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Източник: 24chasa.bg
Заглавие: 9,8 млн. лeвa от ОП "Околна среда" за управлението на отпадъците
МОСВ ще работи за формиране на общество с нулеви отпадъци

Линк: https://www.24chasa.bg/Article/5333772

Текст: “Европа е заложила амбициозни цели до 2030 г. да се рециклират 65% от битовите и 75% от
отпадъците от опаковки. Предвижда се и забрана за депонирането на разделно събраните отпадъци”.
Това заяви екоминистърът Ивелина Василева на конференция за кръговата икономика, организирана от
Министерството на околната среда и водите и евродепута Ева Паунова. Според актуалните данни
България рециклира в момента 29% от битовите боклуци, като този дял непрекъснато расте в
последните години.
“Средностатистическият европеец използва 40 тона суровини и оставя след себе си 5 тона отпадъци всяка
година. На тях е време да се погледне като на ресурс", каза още министър Василева. В момента около
40% от разходите на европейските компании били за суровини. Ако се премине към кръгова икономика,
при която се рециклират и използват повторно продуктите, ще се постигне икономически растеж и ще се
разкрият около 2 млн. нови работни места. Освен това така ще се съхрани околната среда и ще се
постигне устойчив растеж. През декември 2015 г. Еврокомисията е обявила и законодателен пакет с
мерки за постигане на кръгова икономика, които трябва да приемат страните членки. За всяка държава,
включително и България, ще се заложат индивидуални цели за рециклиране на отпадъците и повторното
им използване. Оказва се, че за страната ни не е предвиден преходен период от 5 г., какъвто има
например за Гърция и други държави. “Ако позицията на България е, че е нужен този преходен период,
ние ще я защитаваме в Европейския парламент и като членове на най-голямата група - ЕНП, имаме
механизми да променяме предложенията на ЕК”, каза евродепутатът Ева Паунова. Новият законодателен
пакет за кръговата икономика ще се обсъжда и на съвет на екоминистрите от ЕС на 4 март.
Всъщност Министерството на околната среда и водите вече предприе мерки за формиране на
общество с нулеви отпадъци. Подготвени са промени в Закона за управление на отпадъците, които
преминаха през обществено обсъждане и предстои да бъдат внесени в Министерския съвет. С изменения
в наредбата за продуктовите такси се въвеждат стимули за използване на щадящи околната среда
превозни средства като електромобили и хибридни автомобили. Т.нар. екотакси за тях ще бъдат
намалени.
Друг механизъм за стимулиране на кръговата икономика са европрограмите. В новата ОП “Околна среда”
(ОПОС) 2014-2020 г. за инсталации за рециклиране на отпадъци са предвидени 563 млн. лв. Вече е
обявена първата процедура за набиране на проектни предложения за компостиращи съоръжения, която
е за 97 млн. лв. До края на годината ще има още една - за инсталации с предварително третиране. През
2016 г. са предвидени и 9,8 млн. лв. за изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти в областта на
управлението на отпадъците за формирането на общество с нулеви отпадъци и повишаване на
общественото съзнание за спазване на йерархията за управление на отпадъците.
През 2017 г. ще има 44,5 млн. лв. за проектиране и изграждане на центрове за повторна употреба
До 2020 г. са планирани 7 процедури по темата отпадъци, които са за общини, бизнес и неправителствени
организации. Те са за изграждане на анаеробни и/или компостиращи инсталации за биоразградими и
зелени отпадъци; изграждане на центрове за повторна употреба; осигуряване на инсталации за
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предварително третиране на отпадъци; изпълнение на трета фаза на интегрираната система за третиране
на битовите отпадъци на Столична община.
“Трябва да осъзнаем, че ресурсите ни са ограничени и в даден момент те просто няма да са налични.
Имаме нужда от рязка промяна към принципа на кръговата икономика и да започнем да изграждаме
интелигентни производства, които ефективно да използват ресурсите”, обясни и министърът на
икономиката Божидар Лукарски, който също се включи в конференцията. Сегашният принцип “произведи, използвай, изхвърли”, ще е напълно неприложим в близко бъдеще, бяха единодушни
