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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева е на работно посещение в Брюксел 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4144 
 

 
 

Текст: В рамките на работното си посещение в Брюксел министър на околната среда и водите Ивелина 
Василева се срещна с вицепрезидента на Европейската комисия Кристалина Георгиева, с комисаря по 
регионална политика Корина Крецу и с комисаря по околна среда Кармену Вела. 
Комисар Георгиева оцени усилията на българското правителство и в частност на Министерството на 
околната среда и водите за успешното приключване на оперативните програми през първия програмен 
период и насърчи стремежа активно да се работи за стартиране на проектите по новите. 
Комисар Крецу даде висока оценка по отношение на постигнатите по Оперативна програма „Околна 
среда“ резултати вследствие на ускореното й изпълнение в рамките на 2015 г. Комисарят изрично 
подчерта, че през изминалата година екипът на МОСВ е успял не само да компенсира забавянето, но и да 
постигне едни от най-високите резултати както във финансово отношение, така и като реализирани 
инфраструктурни обекти. 
Комисар Вела приветства напредъка на България в прилагането на европейското екологично 
законодателство, подчертавайки, че в резултат от положените усилия от българска страна само през 
последната година ЕК е затворила 6 наказателни процедури в областта на околната среда.  
Обсъдена беше и новата законодателна инициатива на ЕК, свързана с пакета „Кръгова икономика“. 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Консултации на МОСВ с обществеността 
Проект на Решение на MС за ратификация на Протокола от Нагоя за достъп до генетични ресурси 
и справедливо и равноправно разпределение на ползите, произтичащи от тяхното използване 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=166 
 

 
 

Текст: Протоколът от Нагоя за достъп до генетични ресурси и справедливо и равноправно разпределение 
на ползите, произтичащи от тяхното използване е допълнително споразумение към Конвенцията за 
биологично разнообразие, което предоставя правна рамка за ефективното изпълнение на една от трите 
цели на Конвенцията – справедливото и равноправно разпределение на ползите, произтичащи от 
използването на генетичните ресурси (ГР), включително чрез подходящ достъп до ГР и подходящ 
трансфер на съответни технологии, вземайки предвид всички права върху тези ресурси и технологии, и 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4144
http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=166
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чрез подходящо финансиране, допринасяйки по този начин за опазването на биологичното разнообразие 
и устойчивото използване на неговите компоненти. 
Документът е приет на 29 октомври 2010 г. в рамките на Десетата конференция на страните по 
Конвенцията за биологичното разнообразие (COP-10, Nagoya, Japan), с Решение X/1 на конференцията на 
страните по Конвенцията и е в сила от 12-ти октомври 2014 г. 
Протоколът се прилага за генетичните ресурси, попадащи в обхвата на чл. 15 от Конвенцията, както и за 
ползите, произтичащи от използването на тези ресурси. В обхвата на документа попадат и традиционните 
знания, свързани с използването на генетичните ресурси и ползите, произтичащи от използването на тези 
знания. 
Крайна дата за съгласуване: 28.03.2016 г.  
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: gyanakiev@moew.government.bg. 
Проект на решение на МС 
Проект на доклад от министъра на околната среда и водите до МС 
 
 
Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Фандъкова ще посети завода за отпадъци във Виена 
 

Линк: 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2016/03/16/2723808_fandukova_shte_poseti_zavoda_za_otpaduci_vuv_vi
ena/ 
 

 
 

Текст: Кметът на София Йорданка Фандъкова днес ще посети завода за отпадъци във Виена, от където ще 
почерпи опит за предстоящото изграждане на инсталация, чрез която RDF горивото - крайният продукт от 
столичния завод за отпадъци, да се използва в "Топлофикация-София". 
Виенският завод "Шпителау" е построен в центъра на града през 1971 г., като той произвежда парно, 
топла вода и ток. Всеки ден се изгарят 780 тона нерециклируеми боклуци в специални пещи с 
температура около 1100 градуса по Целзий. 
Столичният завод за отпадъци заработи през септември миналата година, но все още няма построена 
инсталация за RDF гориво. Екологични организации смятат, че така обаче има риск от замърсяване на 
въздуха в София. 
В програмата на посещението на Фандъкова днес е включена и среща с кмета на Виена Михаел Хойпл. От 
българска страна ще участва и зам.-кметът по околната среда Мария Бояджийска и изпълнителният 
директор на "Топлофикация - София" Георги Беловски. 
 
