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Източник: agro.bg 
 

Заглавие: 154 обекта са проверили инспекторите от РИОСВ - Стара Загора през юли 
През юли на „зелен“ телефон на инспекцията са подадени 18 сигнала 
 

Линк: http://agro.bg/news/article55605.html 
 

 

Текст: Експертите на РИОСВ – Стара Загора  са  извършили 176 контролни проверки на 154 обекта и 
дейности в Старозагорска, Сливенска и Ямболска области. Планираните контролни проверки са 131, а 45 
– извънредни - по подадени сигнали, по постъпили заявления за извършване на дейности с отпадъци по 
Закона за управление на отпадъците, за регистрация на екземпляри по Закон за биологичното 
разнообразие и други, информираха от инспекцията. 
През юли на „зелен“ телефон на инспекцията са подадени 18 сигнала. Това е най – големия брой сигнали, 
регистрирани за един месец от началото на 2015 г. Три от тях са изпратени по компетентност до кмет на 
община и В и К – дружествата в град Стара Загора и Ямбол. Четири от сигналите са за бедстващи малки 
или възрастни екземпляри птици от видовете бял щъркел и домашна кукумявка, които са настанени за 
лечение в „Спасителен център за диви животни”, гр. Стара Загора. 
За установени нарушения на екологичното законодателство са съставени 3 акта и издадени 65 
предписания. 
През юли директорът е издал 5 наказателни постановления в размер на 31 000 лв. Три от наложените 
имуществените санкции са за установени нарушения на Закона за водите. 
През юли са наложени 2 ежемесечни санкции по Закона за опазване на околната среда за замърсяване на 
компонентите на околната среда над допустимите норми. 
Преведените суми от наложени санкции, включително и през предходни периоди, са на обща стойност 1 
951,00 лв. 
 
 
 
Източник: capital.bg 
 

Заглавие: Столичната община спира търг за изгаряне на отпадъците от новия завод за 
рециклиране 
Ще бъде сключен договор само с "Девня цимент", другите две по-скъпи оферти няма да 
бъдат приети 
 

Линк: 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2015/08/26/2597988_stolichnata_obshtina
_spira_turg_za_izgariane_na/ 
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Текст: Общината не е доволна от подадените оферти в обществената поръчка за "оползотворяване" на 
т.нар. RDF отпадъци - крайния продукт след третирането на боклука в новия завод край с. Яна, и затова я 
прекратява. Това става ясно от съобщение в Агенцията по обществени поръчки.  
Целта на търга 
Търгът имаше за цел да намери три различни изпълнителя, които да изгарят RDF отпадъците в 
продължение на четири години, срещу прогнозен бюджет от общо 25 млн. лв. Де факто обществената 
поръчка беше разделена на три части единствено по критерий общ обем на изгаряните отпадъци - от 
различните фирми се очакваше да поемат съответно по 80 хил. тона годишно, по 75 хил. тона годишно и 
по 25 хил. тона годишно.  
За всяка от обособените позиции се яви само по един кандидат - съответно "Златна Панега цимент", 
"Девня цимент" и "Холсим България". Предлаганите от трите производителя на цимент цени обаче се 
различават драстично. За първата позиция офертата е била за 32 лв./тон, за втората - 0.05 лв./тон, а за 
третата - 29.50 лв./тон, става ясно от съобщението за прекратяване на поръчката. По тази причина 
Столичната община е преценила, че ще спре процедурите за двете по-скъпи позиции и ще сключи 
договор единствено с "Девня цимент". 
Дългият път на боклука 
Този търг е поредна стъпка от сложния път на боклука на София. През септември след многогодишно 
забавяне трябва да заработи заводът за механично-биологично третиране "Садината" до село Яна. След 
рециклирането на боклука в него обаче ще остават въпросните крайни отпадъци - RDF. По тази причина 
от над година тече процедура за построяването на площадка за изгаряне на RDF отпадъци в някой от 
обектите на "Топлофикация - София". Когато бъде завършена, тя ще може да обработва по 180 хил. тона 
отпадък на година. До момента обаче общинското дружество е едва на началните фази на проекта. 
Преди година беше избран проектантът - датската компания Rambol, а в последните месеци тя показа и 
подложи на обществено обсъждане готовия си проект. Предстои да бъде избрана конкретна локация за 
площадката, като най-вероятното предложение към момента е ТЕЦ "София". Чак след това трябва да 
бъде взето финансиране за проекта и да започне реалният строеж. 
По тази причина и Столичната община търси компании, които да изгарят RDF oтпадъците в периода до 
откриването на новата площадка. 
 