участниците във форума. Кръговата икономика може да предложи устойчиви икономически модели,
базирани на иновации и технологии, които да позволят многократното използване на един и същи
ресурс.
“Преминаването към модела на кръгова икономика ще ограничи зависимостта ни от ресурсите и ще
намали производствените цени в дългосрочен план. Няма бизнес, който да не планира развитието, затова
възприемането на модела е въпрос единствено на време”, каза още Ева Паунова.
Българската асоциация по рециклиране популяризира движението за нулеви отпадъци
В ЕС се “изхвърля” ресурс за над 5 млрд. евро годишно
Над 50% от битовите отпадъци в ЕС продължават да се депонират и изгарят, което е равносилно на
изхвърлянето на над 5 млрд. евро годишно. В Европа все още не ценим достатъчно суровините, които
използваме, се казва в позиция на Българската асоциация по рециклиране (БАР).
Затова и целта на новото европейско законодателство е да се предотвратява образуването на отпадъци
чрез повторната употреба и рециклирането им, а не да се депонират и изгарят. Използването на отпадъци
като алтернатива на изкопаемите горива има висока екологична, здравна, социална и икономическа
цена.
При изгарянето на отпадъци за производство на електроенергия се отделят повече парникови газове,
отколкото при използването на въглища, а освен това се образуват опасни отпадъци и силно токсични
емисии, става ясно от проучване на “Приятели на Земята България”. Според него при изгарянето на
отпадъци местните общности страдат от загуба на реколта, кожни и дихателни заболявания и др. Освен
това изгарянето изисква значителни средства за инфраструктура, като в същото време създава малко
работни места.
В същото време рециклирането, повторната употреба и намаляването на отпадъците имат многобройни
ползи.
В процеса на повторна преработка се спестява енергия, защото рециклираните материали изискват помалко енергия, за да се превърнат повторно в продукти. Рециклирането може да спести от три до пет
пъти повече енергия, отколкото се получава при изгарянето. Според проучването при 24 от 25 вида
твърди отпадъци рециклирането спестява повече енергия, отколкото се генерира при изгаряне.
Например при изгарянето на 1 кг пластмаса се отделя еквивалентът на 1 кг въглероден диоксид, докато
при рециклирането ѝ се спестяват 1,5-2 кг въглероден диоксид.
Целта на БАР е да насърчи предаването на отпадъци за рециклиране, разделното им събиране,
намаляване на отпадъците и затова ще предоставя различни примери за повторна употреба и
съхраняване на ресурсите с надеждата да насърчи добрите европейски и световни практики и в България,
съобщават от най-голямата браншова организация в сектора.
Такъв пример е мрежата за повторна употреба на мебели във Великобритания, създадена през 80-те
години. Нейната крайна цел е да намали отпадъците, а домакинствата с ниски доходи да получават
дарения под формата на мебели и електроуреди. В момента с работата на мрежата се спестяват
отделянето на над 380 хиляди тона въглероден диоксид, отклоняват се от депата 110 хил. тона отпадъци
и се подпомага повторната употреба на 2,7 милиона мебели и електроуреди. Това спестява на
домакинствата с ниски доходи около 340 млн. британски лири годишно. В момента по този начин се
оползотворяват 17% от всички мебели в страната, но ако това се случва 100%, биха се спестили 130 000
тона въглероден диоксид годишно, което е равносилно на спирането от движение на 40 000 коли.
Лондонската мрежа за повторна употреба е финансирана с 8 млн. лири от Лондонското бюро за отпадъци
и рециклиране. Тя създава интегрирана мрежа от центрове за повторна употреба и ремонт, гореща
телефонна линия и уеб портал. В обектите на мрежата се събират стари мебели, електроуреди и стоки за
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бита, проверяват се качеството и безопасността им, ремонтират се и след това се пренасочват към новите
им домове. Само през първите две години от съществуването си мрежата е събрала 8148 тона нежелани
предмети и е спомогнала за повторната употреба или рециклирането на 6706 тона стари мебели и
електроуреди. Мрежата е създала 60 работни места, а над 450 души участват в нея под формата на стаж.