 
Източник: news-yambol.info 
 

Заглавие: Община „Тунджа” кандидатства с проект в националната кампания “За чиста околна среда” 
обявена от МОСВ 
 

Линк: http://www.news-yambol.info/novini/regionalni-novini/novini-ot-tundzha/1691-obshtina-tundzha-
kandidatstva-s-proekt-v-natzionalnata-kampaniya-za-chista-okolna-sreda-obyavena-ot-mosv 
 

mailto:gyanakiev@moew.government.bg.
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2016/proekt_Nagoya.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2016/Doklad_do_MS_N.docx
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2016/03/16/2723808_fandukova_shte_poseti_zavoda_za_otpaduci_vuv_viena/
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2016/03/16/2723808_fandukova_shte_poseti_zavoda_za_otpaduci_vuv_viena/
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Текст: В изпълнение на дейностите по проекта, в с. Кукорево на общински терен,  се предвижда 
изграждането на „зелена зона“ с външни фитнес-уреди. 
В непосредствена близост до „зелената зона“ се намират ОУ “Христо Ботев“ и ОДЗ „Щурче“. Това ще 
позволи на много деца да играят в сигурна и естетична среда и ще създаде възможност на децата да 
общуват помежду си в свободното си време. 
 
 
Източник: plovdivnews.net 
 

Заглавие: РИОСВ – Пловдив и общината ще връчат грамоти в навечерието на Световния ден на водата 
 

Линк: http://plovdivnews.net/plovdiv/23712-riosv-plovdiv-i-obshtinata-shte-vrachat-gramoti-v-
navecherieto-na-svetovniya-den-na-vodata 
 

 
 

Текст: РИОСВ – Пловдив и община Пловдив ще връчат грамоти на учители, взели активно участие в 
екологични кампании, проведени през 2015 година. Идеята е да се удостоят с внимание преподаватели, 
които ангажират вниманието на децата с опазване на околната среда и възпитават отговорни граждани с 
грижа към природата. 
В екологичните кампании на РИОСВ – Пловдив през 2015 година са се включили над 1800 деца и учители 
от 25 населени места. От началото на учебната 2015/2016г. РИОСВ – Пловдив съвместно с общината 
стартира кампания „Да бъде по-чист, по-зелен и по-красив моят Пловдив!“ в училища и детски градини, 
която се радва на успех. 
Целта на кампанията е да създаде навици у децата за разделно събиране на отпадъци и да привличат 
своите родители към тази дейност, да се научат да се движат пеша или с колела по велоалеите, 
изградени в кварталите на града, да приканват родителите си по-рядко да ползват автомобилите си, да се 
отопляват в домовете си на парно, газ или електричество, да спазват екологосъобразен начин на живот. 
Награждаването ще се състои на 18 март 2016 г., петък, от 13 часа във фоайето на Дома на културата 
„Борис Христов“. Проявата е съвместна инициатива на РИОСВ – Пловдив, Община Пловдив и Дом на 
културата „Борис Христов“ и се организира в навечерието на Световния ден на водата – 22 март. 
 
 
Източник: bnt.bg 
 

Заглавие: Близо 60 хил. лв. са събрали от нарушения хасковските екоинспектори от началото на годината  
 

Линк: http://bnr.bg/starazagora/post/100669397 
 

http://www.greentech.bg/archives/65286
http://bnr.bg/starazagora/post/100669397
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Текст: 151 обекта са проверили от началото на годината експертите от РИОСВ –Хасково. След 
извършените проверки са дадени 128 предписания за отстраняване на допуснати нарушения. Издадени 
са 16 наказателни постановления на обща стойност 57 300  лв. Съставени са 12 акта и са наложени 8 
санкции, информира сътрудникът на Радио Стара Загора в Хасково Златка Михайлова. 
РИОСВ в Хасково е съставила акт на физическо лице за сеч в поддържания резерват Борака в подножието 
на източнородопското възвишение Мечковец в землището на Сърница, община Минерални бани, обявен 
от екоминистерството за опазване на местообитанията на черен бор. Хасковската екоинспекция е 
издала  наказателно постановление на кмета на община Черноочене на стойност 2 000 лева 
за неизпълнение на дадено предписание за почистване на речни корита и прилежащите им територии. 
Информацията за дейността на РИОСВ- Хасково допълва Златка Михайлова. 
 
