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Източник: konkurent.bg 
 

Заглавие: Проверяват за боклуци по речните корита 
 

Линк: http://konkurent.bg/article/67000/proveriavat-za-bokluci-po-rechnite-korita 
 

 
 

Текст: Еколози тръгват на проверки за нерегламентирани сметища по поречията на реките, съобщиха от 
регионалната инспекция по околната среда и водите. Експертите са изпратили указания до кметовете на 
10-те общини на територията на Инспекцията за предприемане на мерки за недопускане на замърсяване 
на речните легла и прилежащите им територии преди пролетното снеготопене. 
През втората половина на март и април РИОСВ ще извърши проверки за изпълнение на дадените 
предписания. 
При констатиране на нерегламентирани замърсявания ще бъдат предприети  административно-
наказателни мерки.  
  
 
Източник: burgasdream.com 
 

Заглавие: НАП продава на търг конфискувани жици и желязо 
 

Линк: http://burgasdream.com/biznes/13154-nap-prodava-na-targ-konfiskuvani-zhitzi-i-zhelyazo 
 

 
 

Текст:  Бургаската агенция по приходите е изкарала на публична продан конфискувани от крадци черни и 
цветни метали. 
Едната група от предлаганите на търг метални отпадъци съдържа – 326 кг обгорена сърцевина на 
съобщителен кабел, 44 кг меден проводник, 30 кг медни пластини, 340 кг черни метали, 160 кг оградна 
мрежа, 10 кг метални платна и няколко метални профила. Общата цена е 891 лв. 
В друга група са обединени отпадъци от черни метали – 650 кг, още 440 кг черни метали и отпадъчно 
желязо – 680 кг на обща стартова цена – 135 лв. 
Металите се намират в РУП Средец, както и в II и IV РУП Бургас. Огледите се правят от 29 февруари до 2 
март от 10 до 12 ч. В този период могат да се подадат и офертите. Търгът е на 3 март. 
 
 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Илиян Бърсанов, кмет: Само 8 са кофите за битови отпадъци в село Ракитница 
 

http://burgasdream.com/biznes/13154-nap-prodava-na-targ-konfiskuvani-zhitzi-i-zhelyazo
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Линк: http://www.focus-news.net/news/2016/02/18/2196580/iliyan-barsanov-kmet-samo-8-sa-kofite-za-
bitovi-otpadatsi-v-selo-rakitnitsa.html 
 

 
 

Текст: Само 8 са кофите за битови отпадъци в село Ракитница, Община Брегово, каза за Радио “Фокус” - 
Видин Илиян Бърсанов, кмет на населеното място. Той посочи, че жителите на селото са 300, а къщите в 
селото около 200. „Кофите са малко, но всяка седмица битовите отпадъци се извозват от 
сметопочистващата фирма до Регионалното депо във Видин. Предстои да се проведе нов търг от 
общината за сметопочистване и един критериите ще бъде разполагане на повече на брой кофи за битови 
отпадъци в населените места“, допълни кметът на Ракитница. Независимо от малкия брой кофи в 
Ракитница не се допуска замърсяване на улиците с боклуци. „Проблеми имаме със закритото старо 
сметище. Там все още част от жителите на Ракитница изхвърлят различни отпадъци и се налага от 
Община Брегово да изпращат техника за почистване на сметището“, обясни Бърсанов. 
 
 
Източник: borbabg.com 
 

Заглавие: Сметища загрозяват Царевец, край крепостта депонират строителни отпадъци 
 

Линк:http://www.borbabg.com/2016/02/18/%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-
%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-
%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF/ 
 

 
 

