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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева награди отличилите се в Европейската седмица за намаляване на 
отпадъците 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4029 
 

 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева награди инициативи, проведени  в 
рамките на седмото издание на Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО). Те се 
проведоха в периода 21 - 26 ноември 2015 година под мотото  „Дематериализация – да правим повече с 
по-малко“. Наградите се организират от  Асоциацията на еколозите от общините в България, която е и 
национален координатор на Европейската седмица за намаляване на отпадъците. 
Отличени бяха учебни заведения, публични институции, неправителствени организации, представители 
на бизнеса, които със своите проекти и инициативи  показаха, че отпадъците могат да бъдат безценен 
ресурс и вдъхновение за създаване на изкуство, а тяхното предотвратяване и рециклиране допринася за 
опазването на природата и нейните богатства. 
„Темите за отпадъците могат да са не само сухи, облечени в документи и нормативи. Благодаря на вас, че 
ги направихте разбираеми и приложими във всекидневието. Благодаря, че показахте идеи, които всеки 
може да приложи в бита си,  там където живее и се учи“,  каза министър Василева по време на 
церемонията. 
Като победители бяха отличени: Професионалната гимназия по облекло и дизайн "Евридика" – 
Кърджали, РИОСВ – Смолян, Туристическо дружество „Приста“ – Русе, клуб по екология "Таралежите" към 
ПМГ "Акад. Иван Ценов" - гр. Враца, Фондация „Екоцентрик“ и РИОСВ – София,  Софийска вода  АД. 
Всички те ще се състезават за Европейската награда за намаляване на отпадъците. 
ЕСНО е ключово европейско събитие, което насърчава устойчивите действия за ограничаване на 
негативното влияние на потреблението и образуваните отпадъци върху околната среда и климата. 
Инициативите, които традиционно се провеждат в рамките на Седмицата са фокусирани върху 
рационалното потребление и ефективното използване на отпадъците, върху различните етапи на 
продуктовия цикъл - от производството до потреблението и повторната употреба.  
Участниците в ЕСНО са публични, неправителствени и частни организации от цяла Европа.  През 2012 г. 
МОСВ подкрепи  Асоциацията на еколозите от общините в България за национален организатор на  ЕСНО- 
България. 
 
 
Източник: smolyannews.com 
 

Заглавие: РИОСВ – Смолян с награда за ЕСНО 2015 
 

Линк: http://www.smolyannews.com/news/obshtina/riosv-smolyan-s-nagrada-za-esno-2015 
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Текст: PИOCB – Cмoлян e пoбeдитeл в ĸaтeгopиятa „Πyблични инcтитyции” зa нaй-ycпeшни ĸaмпaнии пo 
вpeмe нa ECHO 2015. Ceдмицaтa e opгaнизиpaнa oт EK и e ĸoopдиниpaнa зa Бългapия oт Acoциaциятa нa 
eĸoлoзитe нa oбщинитe в Бългapия. Haгpaдaтa бe вpъчeнa oт миниcтъpa нa oĸoлнaтa cpeдa и вoдитe 
Ивeлинa Bacилeвa нa диpeĸтopa нa инcпeĸциятa инж. Eĸaтepинa Гaджeвa. Πoлyчaвaйĸи нaгpaдaтa инж. 
Гaджeвa блaгoдapи нa eĸипa и нa yчeницитe oт Πpoфecиoнaлнa гимнaзия пo пpилoжни изĸycтвa в Cмoлян, 
c ĸoитo зaeднo пocтигнaxa тoзи ycпex. Инcпeĸциятa пoлyчaвa зa втopи път нaгpaдa – пъpвaтa e oт 2013 г. 
Ceдмoтo издaниe нa Eвpoпeйcĸaтa ceдмицa зa нaмaлявaнe нa oтпaдъцитe бe пoвoд PИOCB – Cмoлян дa 
пpoвeдe ceминap „Πpeвpъщaнe нa oтпaдъцитe в пoлeзни мaтepиaли”. B нeгo aĸтивнo ce вĸлючиxa 
yчeници oт Πpoфecиoнaлнa гимнaзия пo пpилoжни изĸycтвa в Cмoлян. Cpeднoшĸoлцитe нayчиxa пoлeзни 
нeщa зa paзличнитe видoвe oтпaдъци, мeтoдитe и тexнoлoгиитe зa пoвтopнa yпoтpeбa. Учacтницитe в 
ceминapa имaxa зaдaчa дa пoдгoтвят мaтepиaли, cвъpзaни c тeмaтa. Πpeĸpacнитe илюcтpaции бяxa 
oтпeчaтaни нa ĸaлeндapи зa 2016 г. и paзпpocтpaнeни в paзлични инcтитyции. 
Eвpoпeйcĸaтa ceдмицa зa нaмaлявaнe нa oтпaдъцитe (ECHO) e oбщoeвpoпeйcĸa инициaтивa, цeлящa дa 
нacъpчи дeйнocтитe зa пoвишaвaнe нa ocвeдoмeнocттa пo пpaвилнoтo yпpaвлeниe нa pecypcитe и 
oтпaдъцитe. C нeя ce нacъpчaвaт paзличнитe пyблични opгaни, чacтни ĸoмпaнии, oбщecтвoтo и oтдeлнитe 
гpaждaни, дa ce вĸлючaт и дoпpинecaт зa ocъщecтвявaнe нa инфopмaциoнни ĸaмпaнии, дни зa пoчиcтвaнe 
и дpyги дeйнocти, cвъpзaни c нaмaлявaнeтo нa oтпaдъцитe.  
 