 
Източник: trud.bg 
 

Заглавие: РИОСВ отказа разширено производство на "Монтюпе" в Русе 
 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5365597 
 

 
 

Текст: Районната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Русе прекрати процедурата за 
разширяване на производството на "Монтюпе" ЕООД. Това сочи решение на екоинспекцията в публичния 
регистър по инвестиционното предложение на дружеството "за реконструкция, модернизация, нови 
спомагателни дейности и увеличаване на капацитета на завод за производство на автомобилни 
компоненти от алуминиева сплав" в индустриалния парк на крайдунавския град. 
Решението може да се обжалва пред Административния съд в крайдунавския град или пред министъра 
на околната среда и водите Ивелина Василева. От РИОСВ мотивират отказа си с три поредни доклада за 
оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Екоексперти са категорични, че увеличеното 
производство в бъдеще застрашава живота на хората и района. 
"Монтюпе" внася инвестиционното си предложение още през ноември 2013 г., когато е открита 
процедура за ОВОС. Миналата пролет екоинспекцията го отхвърля заради 8 пропуска, включително 
липсващ план за аспирационна система и мерки за контрол на отпадните води. Няма и достоверни 
изводи за влиянието на производството върху качеството на въздуха. 
Последният преработен доклад на "Монтюпе" е от миналия октомври след комплексна проверка с 27 
предписания. Сред тях се и становище на Регионалната здравна инспекция, че няма ясни данни и 
прогнози за здравния риск на работещите в завода. 
В края на м.г. Административният съд /АС/ в Русе отхвърли като неоснователна жалбата на "Монтюпе" 
срещу заповедта на РИОСВ, с която беше спряна производствена инсталация за каруселно леене на 
алуминий в завода за авточасти. Принудителната административна мярка от 23 септември м.г. остава в 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5365597
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сила, докато дружеството не приведе дейността си според изискванията на издаденото му комплексно 
разрешително. 
Решението се обжалва пред Върховния касационен съд /ВАС/, който трябва да се произнесе по казуса 
през 2017 г. Висшите магистрати позволиха пломбираното хале да работи, докато се реши статутът му. 
 
 
Източник: vratza.com 
 

Заглавие: Депото край Враца се сдоби с нов камион за превоз на контейнери 
 

Линк: http://news.vratza.com/?id=2159230&adate= 
 

 
 

Текст: Стойността му е над 200 бона, а парите са от отчисленията, внесени от общините Враца и Мездра  
Депото за твърди битови отпадъци край Враца се сдоби с нов товарен автомобил за превоз на 
контейнери. Специализираната техника е предоставена, съгласно сключен договор между общината и 
"Волво груп България" ЕООД. Сметосъбиращата машина е марка "Renault", има монтирана мултилифт 
система за транспорт на контейнери и ще се използва за дейностите на "Екопроект" ООД, дружеството, 
което експлоатира депото. 
Финансирането на новия камион, което е в размер на 205 362 лв. с ДДС, е за сметка на отчисленията, 
внесени от Община Враца и Община Мездра по сметка в РИОСВ - Враца, съгласно дяловото им участие 
като съдружници в "Екопроект" ООД. 
При приемането на сметосъбиращата техника е съставен приемателно-предавателен протокол от 
комисия, в чийто състав влизат заместник кметът по устройство на територията Мария Попова, 
началникът на отдела за публична инфраструктура и околна среда инж. Огнян Цветков, управителят на 
"Екопроект" ООД инж. Начко Найденов и представителите на доставчика Петър Александров и Росица 
Ангелова. 
 