Източник: focus-radio.net
Заглавие: Кметът на Добрич Йордан Йорданов: До края на септември е удължен срокът за отчитане на
дейностите по изграждане на депото за битови отпадъци край село Стожер

Линк: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=912198

Текст: До края на месец септември тази година е удължен срокът за отчитане на дейностите по

изграждане на депото за битови отпадъци край село Стожер. Това съобщи кметът на Добрич Йордан
Йорданов, който в края на миналата делова седмица е участвал в работна среща в Министерство на
околната среда и водите (МОСВ), предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Подписано е
допълнително споразумение, посочи кметът. Той допълни, че за съжаление все още в общината не е
получена крайна информация около въпроса за това какво ще се случи около вероятността за налагане на
финансова корекция от 4 млн. лв. Преди седмици в общинската администрация бе получено известие от
МОСВ за възможно налагане на такава финансова корекция. Все още не са оповестени официално
причините за това, в какъв размер конкретно ще е тя и как общината ще погасява във времето тези
средства от бюджета си. В предишни изявления кметът на Добрич оповести, че евентуално решение за
налагане на финансова корекция ще се обжалва, защото става дума за значителен финансов ресурс. Още
преди седмица стана ясно, че със сигурност такава финансова корекция ще бъде наложена. Това бе
съобщено от кмета Йордан Йорданов. Препоръката за прилагане на мярката е на Изпълнителната
агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ (ОСЕС). „Предполагам, че в следващите десетина дни
ще има допълнително яснота върху това как ще процедираме и съответно ще информираме нашите
съграждани своевременно“, каза Йордан Йорданов. Депото за битови отпадъци край село Стожер е част
от обектите, създадени по проекта на Община град Добрич „Изграждане на Регионална система за
управление на отпадъците в регион Добрич“, който е на обща стойност 38 877 376 лв., както е посочено
на сайта на общината. Основните дейности включват построяване на регионално депо за неопасни
отпадъци в землището на с. Стожер, изграждане на довеждаща инфраструктура там и изграждане на две
Претоварни станции за отпадъци в Балчик и Тервел.

Източник: novini.com
Заглавие: Продават на търг цех за пластмаса във Велики Преслав
Линк: http://www.novini.com/_532941
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Текст: Цех за производство на найлонови торбички и рециклиране на пластмасови изделия в
промишлената зона на Велики Преслав се продава на търг чрез частен съдебен изпълнител.
Информацията е публикувана на сайта на Регистъра за публични продажби.
Застроеният имотът с обща площ 8 985 квадратни метра е ипотекиран за 200 000 лева.
Обявената начална тръжна цена е 440 010 лева.
Имотът включва цех “Пам” със застроена площ 625, цех “Спойка” със застроена площ 150 квадратни
метра, които представляват едноетажна монолитна сграда, цех “Тестване” монолитна сграда с големина
750 квадратни метра, двуетажна тухлена постройка на административна и битова сграда с площ 401
квадратни метра, втора административна сграда от 180 квадратни метра – едноетажна сглобяема
конструкция, две работилници с площ 90 и 62 квадратни метра. Първият е постройка с метална
конструкция, а вторият монолитна постройка. Двете помещения са обединена в обща едноетажна сграда.
За продажба са обявени още едноетажна панелна сграда на портал с площ от 15 квадратни метра,
половината от идеална част на трафопост, 70% от идеална част на бетонова подпорна стена в южната част
на имота, половината от идеална част на ограда с бетонова основа, бетонна септична яма,
асфалтобетонна и тротоарна настилка, бетонни бордюри и извънзаводска канализация.
Имотът може да се оглежда всеки вторник и четвъртък от 10 до 12 часа. Залогът за участие в търга е 10%
от начално обявената цена.
Документите за продажбата са в канцеларията на Районен съд Велики Преслав.
Офертите за участие в търга се приемат в Районен съд Велики Преслав само срещу квитанция за платен
залог.
Документи за участие в продажбата се приемат от 29 февруари до 29 март.
Търгът ще се състои на 30 март от 10 часа в Районния съд в старопрестолния град. Ако сумите на
подадените първоначално писмени оферти на някои от участниците съвпадат ще се премине към устно
наддаване със стъпка размера на залога.
Източник: port-burgas.bg
Заглавие: ОБЯВА за провеждане на търг за продажба на бракувани ДМА
Линк: http://port-burgas.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1/