 
 
Източник: trud.bg 
 

Заглавие: Подземни контейнери за отпадъци в Бургас 
 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4944500 
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Текст: Разделно събиране на отпадъци в подземни контейнери е поредната иновация, която вече работи 
успешно в Бургас. Съдовете се намират на улица "Сливница", чиято реконструкция завърши наскоро. 
Подземните контейнери са пригодени за разделно събиране на отпадъци. Общата им вместимост е 12 
куб. метра. Това е обем, който трудно може да бъде осигурен с поставянето на обикновени контейнери 
върху площадка на тротоара. Така се осигурява и повече пространство за коли и пешеходци, което е 
голям плюс за оживени райони. 
Изхвърлянето на отпадъци в модерните съдове, които община Бургас въвежда в употреба, става лесно и 
удобно. Цилиндричният капак се отваря чрез завъртане и отпадъците се поставят в неговата кухина. При 
обратното движение сметта попада в контейнера под земята. Механизмът не позволява достъп до 
изхвърлените отпадъци, което ще възпрепятства клошарите. 
 
 
 
Източник: rodopi24.blogspot.com 
 

Заглавие: Общината: Кърджали разполага с нови контейнери за разделно събиране на отпадъци, 
използвайте ги! 
 

Линк: http://rodopi24.blogspot.com/2015/08/blog-post_432.html 
 

 

Текст: Контейнери за разделно събиране на отпадъци е новата придобивка на Кърджали. 
„На територията на нашия град, съвместно с организацията за оползотворяване на опаковки „Булекопак" 
АД, са разпределени нови контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки, тип „иглу". 
Зеленият контейнер е за стъклени отпадъци и в него жителите на областния град ще имат възможност да 
изхвърлят всякакви видове стъклени буркани и бутилки. В жълтия контейнер се събират хартиени, 
пластмасови и метални отпадъци. Обръщаме внимание, че трябва предварително кашоните да се сгъват, 
а пластмасовите бутилки да се смачкват, с цел намаляване на обема им", съветват от Община Кърджали.  
Местната администрация призовава кърджалийци да подходят отговорно към екологосъобразната 
система за разделно събиране като поставят отпадъците си в съдовете, а не около тях, да използват 
цветните контейнери по предназначение и да не изхвърляте в тях битови отпадъци, прозоречно стъкло, 
силно замърсени и опасни отпадъци, които могат да предизвикат запалването им. 
„Убедени сме, че с общи усилия можем да спестим природни суровини и енергия и да направим нашето 
населено място по-чисто и красиво", посочиха още от екипа на кмета Хасан Азис. 
 
 
 
Източник: sedmica.sliven.net 
 

Заглавие: Безплатна книга срещу килограм отпадъци ще раздават тази събота в центъра на 
Сливен. 
 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 5  

  

Линк: http://sedmica.sliven.net/index.php?id=182388 
 

 