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Еко инициатива в Мездра 
 

Линк: http://bnr.bg/vidin/post/100669413 
 

 
 

Текст: Община Мездра има шанс да изгради нова система за разделно събиране, рециклиране и 
повторно оползотворяване на хартиени отпадъци. Това стана ясно след участието на Георги Валентинов - 
общински съветник и Галина Иванова от общинска администрация на учредителна среща, проведена в 

http://news.vratza.com/?id=2159230&adate
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Института за технологии при амбалажа, транспорта и логистиката (ITENE) в град Валенсия, Испания. 
Общините Мездра и Дупница са единствените общини от България, поканени да се включат. Общо 19 
партньори са включени в Института, сред които са водещи фирми за рециклиране на хартия в Европа, 
изследователски институти, асоциации, неправителствени организации от Франция, Англия и Германия. 
Те ще си партнират с общини от Румъния, Полша и България, където се наблюдават ниски нива на 
събираемост на хартия или смесено събиране. Срокът е от 2 години, през които всички партньори ще 
обменят опит и ще изберат най-добрите практики за изграждане и прилагане на по-ефективна система, 
насочена към повишаване на процента на събрани и рециклирани отпадъци от хартия, с цел повторното 
им оползотворяване. Процентът на рециклиране на хартия в България е около 40, докато в страни като 
Германия достига до 78%. 1 455 000 евро ще бъдат осигурени за всички партньори, като община Мездра 
няма никакви финансови ангажименти. 
Институтът за технологии при амбалажа, транспорта и логистиката разполага във Валенсия с модерни 
съоръжения и лаборатории, в които да изследват качествата на ресурса, с който работят, в случая- хартия, 
след което повторно оползотворяват този материал. Те използват съвременна техника и посредством 
нанотехнология, при определена температура и влажност, отделят замърсителите и рециклируемата 
част. Те създават опаковки от рециклирана хартия, които тестват за здравина и качество в различни 
симулатори.  
Очаква се след 2 години Общината да разполага с анализ и препоръки какъв тип съоръжение може да 
бъде внедрено в Мездра, за да може да се оползотворява максимално целият отпадък. В местната управа 
се надяват анализът да посочи и пътищата за финансиране на едно такова съоръжение. 
Мездра и Дупница ще бъдат домакини на среща през месец април 2016 г. 
 
 
Източник: manager.bg 
 

Заглавие: Американска компания произвежда пластмаса от цигарени угарки 
 

Линк: 
http://www.manager.bg/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%B0%D
0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-
%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-
%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0-%D0%BE%D1%82-
%D1%86%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8-
%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8?nomobi=true 
 

 
 

Текст: Цигарените угарки са навсякъде – запушват шахтите, замърсяват плажовете ни – и от десетилетия 
са смятани за „нерециклируеми“, тъй като съдържат микс от органични и неорганични продукти, с които 
компаниите за преработка на отпадъци не могат да се справят. 
Но фирмата TerraCycle от Ню Джърси е намерила начин да преработва милионите цигарени угарки в 
пластмасови продукти като палета, железопътни траверси и дори пепелници, пише ScienceAlert.   
Днес компанията, основана в началото на хилядолетието, разполага с над 7000 специализирани 
контейнери за фасове в 9 държави по света, сред които САЩ, Великобритания и Австралия. Гражданите 
на тези страни могат още да събират и изпращат безплатно своите угарки за рециклиране. 