Текст: Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на

основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и
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Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с явно наддаване за продажба на
бракувани дълготрайни материални активи, задбалансови активи и материали като скрап, собственост на
“Пристанище Бургас” ЕАД при следните групи и подгрупи:
- I-ва група – позиции от №1 до №15 включително от приложен опис към настоящата заповед,
приблизително тегло 18.31 тона;
- II-ра група
- II-ра „А”подгрупа- позиции от №16 до №17 включително от приложен опис към настоящата заповед,
приблизително тегло 0.1 тона;
- II-ра „В”подгрупа- позиции от №18 до №23 включително от приложен опис към настоящата заповед,
приблизително тегло 18.06 тона;
- III-та група –
- ІII-та „А”подгрупа- позиция №24 от приложен опис към настоящата заповед, приблизително тегло 11.42
тона;
- ІII-та „В”подгрупа- позиции от №25 до №28 включително от приложен опис към настоящата заповед,
приблизително тегло 45.68 тона;
- ІII-та „С”подгрупа- позиция №29 от приложен опис към настоящата заповед, приблизително тегло 21.62
тона;
- IV-та група – позиции от №30 до №41 включително от приложен опис към настоящата заповед,
приблизително тегло 0.42 тона;
- VІ- та група- VІ-та „А”подгрупа- позиции от №53 до №62 от приложен опис към настоящата заповед, приблизително
тегло 33.60 тона;
- VІ-та „В”подгрупа- позиции от №63 до №69 включително от приложен опис към настоящата заповед,
приблизително тегло 23.80 тона;
- VI-та „С”подгрупа- позиции от №70 до №77 включително от приложен опис към настоящата заповед,
приблизително тегло 25 тона;
- VІІ- ма група- позиции от №78 до №82 включително от приложен опис към настоящата заповед,
приблизително тегло 84 тона;
- VІІІ- ма група- позиции от №83 до №85 включително от приложен опис към настоящата заповед,
приблизително тегло 15 тона;
ІХ- та група- ІХ- та „А”подгрупа позиции от №86 до №90 включително от приложен опис към настоящата заповед,
приблизително тегло 7.5 тона;
- ІХ- та „В”подгрупа позиции от №91 до №108 включително от приложен опис към настоящата заповед,
приблизително тегло 27 тона;
- ІХ- та „С”подгрупа позиции от №109 до №117 включително от приложен опис към настоящата заповед,
приблизително тегло 13.5 тона;
- Х- та група- позиции от №118 до №119 включително от приложен опис към настоящата заповед,
приблизително тегло 2.44 тона;
- ХІ- та група- позиция №120 от приложен опис към настоящата заповед, приблизително тегло 0.1 тона;
Подробно описание на бракуваните активи по групи се съдържа в прикачения към настоящото обявление
файл.
Търгът ще се проведе на 16.03.2016 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на
„Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в
управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД – стая 303, срещу представен документ за платени 50,00 лв.
/петдесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч. до
14.03.2016 г. включително. Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 15.03.2016 г.
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Източник: trud.bg
Заглавие: Пиян бездомник обгоря сред подпалени отпадъци в Русе
Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5333882

Текст: Пиян бездомник обгоря сред подпалени отпадъци на ул. "Чипровци", зад бл. "Тиса" в Русе,

