на крак пред журналисти след като стартира акцията. В него участваха и началникът 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1215514
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на Специализираното полицейско управление Румен Марков и началникът на ОУ „Пожарна безопасност и 
защита на населението” Христо Тодоров. 
По думите на комисар Кехайов днешната акция е била предшествана от среща с кметове на населени 
места в Кърджалийска област, на която те са поискали засилено полицейско присъствие на униформени 
служители в малките населени места с цел осигуряване на по-голямо спокойствие. „При нас битовите 
кражби не са толкова изявени както в други краища на България. Нямаме някаква такава тревожна 
тенденция, разкриваемостта е над 50 процента. Като битова престъпност ние сме на задните места в 
класацията. Нямаме изострена обстановка. Нямаме грабежи, нямаме умишлени убийства”, коментира 
комисар Кехайов. 
Той е разпоредил да се актуализират списъците на самотно живеещи по малките населени места хора, а 
до края на седмицата ще проведа среща с общинските кметове. 
  
„Имам напреднал стайдий на разговори с община Крумовград за изграждане на видеонаблюдение. Такъв 
разговор предстои да бъде проведен и с общинския кмет на община Кърджали. Считаме, че ако бъде 
изградена една такава система за видеонаблюдение, много от нашата работа ще намалее. И няма да 
бъде ангажиран толкова голям ресурс”, каза още комисар Кехайов. 

 

Източник: bnr.bg 
 
Заглавие: Масирани проверки на заложни къщи, оказиони и пунктове за метали провежда полицията 

 

Линк: http://bnr.bg/sofia/post/100295099/masirani-proverki-na-zalojni-kashti-okazioni-i-punktove-za-

metali-provejda-policiata           

  

Текст: Масирани проверки на местата, където евентуално се предлагат крадени вещи - заложни къщи, 

оказиони и пунктове за продажба на черни и цветни метали, се провеждат от днес, успоредно със 

специализираната полицейска операция срещу битовата престъпност, която започна днес в цялата 

страна.   Екипи на жандармерията, КАТ и полицията влязоха в няколко малки села и градове, за които се 

знае, че имат сериозен проблем с битовата престъпност. Полицаите ще работят на 12-часови смени, като 

ще се дават дежурства и през нощта.  

Друга мярка е засилено присъствие на патрули на КАТ. Те ще бъдат преместени на малките междуселски 

пътища, където с присъствието си се очаква да респектират битовите престъпници. 

 

Източник: sofia.dir.bg 

Заглавие: В Долни Богров пак ще се депонират отпадъци 

Линк: http://sofia.dir.bg/news.php?id=16105188 

http://bnr.bg/sofia/post/100295099/masirani-proverki-na-zalojni-kashti-okazioni-i-punktove-za-metali-provejda-policiata
http://bnr.bg/sofia/post/100295099/masirani-proverki-na-zalojni-kashti-okazioni-i-punktove-za-metali-provejda-policiata
http://bnr.bg/sofia/post/100294841/jandarmeria-vliza-v-ihtiman-samokov-i-malki-naseleni-mesta-v-12-oblasti-v-operacia-sreshtu-bitovata-prestapnost
http://bnr.bg/sofia/post/100294841/jandarmeria-vliza-v-ihtiman-samokov-i-malki-naseleni-mesta-v-12-oblasti-v-operacia-sreshtu-bitovata-prestapnost
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Текст: Върховният административен съд (ВАС) окончателно реши, че Столичната община може да 

извозва отпадъци на старото сметище в Долни Богров до 2015 г., докато го затваря.  

Това е краят на сага, породена от затварянето на "Суходол" и забавянето на завода за боклук, пише 
в. "Сега". 
Депото край Долни Богров е използвано от 1972 г. до 1995 г. Площта му е 427 дка, намира се на по-малко 
от километър от последните къщи на селото. Първоначално сметището беше закрито, като проектът за 
това беше на стойност 36 млн. лв. През лятото на 2012 г. общината изненадващо реши да продължи да 
извозва боклук там до запълване на свободния обем от 1.4 млн. кубика. Това доведе до недоволство на 
жителите на квартала.  
Стигна се и до съд, след като Надя Петкова оспори наличието на свободни обеми за запълване, 
твърдейки, че реално ще бъде изградено ново сметище върху старото, като се прескочи иначе 
задължителната оценка за въздействие върху околната среда.  
Два съдебни състава на ВАС обаче отхвърлиха доводите й. Според тях възраженията й са неоснователни. 
От мотивите на окончателното решение става ясно, че съдът вярва на заключението на вещите лица, че 
депонирането е с цел "запълването на свободни обеми, което е един от начините за покриване и 
обезвреждане на старото сметище". Експертите са посочили, че старото сметище следва да се покрие 
като част от обезвреждането. 
Според съда неоснователно е и оплакването, че жителите на район Кремиковци и с. Долни Богров са 
били заблудени относно съдържанието на проекта при проведеното обществено обсъждане. Те твърдят, 
че са били запознати само с първоначалния вариант на проекта, който не предвиждаше запълване на 
празните обеми, а само рекултивация и превръщане на старото сметище в зелен парк за три години. 
  