http://www.manager.bg/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%86%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8?nomobi=true
http://www.manager.bg/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%86%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8?nomobi=true
http://www.manager.bg/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%86%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8?nomobi=true
http://www.manager.bg/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%86%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8?nomobi=true
http://www.manager.bg/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%86%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8?nomobi=true
http://www.manager.bg/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%86%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8?nomobi=true
http://www.manager.bg/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%86%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8?nomobi=true
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Очевидно за природата би било по-добре, ако хората не пушеха, но статистиката сочи, че няма изглед 
вредният навик скоро да бъде изкоренен. Въпреки бума на реклами и послания против тютюнопушенето 
от последните 20 години, между 2000 и 2014 производството на цигари в глобален мащаб се е увеличило 
с 8%, пише Fusion. 
Освен това, според Националния здравен институт на САЩ, огромна част от цигарените угарки не се 
озовават в коша – около 4,5 от 6-те трилиона цигари, които човечеството изпушва всяка година, свършват 
в природата и я замърсяват. 
Това е сериозен проблем, тъй като огромна част от отпадъците ни в даден момент се озовават във 
водоемите, а цигарите съдържат голям брой токсини, които могат да заразят околната среда. 
„За замърсяването на 1 литър вода е нужна само една цигарена угарка“, казва Том Заки, основател на 
TerraCycle. “А и животните понякога бъркат угарките с храна.“ 
Но как можем да превърнем всички токсичните фасове в нещо полезно? TerraCycle първо ги разгражда до 
съставните им части. След това смесва остатъчните органични материали – тютюна и хартията – с 
хранителни остатъци и произвеждат тор за неземеделски земи, например голф игрища. 
Филтрите са малко по-сложни за обработка, тъй като много от тях са направени от целулозен ацетат – вид 
пластмаса, от която се произвеждат и очила. За да ги рециклира, компанията първо ги стерилизира, 
накъсва и смесва с други рециклирани материали, което позволява разтапянето и превръщането им в 
индустриална пластмаса – нещо като нискокачествена „пластмасова дървесина“, от което се правят 
железопътни траверси и палета. 
От филтрите TerraCycle произвежда и продукти като фризбита и пепелници, както и детски катерушки. 
Според едно проучване от 2009 година цигарените угарки могат да се използват и за направата на тухли. 
Въпреки че производственият процес е доста ясен – пластмасата се топи и моделира наново – истинският 
проблем са разходите. Според Заки, за производството на 1 килограм пластмаса са нужни около 2000 
угарки, а, за жалост, преработката струва много повече от крайния продукт. 
TerraCycle обаче насърчава корпорации – сред които и тютюнопроизводители – да спонсорират 
преработвателния процес, за да може той да остане безплатен за големите градове и хората, които 
събират цигарените си угарки. 
Компанията в момента разширява обхвата на услугата си и към останалите 80% от битовите отпадъци, 
които не подлежат на рециклиране, като например станиол, химикалки и мобилни телефони. Целта е да 
се намали потокът от отпадъци към депата чрез приноса на бизнеса. За момента стратегията дава 
резултат. 
 
 
Източник: m.novini.bg 
 

Заглавие: Спасиха 959 дървета от изсичане 
 

Линк: http://m.novini.bg/news.php?id=341657 
 

 
 

Текст: Точно 959 дървета бяха спасени от изсичане във Варна през миналата година. Това съобщават от 
Обществения център за околна среда по повод тяхната инициатива "Лист по лист", пише "Новинар". 
Едно дърво се спасява със събирането на 58 килограма хартия, изчисляват от организацията. Така през 
миналата година са събрани и предадени за рециклиране над 55 тона непотребна хартия. 
152 души са се включили в инициативата през миналата година. Първенци с най-много събрана и 
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предадена хартия са малчуганите от целодневна детска градина № 8. 
Децата, с помощта на учителите, са събрали 8945 килограма хартия, което се равнява на 152 спасени 
дървета. Втори се нареждат от целодневна детска градина №15 "Гълъбче", които са успели да предадат 
6421 килограма хартия. 
Това означава, че със своите усилия хлапетата са спасили 109 дървета от изсичане. Трети в 
екоинициативата са Ленмарк център с 3808 килограма предадена хартия и 64 спасени дървета. 
Много от съдилищата в града също се включиха в кампанията. Така Окръжният съд може да се похвали с 
2297 килограма събрана хартия и спасени 39 дървета. Административният съд пък е спасил 19 дървета с 
помощта на 1098 килограма хартия, която се предали за рециклиране. 
Междувременно група от 8 доброволци от сдружение "Вело Русе" почисти веломаршрутите около хижите 
"Здравец" и "Минзухар" в района на лесопарк Липник. Те изчистиха маршрутите от клони, обрасли храсти 
и счупени дървета. Този маршрут не е почистван повече от 3 години. 
 
 
Източник: elle.bg 
 

Заглавие: H&M и M.I.A. искат старите ви дрехи, за да спасят планетата 
Рециклирането никога не е изглеждало толкова примамливо 
 

Линк: http://www.elle.bg/tendencii/handm-i-mia-iskat-starite-vi-drehi-za-da-spasiat-planetata.html 
 

 
 