Текст: Местните наредби предвиждат глоби, но никой не може да ги събере 
Сметища за строителни отпадъци изникнаха край най-посещавания туристически обект у нас. В зона на 
боклуците е превърнат средновековният столичен търговски квартал „Френкхисар”, където е планираната 
начална станция на лифта към Арбанаси. Торби с битови отпадъци, стари тоалетни чинии, автомобилни 
гуми и всякакви други отпадъци могат да се видят в историческата местност, разположена под 
Балдуиновата кула, за ужас на всички посетители. Отпадъкът е и първото нещо, което виждат туристите, 
като се приближат до крепостната стена. 
Втора купчина от боклуци пък е разположена на метри от входа към Царевец – точно под химическите 
тоалетни. Камари от смет се срещат и по брега на река на Янтра в частта й, описваща някогашния 
столичен хълм. Глоби от 500 до 5000 лева са предвидени за нарушителите, гласят местни наредби. 
Общинарите обаче са безсилни и не могат да хванат хората, които с коли и микробуси извозват боклуците 
си. „Постоянно правим акции и чистим пространствата около Царевец. Сложихме дори ограничителни 
мантинели, но някой ги краде. Къде по-напред да наблюдаваме и охраняваме. Сметища има и на други 
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места, но нямаме възможност да осъществяваме постоянен физически контрол. Всичко опира до 
гражданската съвест и самосъзнание на хората”, коментира началничката на отдел „Околна среда” в 
Община Велико Търново Зорница Кънчева. 
Проблемът със сметищата около Царевец би могъл да бъде решен, ако се изгради видеонаблюдение. 
 
 
Източник: novini.bg 
 

Заглавие: Пункт за опасни отпадъци ще има днес в столичния квартал "Павлово" 
 

Линк: http://www.novini.bg/news/336841-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%89%D0%B5-
%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B2-
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%8F-
%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-
%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE.html 
 

 
 

Текст: Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще бъде разположен днес в кв. 
"Павлово", пред районна администрация "Витоша", от 8.30 до 14.30 часа. Това съобщиха от компанията, 
която заедно със Столична община организира разделното им събиране на територията на София. 
Безплатно в мобилния пункт се приемат живак и живакосъдържащи уреди, каквито са термометрите, 
лакове и бояджийски материали; домакински препарати и химикали; мастила и замърсени опаковки; 
фармацевтични продукти и лекарства с изтекъл срок на годност. 
Опасни отпадъци от домакинствата могат да се приемат за обезвреждане от компанията по всяко време, 
след предварителна заявка на телефон 0700 11 75. 
 
 
Източник: atominfo.bg 
 

Заглавие: ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line 
АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството 
Генерация и товар на ЕЕС в реално време 
Китай е решил да изгаря ядрените отпадъци от АЕЦ по нова перспективна технология 
 

Линк: http://atominfo.bg/?p=44254 
 

 
 

http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=production&p1=electrical_reports
http://www.tso.bg/default.aspx/page-707/bg


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 5  

  

Текст: Предвижда се реакторът да бъде изграден до 2022 година, а да бъде въведен в експлоатация до 
2032 година 
Китай ще започне да изгаря ядрените отпадъци от електроцентралите и да използва получената топлина. 
За тази цел в страната е създадена специална стоманена сплав, която ще бъде основата за изграждане на 
горивния реактор от ново поколение. Това съобщава South China Morning Post. 
Системата CIADS (China Initiative Accelerator Driven System) предполага  изгаряне на ядрените отпадъци с 
помощта на ускорител на заредени частици (протони или положително заредени йони). 
Предполага се снопът от заредени частици да обстрелва волфрамова мишена, която след това започва да 
изпуска бързи неутрони и да разрушава отпадъците. Перспективната сплав ще позволи на реактора да 
издържа на високотемпературните натоварвания. Площта на установката ще бъде около 6 декара. За 
охлаждането на реактора няма да се използва вода, а корозионно-устойчиви тежки метали. 
Планира се установката да бъде изградена до 2022 година в крайбрежната провинция Гуандун. За 
въвеждане на инсталацията в промишлена експлоатация ще бъде необходимо още едно десетилетие. 
Със създаването на перспективния реактор и на новия материал са занимават специализираните 
институти на китайската академия на науките. 
Перспективната технология, според думите на учените, ще позволи ядрените отпадъци и експлоатацията 
на реактора да станат безопасни. Инсталацията може да бъде спряна чрез изключване на ускорителя на 
заредени частици. Пробният модел на реактора за изгаряне на радиоактивното гориво се планира да 
бъде въведен през 2017 година в източната провинция Шандун. 
Новият реактор се изгражда в рамките на амбициозната програма за четирикратно увеличаване на дела 
на ядрената енергетика в страната до 2020 година. До тогава Китай планира да въведе в строя 30 ядрени 
енергоблока и да започне изграждането на още 24. 
САЩ са планирали да изградят аналогичен реактор от типа CIADS в Украйна, но проектът е бил отложен 
поради въоръжения конфликт в източната част на страната. 
 