 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Мобилен търговски офис е построен от корабни контейнери 
 

Линк: http://www.greentech.bg/archives/64553 
 

   

Текст: Изграждането на търговски офиси често е скъпо и разточително мероприятие, при което кофи с 
пари биват „хвърлени“ за създаването на временни постройки или скъпи интериорни ремонти. Всичко 
това по-късно бива попиляно, когато търговското представителство изпълни своята роля и дойде време 
то да се закрие. Точно затова е интересен този проект за търговски офис от корабни контейнери. Тъй като 
те по замисъл са предназначени да се местят, фирмата-собственик на търговския офис в крайна сметка 
ще може да “вземе и премести” цялото си офис-пространство. В момента то се намира в Торонто, Канада, 
а след време собственикът Curator Properties ще го „пресели“ другаде, където й е нужно 
представителство. 
Авторът на проекта Адам Ощорн видял подобна постройка – „Boxpark“ – в Лондон и много се впечатлил 
от нея. „Аз видях в Лондон как някой беше построил почти цял мол от контейнери,“ въодушевено 
разказва Ощорн пред местното издание „Globe and Mail“. „Там приземният етаж беше зона за продажби 

http://www.greentech.bg/archives/64553
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на дребно, имаше открити стълбища и ресторант с вътрешен двор. Помислих си, леле, би било много 
интересно да направим търговски център по този начин“. 
Така проектът в Торонто, който включва и магазинна площ, и търговски офис, били проектирани от 
Роланд Ром Колтоф от RAW и реализиран от фирмата Giant Containers. В крайна сметка четири 
контейнера са съединени така, че оформят едно голямо пространство, в което има, например, заведения 
за бързо хранене и всекидневна зона. Просторно е, свежо и светло. Посетителите казват, че по нищо не 
си личи, че това са били контейнери, освен по тънките „греди“, където са снадките. Гофрираните тавани, 
стени и подове са били изцяло премахнати. 
Някой може би би казъл, че това е съсипия, защото са изрязани всички стени, подове и тавани – почти 
половината от контейнерите – за да се създаде обитаемо пространство с размер, какъвто би бил много 
по-лесен за построяване от нулата. Но в този случай, когато е ясно, че сградата ще бъде премествана, 
използването на контейнерните модули има особен смисъл. Тъй като са сглобяеми, те лесно ще се 
демонтират и сетне ще се съединят пак в едно, за да пресъздадат абсолютно същия офис на друго място. 
 