съобщиха от полицията. Пожарът е ликвидиран веднага от пристигналите огнеборци, а пострадалия А.Т. е
откаран за лечение в местната болница. При огледа се оказало, че клошарът паднал в алкохолно
опиянение сред запаления огън.
Клошари периодично разпиляват и палят контейнери за смет в крайдунавския град, напомниха от
общината. Бездомниците обръщат съдовете за смет и вземат само хартиените и пластмасовите суровини,
които предават на изкупвателни пунктове. Общински охранители могат да ги глобяват по наредба от 50
до 150 лв.
Срещу хората без подслон се обявяват и обитатели на блокове, тъй като несретниците преспиват по
входове и палят открит огън по междустълбищни площадки. Така те предизвикват пожари и застрашават
живота на хората по етажите. Други се крият по необитаеми сгради, където също палят огън и се стига до
инциденти.

Източник: bta.bg
Заглавие: Община Тунджа ще депонира битовите отпадъци на ново сметище
Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1283763

Текст:От 1 март започва депонирането на твърдите битови отпадъци от 44-те села на община Тунджа в
новооткрития регионален център за управление на отпадъците край село Хаджидимитрово, съобщи
кметът на общината Георги Георгиев.
Подписан е договор за извозването на отпадъците до депото. Досега сметта от тунджанските села се
депонираше в сметище край Харманли.

Източник: targovishtebg.com
Заглавие: 25 нарушения на реда и хигиената през февруари
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Линк:http://www.targovishtebg.com/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89
%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/25%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8

Текст: 25 е общият брой на констатираните нарушения на реда и хигиената в града през месец февруари.
Специалистите по контрол на чистотата са съставили 6 протокола за складиране на строителни отпадъци
и материали на обществени места.
Според общинската наредба, строителните отпадъци, образувани от ремонтна дейност на домакинствата
до 1 куб.м, се извозват по график, като за тях не се заплаща такса. Заявките се подават до общинска
администрация на тел. 0601/ 68 686; 68 658.
През месеца са констатирани 2 нарушения за изхвърляне на отпадъци около гробищния парк и
защитената местност „Божур поляна”. Контрольорите по чистотата и Държавно горско стопанство
предприеха съвместна акция за замърсяването на „Божур поляна”. Беше открит извършителят и при
последвала проверка констатирано изпълнението на препоръките за почистване.
7 от нарушенията са за струпване на дърва за огрев, опилки, палети и дървени изрезки на обществени
места. Има установени 3 случая на паркирани автомобили на тревни площи. Останалите са за изхвърляне
на смет извън контейнерите, складиране на машинни детайли и автомобилни гуми на тротоар и др.
Установени са също нарушение по Наредбата за отглеждане на кучета и непочистени прилежащи части на
сгради и търговски обекти.
През месеца няма наложени санкции.
През периода от 22.02.2016 г. до 26.02.2016 г. са почистени 155 шахти и 2 линейни оттока. Дейностите по
тях продължават по регламентирания график.
Източник: dariknews.bg
Заглавие: Спипаха хлапета, задигнали кабели от селско училище
Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1555517

Текст: Служители на полицейското управление в Елена разкриха кражба на 50 метра захранващи кабели
от сградата на бившето училище в село Чакали. Престъплението е извършено в периода 1-25 февруари
тази година. От проведените действия по разследването са установени извършителите – две момчета на
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15 и 16 г., съответно от Горна Оряховица и Чакали.
Кабелите, обект на кражбата са установени и върнати на собственика. По случая е заведена преписка,
която е подготвена за доклад в прокуратурата с мнение за изпращане в Местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за налагане на възпитателни мерки.

Източник: konkurent.bg
Заглавие: Задържаха крадци на кабели
Линк: http://konkurent.bg/article/67752/zadurjaha-kradci-na-kabeli

Текст: Трима мъже са задържани по време на кражба на кабели край село Долни Лом. В събота към 12 ч.

органите на реда извършвали обход в района. Забелязали, че край селото трима мъже от селото
извършвали разкопки. При проверка на място е установено, че 27-годишният И.Г., 26-годишният Г.В. и Л.Г.
на 20 г. са извадили около 7 метра съобщителен кабел, собственост на телекомуникационна компания.
Групата била въоръжена с кирки и лопати.
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