 

Източник: btvnews.bg 

Заглавие: Тонове боклук около Своге, хората изхвърлят всичко в дерета  

На сметището вече не се извозва боклук, но вятърът продължава да разнася късове найлон и 
мръсен прах 

 

Линк: http://btvnews.bg/article/bulgaria/regionalni-novini/milion-kubika-bokluk-okolo-svoge-horata-
izsipvat-vsichko-v-dereta.html 

 

Текст: България не е спазила поетите ангажименти към ЕС да затвори всички сметища до 2014 г. Затова 
очакваме глоба от Брюксел за този екологичен проблем.  Искърското дефиле е едно от най-красивите 
места в България. Трудно е да се каже, че човешката дейност в региона е в хармония с природните 
дадености. 
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„Ето там погледнете в дерето, за да видите за какво става въпрос. Това е от къщите бе човек, от къщите си 
хвърлят. Ето го то се вижда по храстите, навсякъде, всичко е боклук”, показва Велислав Георев - бивш 
еколог на община Своге.  Хълмът от боклуци представлява бившето сметище на Своге. Съществуването на 
подобно общинско сметище прави убеждаването на местните хора да не замърсяват природата много 
трудна задача.  „Катастрофа, тотална катастрофа е. Някъде над милион кубика боклук. Това сигурно 50 
метра е надолу. Под нивото на Искър беше самото дере”, допълва Георев.  На бившето сметище от една 
година не се извозва боклук, но вятърът продължава да разнася на километри хиляди късове найлон и 
мръсен прах.  Под стотиците хиляди кубически метра боклук лежи над 1 тон шоколад и изхвърленото 
оборудване от шоколадовата фабрика в Своге. Шоколадът сега се намира на около 20 метра под 
повърхността на планината от боклук. „Не искам да ви казвам каква заразна бомба е това. Аз съм и ловец, 
намирали сме диви животни и найлон в стомаха. Цялото това нещо отива някъде си, отива в природата”, 
казва още екологът.  Трудно е да се каже кой е по-трудно решимият екологичен проблем на дефилето - 
дали голямото общинско сметище или стотиците малки сметища, създадени от хората.  До преди 20 
години изхвърлянето на боклука в деретата и реките у нас е била обществено приемлива практика. Но 
ситуацията с отпадъците днес няма нищо общо с преди.  Преди години битовите отпадъци били 
предимно органични, но големият ръст на консумацията на полиетилени през последните две 
десетилетия превръща подобен начин на изхвърляне на отпадъци в екологична катастрофа.  Община 
Своге започва опитите си да реши проблема с общинския боклук още през 2006 г. Но среща 
непримиримия отпор на местните жители, където и да опита да построи отговарящо на екологичните 
норми депо за боклук или претоварна станция.   За да извозва боклука си в регионалното депо в 
Костинброд, Своге има нужда от претоварна станция, където отпадъците да бъдат сепарирани. Но 
общината така и не успява да убеди местното население, че модерните инсталации за боклук не са 
опасни.  Осигурено национално и европейско финансиране и готов проект се оказват недостъпни за 
построяването на екологичната инсталация за отпадъци. В общината в Своге разбират, че липсата на 
информираност и доверие в местното население е непреодолима пречка.  И без претоварна станция 
миналата година община Своге е принудена от министерство на екологията да затвори сметището в 
дефилето и да започне да кара боклука си на 50 км, в град Костинброд. Това покачва значително 
разходите за транспорт, а следващата седмица общинският съвет ще гласува повишаването на такса смет 
за местното население.  
Дори когато се справи с голямото сметище, Община Своге ще има още по-трудна задача. Да накара 
местните жители да променят навиците си и да започнат да щадят природата. 

 

 

 

 