 
Източник: capital.bg 
 

Заглавие: "Биовет" ще прави топлоенергия от отпадъци и биомаса 
Компанията ще изгради две инсталации в заводите си в Разград и Пещера 
 

Линк: 
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2016/01/27/2693772_biovet_shte_pravi_toploenergiia_ot_otpaduc
i_i_biomasa/ 
 

   
 

Текст: След като през последните години цените на електроенергия от когенерации на газ постоянно 
падат и това вече не е чак толкова изгоден бизнес, фармацевтичната компания "Биовет", собственост на 
братята Домусчиеви, е решила да изгради нова централа в завода си в Пещера, в която да изгаря 
остатъците от собственото си производство. 
Новата централа на "Биовет" 
В края на миналата година "Биовет" е получила решение по ОВОС за новата инсталация за 
производството на енергия от отпадъци и биомаса в завода за лекарства за ветеринарна медицина в 
Пещера. Тя ще бъде разположена на площадката на когенерацията, която е на газ и не работи, тъй като е 
нерентабилна. От решението става ясно, че отпадъците, които ще се изгарят, ще бъдат основно от 
производството на "Биовет". В инсталацията ще се оползотворяват по 2-3 тона опасни отпадъци на час и 
5-6 тона дървесен чипс. Топлинната мощност на инсталацията е 15 мегавата, а произведената енергия ще 
бъде използвана за нуждите на предприятието. Изграждането на съоръжението все още не е започнало, 
обясниха от компанията. 
Биомаса в Разград 
Инсталацията на биомаса, която "Биовет" изгражда в Разград, е в по-напреднал стадий и вероятно ще 
бъде пусната в експлоатация през лятото на тази година. Във вторник (26 януари) Изпълнителната 
агенция по околна среда (ИАОС) обяви обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно 
разрешително. Документите ще са на разположение един месец, а агенцията има три месеца за 
издаването на разрешителното, след което инсталацията ще може да бъде пусната в експлоатация. Неин 
оператор ще бъде фирмата "Грийнбърн", която кандидатства за получаване на комплексното 
разрешително. Фирмата е с регистриран капитал от 5 хил. лв. и едноличен собственик "Прогрес 2010", 
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която е акционер в медийната група "Медия икономика България", която издава сп. "Икономика" сочат 
данните в Търговския регистър и ДАКСИ. Управител на дружеството е Гергана Алипиева. 
Според информацията на ИАОС в инсталацията ще се изгарят над 3 тона неопасни отпадъци на час и над 
10 тона опасни отпадъци на денонощие. От решението по оценка на въздействието на околната среда 
(ОВОС), издадено от местната екоинспекция, става ясно, че инсталацията ще бъде с мощност от 14 
мегавата. Според решението в нея освен опасни отпадъци ще се изгаря и дървесен чипс. Инсталацията 
ще бъде изградена в източната индустриална зона на Разград, но според инспекцията по околна среда 
няма да окаже негативно екологично въздействие. 
През октомври 2015 г. оперативният директор на завода Добромир Филипов коментира пред медии, че 
топлинната енергия от съоръжението ще се използва в цеховете, но тя няма да е достатъчна за нуждите 
на производството. 
Биомаса и в "Топлофикация - Русе" 
За да оптимизира производствения си процес, "Топлофикация - Русе" също е започнала да изгаря 
биомаса. От инвестиционното предложение на дружеството, подадено в края на 2013 г., става ясно, че ще 
замени до 20% от използваното твърдо гориво със слънчогледови люспи и дървесен чипс. За тази цел ще 
бъде монтирана и система за транспортиране и подготвяне на биомасата. През 2014 г. екоинспекцията в 
Русе е преценила, че не е необходимо да се издава разрешение по ОВОС. 
Инвестиционно намерение за изгаряне на неопасни отпадъци съвместно с въглищата е подадено и от ТЕЦ 
"Бобов дол" в края на миналата година. РИОСВ - Перник, обаче все още не е излязла с решение за 
необходимостта от ОВОС и екологична оценка. 
 