Текст: Безплатна книга срещу килограм отпадъци раздават тази събота в центъра на Сливен. 
Инициативата е на Председателя на Обществения съвет на „Фондация за развитие на регион Сливен” 
Стефан Радев. 
Кампанията носи името „Изчисти/прочети“ и в рамките й всеки, който събере минимум един килограм 
пластмасови отпадъци (бутилки от газирани напитки, кутии, опаковки и т.н.) или хартия, ще получи нова 
книга по избор. За целта на 29 август (събота) от 10:00 часа, на ул. „Цар Освободител” 17 (до кино 
„Българка”) ще бъде отворена специална шатра, в която Радев и други представители на Фондацията ще 
очакват сливналии. 
Организаторите споделят, че не гонят комерсиална цел, а искат да покажат как сами можем да обединим 
усилията си, за да живеем по-добре. Стефан Радев е осигурил в поредица от срещи набирането на фонда 
от нови книги. Шатрата на кампанията „Изчисти/прочети“ ще стои в центъра на Сливен през целия ден 
или до изчерпване на количествата. В случай, че останат нераздадени книги – те ще бъдат дарени на 
местни библиотеки. 
Инициативата се бори срещу два проблема – замърсената градска среда и все по-малко четящите 
българи. 
Според изследвания, повече от половината българи в момента не четат нито една книга. Данни от 
последните години говорят, че 70% от пълнолетните българи не купуват нито една книга годишно. 
Международно проучване преди време показа, че 51% от младежите на 18 години в България не са 
прочели нито една книга през целия си живот до момента.  
Стряскащите данни надхвърлят етническите рамки и социалния статус. Въпреки това, високите цени на 
книгите и липсата на добър избор извън столицата са сред причините все по-малко нашенци да четат. 
Стефан Радев и екипът на Фондацията се надяват да мотивират съгражданите си да променят негативната 
статистика. 
 
 
 
Източник: tribali.info 
 

Заглавие: Ново оборудване за депото за радиоактивни отпадъци 
 

Линк: http://www.tribali.info/bg/novo-oborudvane-za-depoto-za-radioaktivni-
otpadatsi/#.Vd7Eov7ovcs 
 

 

Текст: В рамките на подготовката за изграждането на националното хранилище за ниско- и 
средноактивни радиоактивни отпадъци (НХРАО) на площадка „Радиана” бе получено специализирано 
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лабораторно оборудване за окачествяване на строителни материали. То е предназначено за извършване 
на прецизни тестове в хода на изграждане на различни обекти, за да се получи сигурност, че 
използваните материали или резултатът от произведения материал съответства на определени 
изисквания на европейските и световните норми, т. е. доказва се качеството на всички използвани 
материали. Този род изследвания са приложими при всички видове строителни дейности.  
Оборудването, доставено за НХРАО, е предназначено основно за изпитване на земни проби както и на 
циментово заздравени земни проби, като в случая се използва преса, на която се окачествяват направени 
от използваните материали малки мостри. Комплектът съдържа още миксер за забъркване и подготовка 
на образци; автоматичен чук за уплътняване на земни проби преди те да бъдат поставени за изпитване на 
пресата, както и различни уреди за вземане на проби-образци от различни места по терена. В 
лабораторния комплекс е включен и специален голям фризер, в който се осъществяват различни цикли 
на замразяване и размразяване на образците, така че да може да се окачестви използваният цимент в 
симулирани природни условия (лято, зима). Технологията за окачествяване на материалите изисква и 
отлежаване за различен период от време на подготвените образци преди те да бъдат изпитани, поради 
което оборудването съдържа и специализирана за целта камера.  
За окачествяването на материалите е необходим екип от минимум 4-5 души. За този тип изпитвания е 
важно да се знае, че подготовката на материалите е много трудоемка и е свързана с изисквания за 
физическа сила, особено, когато се работи с мобилните уреди за пробовземане, чрез които се оценява 
качеството на заздравения терен. Специалисти от ДП РАО вече преминаха първата фаза на обучение за 
работа, предстои заключителен етап във втората половина на месец септември 2015 г. 
Оборудването е произведено от водещи в бранша италиански и британски компании и е комплектовано 
конкретно за спецификата при строителството на бъдещото хранилище. Постоянният контрол, както при 
изграждане, така и впоследствие – при експлоатацията, за да се следи промяната на материалите, ще 
гарантира безопасността на НХРАО. 
 
 
 
Източник: mont-press.com 
 

Заглавие: Наредба предвижда строги санкции за замърсяване 
 

Линк: http://www.mont-
press.com/index.php?issue=612015&kind=&article=41121&rank=4&short=&numb=%D0%91%D
1%80.%2061(2289),%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.%20%D0%A5%D0%A5VI,%2025%20-
%2026%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%202015%20%D0%B3. 
 