Текст: Културата на бързата мода, бързата храна, преходните ценности – днес тенденциите се сменят по-
бързо отколкото някои хора могат да се преоблекат. Това не означава само лудо темпо, стрес и хаотична 
лудница, но и завихряне на адски кръг на излишък на стоките, замърсяване на околната среда и глобално 
затопляне. 
И все пак някъде някой прави усилия да промени това. Най-новата глобална инициатива на шведския 
моден бранд H&M носи името World Recycle Week (Световна седмица на рециклирането). За 
популяризирането й марката обединява усилия с популярната певица и артист M.I.A., като създават ново 
музикално видео и стартират амбициозна активност за събиране на стари дрехи. Клипът ще направи своя 
дебют на 11 април на hm.com и в него се засяга темата за влиянието на текстилните отпадъци върху 
околната среда. 
Световната седмица на рециклирането ще се проведе от 18 до 24 април тази година. В рамките на тези 
дни H&M се стреми да събере 1000 тона износени или ненужни дрехи в своите над 3600 магазина и с 
помощта на клиентите си от цял свят. Според нас рециклирането никога не е изглеждало толкова 
примамливо. 
Събирането на стар текстил в магазините на H&M е лесен процес и има неоспорим положителен ефект. 
От 2013 г. клиентите от цял свят имат възможност да оставят в магазините на H&M своите ненужни дрехи 
и домашен текстил, независимо от тяхната марка или състояние. С това те подпомагат да се предотврати 
достигането на текстилни отпадъци до сметищата, като в замяна на това получават ваучер за отстъпка в 
H&M. От старта на кампанията през 2013 г. до днес са събрани над 25 000 тона стари дрехи. В резултат от 
нея преди две години бяха представени първите модели облекла, създадени от рециклирани текстилни 
нишки, което бе съществена стъпка за затваряне на производствения цикъл в модата. 
За да отбележи първата кампания World Recycle Week, H&M си поставя за цел да събере по-голямо 
количество от всякога досега именно чрез кампанията за събиране на стари дрехи в своите магазини. 
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Освен видеото с участието на M.I.A., блогъри и герои от видеото ще заснемат кратки клипове, с които 
показват какви дрехи рециклират през седмицата, посветена на рециклирането. Клипчетата ще се 
противопоставят на популярните напоследък видеа, показващи нови покупки. Всеки може да създаде 
свое клипче и да го сподели с #HMrehaul, а след това да остави дрехите във всеки магазин на H&M, като 
по този начин ще се присъдени към глобално модно движение и ще превърне инициативата за събиране 
на стар текстил в естествен етап от жизнения цикъл на дрехата. 
Затварянето на производствения цикъл в модата е глобален ангажимент и част от действията на H&M по 
посока на устойчивото развитие. Крайната цел е да затвори жизнения цикъл на текстила, така че 
износените дрехи да могат да бъдат използвани отново, рециклирани или да се превърнат в чисто нови 
тъкани за нови продукти. Дългосрочните цели са да се елиминира текстилният отпадък, който достига 
сметищата, както и опазването на природните ресурси. Само с рециклирането на една тениска, могат да 
бъдат спестени 2100 литра вода – какво остава за 1000 тона дрехи, събрани само по време на кампанията 
World Recycle Week. Ще бъдат приемани всякакъв тип ненужни дрехи – старите дънки, изхабените кърпи, 
скъсаната рокля. Нищо не е прекалено съсипано, износено или използвано, за да не получи шанс за втори 
живот. 
 
 
Източник: budnavarna.bg 
 

Заглавие: Варненски библиотекари и читатели събират капачки за благотворителна дейност 
 

Линк: http://budnavarna.bg/2956 
 

 
 

Текст: Екипът на библиотеката с подкрепата на читателите събира пластмасови капачки за рециклиране в 
помощ на благотворителни кампании, научи Moreto.net. 
Всички събрани количества се предават в полза на инициативите „Идея в действие" и „Аз вярвам и 
помагам", чрез които се събират средства за закупуване на апаратура за неонатологичните отделения в 
страната и във Варна. 
 