 
Източник: bta.bg 
 

Заглавие: Доброволци са събрали от дунавските острови повече от 900 чувала с отпадъци за шест месеца 
 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1275827 
 

 
 

Текст: Повече от 900 чувала с отпадъци са събрали доброволци от дунавските острови за половин 
година. Това съобщиха от туристическото дружество "Приста" в Русе, което е организатор на 
инициативата. 
Общо седем акции по почистване са били организирани от юни до декември миналата година, като в тях 
са се включили 156 души. Отпадъците са били събирани разделно и след това извозвани с моторна лодка 
до брега, а оттам - с камион до пункт за рециклиране или сметище. 
Акциите се част от проекта "Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови". Една от основните му 
цели е повече хора да обърнат внимание на проблема със замърсяванията и да се включат в неговото 
решаване, както и да се повиши информираността за биоразнообразието и възможностите за туризъм на 
островите по река Дунав. 
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Източник: targovishte.topnovini.bg 
 

Заглавие: Почистиха нерегламентираното сметище в местността „Драката” 
 

Линк: http://targovishte.topnovini.bg/node/658074 
 

 
 

Текст: Екипи на БКС - Търговище почистиха  района на нерегламентираното сметище, образувано на 
входа на местността „Драката”. 
Извънредната акция се проведе по нареждане на Община Търговище след сигнали на граждани. За 
разчистване на сметта, разхвърляна на голяма площ около празния контейнер, са похарчени непланирани 
близо 1100 лв. 
Това съобщи секретарят на общинската администрация Христалина Халачева на пресконференция на 
общинското ръководство. 
Тя напомни, че т. нар. вилни зони са в земеделски земи, попадащи извън регулация. Събираните такси за 
смет там варират от 6 ст. до 9 лв. годишно. Приходите от тези имоти не генерират нужните суми за 
почистване. 
Според общинската заповед за сметосъбиране, в тези зони боклукът трябва да се извозва само 2 пъти 
годишно. Въпреки това, от БКС – Търговище прибират сметта всяка седмица, допълни Халачева. 
Ръководството на Общината уточнява, че парите за извозването на отпадъците от тези зони, идват от 
събраните постъпления от града. С тях на практика се финансира и сметосъбирането в селата, където 
таксите са много ниски. 
„За извозването на отпадъците от 1 контейнер тип „бобър” годишно са нужни  2 670 лв. Имаме само 3 
села, които събират пари, колкото са нужни за 1 контейнер, но не сме изоставили никое населено място 
или район”, съобщи кметът д-р Дарин Димитров. 
Той допълни, че издава заповед за сформиране на работна група от експерти от общинската 
администрация за проучване на вилните зони, броя жители в тях, законността на имотите и събираните 
данъци и такси. 
„Ще проведем срещи с живущите в тези райони, за да търсим решение на всички проблеми. Там, освен 
със сметта, има неуредици с електрическия ток, с разчистването от сняг, с пътните връзки и т.н. Въпреки, 
че са извън регулация, много от имотите са основни жилища и на млади семейства с малки деца, така че 
трябва да започнем да търсим решения”, каза градоначалникът. 
„Ако живеещите в тези райони не спазват правилата и хвърлят отпадъците на произволни места, то ние 
не сме в състояние всеки ден да почистваме нерегламентираните сметища. Тези пари ги плащат всички 
граждани”, коментира Халачева. 
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