 

Текст: Глоба от 1400 до 4000 лева заплашва гражданите, които предават отпадъци от черни и цветни 
метали без декларация за произход или пък имат, но са я попълнили с неверни сведения. Това 
предвижда Наредбата за управлението на отпадъците на територията на община Монтана. Същата е 
санкцията за предадени метали на нелегален пункт, който няма разрешение или комплексно 
разрешително за работа. Такава е и за човека, който извършва тази дейност без регистрация по 
Търговския закон. Между 300 и 1000 лева ще бъдат глобявани жителите на общината, които изхвърлят 
боклуци на неразрешените за това места. Същата санкция грози гражданите, които изхвърлят битовата си 
смет в контейнерите за разделно събиране на отпадъци.  
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Сериозни санкции са предвидени в наредбата за юридическите лица и търговците. Ако изхвърлят 
неопасни отпадъци на неразрешени за това места ще плащат от 1400 до 4000 лева. Имуществената 
санкция за нерегламентирано изгаряне или друго третиране на боклуци е същата, а за изхвърлянето на 
опасни отпадъци извън определените сметища тя е от 10 000 до 50 000 лева. 
 
 
 
Източник: trud.bg 
 

Заглавие: Стотинки за върнати опаковки от пластмаса 
 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4942890 
 

 

Текст: Разделно връщане на празни опаковки срещу заплащане вместо шарените контейнери за смет - 
бизнес и природозащитници от няколко месеца спорят има ли място депозитната система за отпадъците 
в България, или не. Основната й разлика в сравнение със сегашния модел за разделно събиране е, че 
вместо да хвърлят празните пластмасови опаковки в жълтите кофи безплатно, например потребителите 
ще могат да ги връщат в магазините или в специални машини, срещу което ще получават стотинки като 
заплащане. Така, както сега в някои магазини могат да се връщат стъклените бутилки. 
Предупрежденията на бизнеса обаче са, че това със сигурност ще оскъпи продуктите при съмнителен 
ефект от гледна точка на оползотворяването на отпадъците. 
Опасения 
„Задължителна система за депозит на еднократни опаковки ще доведе до поскъпване на напитките в 
пластмасови бутилки, като при бутилираната вода то ще бъде почти двойно”, предрече изпълнителния 
директор на Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България Жана Величкова. 
Според нея европейският опит показва, че депозитните системи оскъпяват 2-3 пъти на тон 
оползотворяването на отпадъци. 
„Това е непропорционално на очаквания екологичен резултат - с 4 до 7% да се повиши количеството на 
рециклираните опаковки“, коментира тя. 
От компаниите за разделно събиране на отпадъци се опасяват също така, че депозитна система ще 
застраши функционирането на вече изградената - цветните контейнери за боклук, които са разположени 
вече в големи населени места в цялата страна. 
„За създаване на съществуващата система за разделно събиране на отпадъци от опаковки са инвестирани 
108 млн. лева за 10 години - в изграждане на 29 линии за сепариране, в закупуване на 62 камиона за 
разделно извозване на отпадъци. Създадени са 2200 работни места пряко в бизнеса и над 7000 работни 
места непряко в съпътстващи дейности“, посочи изпълнителният директор на „Екопак България” Тодор 
Бургуджиев. 
Според изчисленията на компанията от пластмасовите и метални опаковки, изхвърлени в жълтия 
контейнер, постъпват около 40% от приходите на компаниите. 
Освен това сключените с екоминистерството договори задължават фирмите да събират определени 
количества, в противен случай ги грозят глоби и отнемане на лицензите. 
Позицията на бизнеса е подкрепена и от анализ за ефективността на системата, изготвен през 2012 г. 
Според проучването, за да се създаде подобна депозитна система, е необходима първоначална 
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инвестиция в размер на 133 млн. лева. Тези средства ще отидат за промяна на опаковките - баркодове и 
специални мастила. 
Освен това ще трябва да се инвестира и в машини, в които да съхраняват боклука и да изплащат депозита 
- така наречените вендинг машини. В доклада се посочва, че след въвеждането на системата ще са нужни 
и оперативни разходи, които ще достигат между 29-32 млн. лева годишно. Изчисленията са направени за 
периода 2015-2025 г. по цени от 2012 г. При сметките са заложени нива на събираемост от 85% в началото 
и 95% към края на периода и депозит за опаковка от 0,20 лева. 
Ново проучване 
От екоминистерството съобщиха, че ще се проведе още едно проучване за приложимостта на 
депозитната система за отпадъци. 
„Ще бъде направено обследване относно технико-икономическата, екологична и законова 
целесъобразност, както и анализ на рисковете и ползите при евентуалното въвеждане на системата в 
България“, обясниха от ведомството на Ивелина Василева. 
Като допълниха, че проучванията и анализите няма да се ограничат в областта на отпадъците от 
опаковки. Такива ще има и за други потоци отпадъци, допринасящи за постигането на общите цели за 
намаляване на битовите отпадъци към 2020 г. 
Според последните данни на Европейската статистическа служба Евростат средното ниво на 
оползотворяване на отпадъци от опаковки за ЕС е 78,5% , като България постига 67,5%. Анализът сочи, че 
10 страни членки на ЕС имат по-ниско ниво на оползотворяване от страната ни. 
Замърсяването ще намалее с 30% 
Критиците на функциониращата у нас система за разделно събиране я определят като не достатъчно 
функционална. 
„Работещата сега система привлича средно около 15% рециклируеми отпадъци и на практика разлика 
между съдържанието на смесените и разделните кофи няма. Смесването на материалите намалява 
качеството и пазарната им цена“, твърдят от неправителствената организация „За Земята“. Според 
природозащитниците при прилагане на депозитната системи ще се повиши количеството на общо 
рециклираните отпадъци с около 30%, а качеството на материали ще се подобри значително. 
„Депозитната система осигурява до 95% висококачествено рециклиране на така събраните опаковки. При 
тези с депозит вероятността да бъдат изхвърлени извън определените места е 10 пъти по-малка, 
отколкото при останалите опаковки. А общото ниво на нерегламентирано замърсяване пада с 30%“, 
твърдят от организацията. 
Един от малкото плюсовете на депозитната система за компаниите, извозващи боклук, е, че тя би решила 
част от проблемите им с клошарите. За да се предотврати кражбата на предадените във вендинг 
машините опаковки, те трябва да се заключват, предупреди Йоахим Кудоен, изпълнителен директор на 
немската компания за разделно събиране на опаковки „ЕКСПРА“. Той разказа, че при въвеждането на 
депозитната система в Германия опаковките, събрани в задните дворове на магазините, били задигани, 
за да се върнат повторно. 
Депозитната система работи в 7 европейски страни 
Депозитни системи действат в Швеция, Исландия, Финландия, Норвегия, Дания, Германия, Естония, 
Холандия, Хърватия, Израел, както и десетки региони на САЩ и Канада. Системата ще заработи от 2016 г. 
в Литва. Предстои въвеждането на депозитна система за събиране на отпадъци и в Шотландия, Белгия и 
Каталуния. 
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Заглавие: Откраднаха 65 метра меден телефонен кабел в Русе 
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Линк: http://ruse.topnovini.bg/node/626092 
 