 
Източник: trud.bg 
 

Заглавие: Италия спира изхвърлянето на храна от супермаркетите 
 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5365983 
 

 
 

http://budnavarna.bg/2956
http://www.moreto.net/novini.php?n=315815
https://www.facebook.com/IdeaInAction/timeline
https://www.facebook.com/azvyarvamipomagam/
https://www.facebook.com/azvyarvamipomagam/
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Текст: Италия е на път да приеме закон, която ще позволи на супермаркетите да даряват непродадената 
храна за благотворителност, пише "Индипендънт". 
Това ще я направи втората европейска страна, която ще прокара подобен закон, след като Франция внесе 
закон през февруари, който забранява на супермаркетите да изхвърлят или да оставят да се развали 
непродадената храна. 
Идеята получи широка обществена подкрепа и се очаква да мине във втората камара на парламента през 
следващия понеделник, преди финално гласуване в Сената на Републиката. 
За разлика от Франция, която глобява супермаркетите, хванати да разхищават храната, Италия иска да 
даде на бизнеса поощрение, за да даряват храната и да помогнат за справяне с проблема с хранителните 
отпадъци на стойност 12 милиарда евро годишно. 
Новият закон ще включи намаляване на данъците за отпадъци, в зависимост от това колко бизнесът дава 
за благотворителност. 
В момента всеки италиански бар, ресторант или супермаркет, който иска да дари излишната храна, 
трябва предварително да декларира дарението. 
В допълнение се изменят 17 члена от Закона за регулациите на храната, позволявайки на бизнесът да 
дарява храна и след срока на годност, изписан на етикета. 
„Правим го по-удобно за компаниите да даряват, вместо да изхвърлят“, каза италианският министър на 
земеделието Маурицио Мартина пред „Ла Република“, „Успяваме да възстановим 550 милиона тона 
излишна храна всяка година, но се стремим да достигнем до 1 милиард тона през 2016 година.“ 
Намаляването на хранителните отпадъци е тенденция, която печели все повече почитатели в Европа. 
Френският политик Араш Дерамбаш, който се опитва да прокара подобен закон за целия Европейски 
съюз, е казвал в изявление пред "Индипендънт": „Проблемът е елементарен – имаме храна, която ще 
изхвърлим, и бедни хора, които ще гладуват.“ 
Наскоро Денмарк пусна първия си супермаркет за хранителни отпадъци, който продава непродадената 
храна, дарена от супермаркетите, и ги продава на намалена цена. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Oбщина Плевен възстановява на практическо ниво връзките с Кайзерслаутерн 
 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1559706 
 

 
 

Текст: От 21 до 23 март, кметът на Община Плевен Георг Спартански и заместниците му Стефан Милев и 
арх. Невяна Иванчева ще бъдат на работно посещение в побратимения на града ни Кайзерслаутерн, 
Германия. Поводът е навършването на 15 години от сключването на официалния договор за партньорство 
между двата града. 
„Визитата има за цел възстановяване на контактите на практическо ниво. Юридически те не са 
прекъсвали, но впечатлението ми е, че по една или друга причина през последните години не са 
изпълвани със съдържание. Затова ще набележим конкретни мерки и прояви, свързани с това 
партньорство", обясни г-н Спартански. В предварителната програма е заложена работна среща с Главния 
кмет на Кайзерслаутерн д-р Клаус Вайхел, посещение в Центъра „Европа директно", Центъра за 
професионално обучение и технологии към Камарата на занаятчиите и малките предприятия в регион 
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Пфалц, информация за дуалната система на професионално образование в Германия, проекти за 
мобилност и др. 
Кметът Георг Спартански обясни и защо ще откаже други три отправени му покани. Първата е за 4 април в 
Брюксел за шестото издание на диалога на ЕНП на тема: „ЕС в бъдещата глобална икономика: да 
ръководиш или да бъдеш ръководен?". „Считам, че имам доста важни неща за решаване тук", обясни 
кметът. 
Втората покана е за конференция на 12 и 13 май във Виена по линия на Мрежата на асоциации на местни 
власти от Югоизточна Европа. „Организаторите поемат всички разходи, но в навечерието на празника на 
града ни - 15 май, е редно кметът да е в Плевен, да организира честването и проявите по повода", 
допълни г-н Спартански. Той съобщи, че е отказал да се включи и в търговско изложение на отпадъци в 
Лас Вегас от 6 до 9 юни, за което е поканен от Посолството на САЩ. Кметът се мотивира, че Община 
Плевен вече изгради ново депо за отпадъци и избра оператор на дейността. „Аз не мисля, че на този етап 
се налага кметът на Плевен да отиде в Северна Америка да научи нещо ново за управлението на твърдите 
битови отпадъци и рециклирането им, строителството на сметища и т.н. Темите на тези срещи, покани за 
които получих, не са от първостепенна важност и спешност за развитието на Община Плевен, затова 
смятам че не е необходимо да присъствам", беше категоричен г-н Спартански. 
 