 
Източник: botevgrad.com 
 

Заглавие: Ще има промяна в местата на разполагане на контейнерите за отпадъци 
 

Линк: http://botevgrad.com/news/64228/Shte-ima-promyana-v-mestata-na-razpolagane-na-konteynerite-
za-otpadaci/ 
 

   
 

Текст: Ще има промяна в местата на разполагане на контейнерите за отпадъци, съобщиха от общината. 
За да са удобни на сметосъбиращата фирма, някои от съдовете за битови отпадъци са поставени близо до 
кръстовища или на места, отдалечени от жилищните блокове и кооперации. Така разположени, те пречат 
на видимостта на водачите и създават предпоставки за ПТП-та. Това налага контейнерите да бъдат 
поставени на подходящи места, така че да са удобни на хората и да не създават опасности на пътя. Там, 
където е необходимо, ще бъдат изградени площадки за контейнерите. Съдовете за смет, който са в лошо 
физическо състояние, ще бъдат подменени с нови, съобщиха още от общината.  
 
 
Източник: focus-radio.net 
 

Заглавие: В село Варвара има проблеми със сметосъбирането заради недостиг на съдове за отпадъци 
 

Линк: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=902581 
 

http://botevgrad.com/news/64228/Shte-ima-promyana-v-mestata-na-razpolagane-na-konteynerite-za-otpadaci/
http://botevgrad.com/news/64228/Shte-ima-promyana-v-mestata-na-razpolagane-na-konteynerite-za-otpadaci/
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Текст: Пазарджик. Когато е по-студено и има сняг, в село Варвара имаме проблеми със 
сметопочистването, защото колата за отпадъците не минава, каза за Радио „Фокус“ – Пазарджик кметът 
на селото Николай Николов. Той добави, че допълнителен проблем със сметопочистването има и във 
връзка с това, че не достигат съдовете за отпадъци. „Недостиг имаме както на малките съдове, така и на 
бобрите, които се поставят предимно на възлови места и пред заведенията за обществено хранене и 
хотелите в селото. По принцип отпадъкът се извозва редовно - по три пъти в седмицата, а два пъти в 
седмицата минава кола и за ръчно почистване. Във Варвара има 360 малки съда, но има необходимост те 
да бъдат допълнени с още 420“, каза още кметът . Той добави, че представители на бизнеса в селото имат 
готовност при нужда да окажат помощ при зимното почистване. „Бизнесмени се включиха в 
организирането и провеждането на различни мероприятия по Коледа и Нова година. Сигурен съм, че при 
по-екстремни ситуации ще откликнат и дори ще участват със средства, ако ние не можем да се справим 
на момента“, коментира Николов. 
 
 
Източник: asenovgradnews.com 
 

Заглавие: Незаконни сметища отново изникнаха на Баделема 
 

Линк: http://www.asenovgradnews.com/bg/articles/Незаконни-сметища-отново-изникнаха-на-
Баделема/9843/index.html 
 

   
 

Текст: AsenovgradNews неведнъж е реагирал писмено срещу незаконните сметища в покрайнините на 
града или в река Асеница. Сега показваме струпаните строителни отпадъци покрай пътя в местността 
Баделема. 
Налага се отново да напомним на длъжностните лица в общинската администрация, че е крайно време 
истински да запретнат ръкави. Ако са безсилни изцяло да се преборят с нарушителите, поне могат да 
ограничат нерегламентираните сметища. Като извършат следните прости действия. 
1. Да се разясни на циганите кираджии, че от общината е разрешено граждани да изхвърлят боклуци със 
собствен транспорт в депото за твърди битови и строителни отпадъци без заплащане на услугата. И не е 
необходимо да се ходи в квартал „Лозница”. Каруците се движат из целия град, въпреки забранителните 
табели. 
2. Да се сложат предупредителни табели на тези нерегламентирани места, където най-често се изхвърлят 
отпадъци. На тях би трябвало да се упомене, че при констатиране на административно нарушение на 
физическото лице се налага глоба от 300 до 1000 лв. Но тъй като не е сигурно, че мнозинството цигани 
може да чете, след поставянето на табелите е потребно пак да се пристъпи към разясняване. 
3. Да се упражнява непрекъснат контрол. 
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