 
 
Текст: В Първо РУ разследват сигнал за кражба на кабели, съобщават от Областната дирекция на МВР. 
Според постъпилата в полицията жалба за времето 22 – 26 август в Русе, на бул. "Трети март", чрез 
преминаване през телефонни шахти и срязване с техническо средство е извършена кражба на 65 метра 
меден телефонен кабел. Щетите са в процес на изясняване. На местопроизшествието е извършен оглед и 
по случая е заведено досъдебно произвдоство, съобщават още от ОД на МВР.  
 
 
 
Източник: shum.bg 
 

Заглавие: Крадци задигнаха 400 м ел. проводници и 200 м кабел 
 

Линк: http://shum.bg/index.php?item=129638 
 

 
 
Текст: Около 400 метра електрически проводници задигнаха крадци тази нощ от четири междустълбия в 
село Векилски. Апашите са действали бързо и за 20 минути са ги срязали. Според получения сигнал в 
Полицейското управление в Каолиново кражбата е станала от   01:00 часа до 01:20 часа на 26 август. 
Тази нощ бил получен и сигнал в шуменското районно полицейско управление, че в землището на село 
Близнаци е извършена кражба на около 200 метра кабели, чрез изкопаване. Крадците са работили 
необезпокоявани за времето от 03:45 часа до 06:00 часа тази сутрин. 
Извършени са огледи и са образувани досъдебни производства по двете кражби, уточняват от полицията. 
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