 
Източник: velikotarnovo.utre.bg 
 

Заглавие: Още 50 кг капачки отпътуваха от Горна Оряховица за кампанията „Капачки в действие” 
Срещу всеки тон се закупува уред за детски дом в страната 
 

Линк: http://www.velikotarnovo.utre.bg/2016/03/15/362835-
oshte_50_kg_kapachki_otputuvaha_ot_gorna_oryahovitsa_za_kampaniata_kapachki_v_deystvie 
 

 
 

Текст: Още 50 кг пластмасови капачки отпътуваха от Горна Оряховица в рамките на националната 
кампания „Капачки в действие”. В инициативата се включиха Петя Кушева, Мехмед Исмаилов, Десислава 
и Християна Топалови, ЦДГ „1 юни”, децата от подготвителна група „Мики Маус” на ЦДГ „Здравец” в 
Горна Оряховица, 1 „в” клас на СОУ „Вичо Грънчаров”, ЕТ „Феникс”-Елена Русева от Полски Тръмбеш и 
Горнооряховския младежки парламент. Това е поредното количество пластмасови капачки, което потегля 
от Горна Оряховица в рамките на националната инициатива на фондация „Идея в действие”. Срещу всеки 
тон предадени капачки за рециклиране се закупува по един електроуред за детски дом в страната. До 
сега са предадени 15 тона капачки и са закупени 15 електроуреда за социални домове за деца в 
България. 
„Зелената благотворителна кампания продължава. Организирана и управлявана изцяло на доброволен 
принцип – от координацията до логистиката и транспорта, кампанията всеки ден печели нови 
привърженици – все хора с големи сърца и желание да бъдат част от нещо важно и добро за себе си, за 
природата и за децата в България”, споделят момчетата и момичетата от Горнооряховския младежки 
парламент. При тях се намира и пунктът за събиране на пластмасови капачки в Горна Оряховица. 
 
 
Източник: viaranews.com 
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Заглавие: Продават базата на Д. Станков и Петър Царевски в Сандански, имотът оценен на 1,53 млн. лв. 
 

Линк: 
http://viaranews.com/2016/03/15/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-
%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-
%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80-%D1%86%D0%B0/ 
 

 
 

Текст: Съдия-изпълнител сложи на тезгяха за публична продан складовата база на бизнесмените Д. 
Станков и Петър Царевски от Сандански. Обектът се намира в местността Друма до курортния град. 
Фирмата им „Метал-Кимс“ се занимава с търговия с метали и строителни материали. Имотът от 6,6 дка с 
построени върху него над 10 склада, административни сгради, бар и помещения за живеене бе обявен за 
публична продан срещу начална цена от 1,53 млн. лв. без ДДС. В отделен търг кандидатите могат да 
наддават за терена от 1,5 дка, върху който е построен колийният кантар на фирмата. Началната цена за 
този имот е 74 664 лв. Само преди няколко месеца съдебен изпълнител обяви за продан и 4 къщи на 
фирмата в местността Нишан Таши, с което бе сложено началото на бизнес краха на фирмата. Тя е 
основана преди осем години от популярния местен бизнесмен Иван Ковачев и съдружника му Димитър 
Станков. 
 
 
Източник: pz-info.com 
 

Заглавие: Софийски апаши влязоха в панагюрски арест 
 

Линк: http://pz-info.com/%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-
%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D1%85%D0%B0-
%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%8E%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B0/ 
 

 
 

Текст: Панагюрище Полицаи задържаха двама от софийски села за кражба от панагюрско предприятие. 
Бюлетинът на ОД МВР – Пазарджик съобщава, че  сигнал за кражбата е получен от охраната на голямо 
рудодобивно предприятие край Панагюрище.  
Служителите засекли лек автомобил БМВ, в чийто багажник били открити около 41 метра силов 
алуминиев кабел. Пристигналата дежурна група от полицията установила, че това са В. И. (24 г.) от 
софийското село Църквище и съучастникът му С. С. (27 г.) от съседното село Мирково.  
Двамата са задържани в ареста, а откраднатото е иззето. По случая се води бързо полицейско 
производство. 
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