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Източник: МОСВ
Заглавие: Зам.-министър Николова се срещна с генералния директор на ЮНИДО
Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4172

Текст: Заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова се срещна с г-н Ли Йонг,

генерален директор на ЮНИДО – програмата на ООН за индустриално развитие (UNIDO – United Nations
Industrial Development Organization), по време на посещението му в България. Г-н Ли бе у нас, за да
представи пред българските министерства възможностите за сътрудничество и осъществяване на
съвместни инициативи с ЮНИДО.
„Министерството на околната среда и водите оценява значението на визитата на генералния директор на
ЮНИДО в юбилейната 50-а годишнина от създаването на организацията“, посочи зам.-министър
Николова. Тя благодари на г-н Ли Йонг за сериозния ангажимент на ЮНИДО към околната среда и за
високото признание, дадено от него за усилията на страната ни и в частност на МОСВ за опазването на
природата и устойчивото развитие.
Зам.-министърът на околната среда и генералният директор на ЮНИДО се договориха в кратък срок да
изготвят списък с темите и проектите, по които могат да си сътрудничат МОСВ и програмата на ООН за
индустриално развитие. Както и за областите, в които български експерти могат да подпомогнат работата
на ЮНИДО със съседни страни, членки на организацията, и в държави от Африка.

Източник: viaranews.com
Заглавие: ТЕЦ „Бобов дол“ получи картбланш от РИОСВ – Перник, да увеличи производството си, като
изгаря неопасни отпадъци
Линк: http://viaranews.com/2016/03/24/%D1%82%D0%B5%D1%86-

%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE/

Текст: ТЕЦ „Бобов дол“ има картбланш да разшири производството си, като изгаря неопасни отпадъци.

Това става ясно от решение на Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) – Перник,
излязло преди около месец. Според инспекцията инвестиционното намерение на централата на Христо
Ковачки за разширяване на производствената дейност на дружеството чрез оползотворяване на неопасни
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отпадъци съвместно с основното гориво въглища няма да окаже значително отрицателно въздействие
върху околната среда.
Както писахме, в началото на годината от ТЕЦ „Бобов дол“ обявиха, че дружеството има намерение да
изгаря отпадъци от шивашка, обувна и дървопреработвателна промишленост, както и RDF гориво.
Предвижда се отпадъците да заместят 0.5% от използваните от централата въглища. Изразено в тонове,
това са 96 тона на денонощие, или малко над 30 хил. тона годишно. Предварителното третиране на
отпадъците ще става на новообособена площадка в близост до открития склад за въглища. Това става
ясно от решението на РИОСВ, според което проектът няма нужда от изготвяне на оценка за въздействие
върху околната среда (ОВОС). Специалисти посочват, че осъществяването на идеята ще отнеме месеци,
тъй като централата трябва да получи и промяна на комплексното си разрешително от Изпълнителната
агенция по околна среда.

Източник: times.bg
Заглавие: Господарите вземат на прицел незаконно сметище край Килифарево
Линк: http://times.bg/news/view/3492

Текст: Незаконно сметище между село Плаково и Килифарево тормози жителите на двете населени

места. По сигнали на граждани до „Господари на ефира”, репортерът Димитър Върбанов се зае да
провери ситуацията на място и се срещна с директора на РИОСВ във Велико Търново Елена Стефанова.
Камерата показа купища битови и строителни отпадъци, и сериозно замърсяване на природата,
включително и на общинския път между двете селища. Българските зрители видяха битови отпадъци и
ненужни вещи, които са изхвърлени на сметището като тоалетна чиния, възглавници, одеяла, предна
броня на автомобил, якета, дрехи и автомобилни гуми. Репортерът на Господарите реши да събере един
чувал с боклук и да занесе „ мостра” от него в РИОСВ- Велико Търново.
Директорът на екоинспекцията Елена Стефанова потвърди пред камерата, че за нерегламентираното
сметище е получен сигнал от граждани в РИОСВ на 1 март. Веднага е извършена проверка, като при
обиколката си екоинспекторите са открили още пет незаконни сметища. Контролните органи са
направили предписание до 30 май нерегламентираните сметища да бъдат премахнати, като
предписанието е връчено на кмета на Килифарево Димитър Събев. Пред камерата на "Господари на
ефира" Елена Стефанова обеща, че РИОСВ ще следи ситуацията и че проблемът ще бъде решен.

Източник: bnr.bg
Заглавие: София спори – изгаряне или рециклиране на отпадъците?
Линк: http://bnr.bg/post/100673062/sofia-spori-izgarane-ili-reciklirane-na-otpadacite
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Текст: Проектът за изгаряне на 180 000 тона на година от столичния боклук в инсталация към

„Топлофикация София” бе обсъден от експерти на Международната конференция „От отпадъци към
енергия – технологии, проекти, нови възможности за общините и бизнеса”, която се проведе в столичния
хотел „Балкан”. Инсталацията за изгаряне на RDF отпадъци ще бъде използвана за преработка на смет
към топлинна енергия. Какъв ще е положителният ефект коментира д-р инж. Васил Петров, ръководител
на проекта от страна на „Топлофикация София”:
Екологичният ефект е, че имаме трайно решение за битовите отпадъци в София. Знаем за препълнените
депа. Инсталацията ще замени стари амортизирани съоръжения. Тя ще има по-ниски нива на вредни
емисии, в сравнение с досегашните съоръжения, изгарящи природен газ. Социалният ефект - няма да се
използва природен газ, ще бъде спестен, което ще помогне да се сформира по-ниска цена за
населението. Даже да има ескалация на цените на природен газ, това няма да повлияе. Икономически –
тази инсталация ще е благоприятна инвестиция за „ТЕЦ София” и ще се даде възможност дружеството да
стабилизира финансовото си състояние. Има смисъл и от разделно събиране. Така ще се осъществява
рециклиране и ще се получава повече RDF, който да се оползотворява.
На конференцията бяха представени няколко примера за действащи подобни инсталации в чужбина и
техният ефект върху околната среда и икономиката. Експертите обобщиха, че използваните технологии
предотвратяват прекомерно замърсяване. Инж. Герхард Лое, който от години проектира и конструира
фабрики за преработване на отпадъци в енергия, коментира възможностите за София:
В днешно време технологиите са много развити. Мисля, че хората не бива да се притесняват. Безопасно е.
Мога да дам пример с Франкфурт. Там има такава фабрика. Беше се създала коалиция между
Консервативната партия и Зелената партия. Зелените бяха абсолютно „за” проекта. Видяха позитивите и
разбраха, че е необходимо, стига да се прави, както трябва.
Някои столичани обаче съвсем не са съгласни с експертите и са сигурни, че ги очаква по-замърсена
околна среда. Те протестираха пред хотела и връчиха „златен противогаз” на заместник-кмета на
Столичната община Мария Бояджийска за принос към обогатяване на софийския въздух с химични
вещества. Хората смятат, че финансовите икономии се поставят пред здравето. Софиянци се оплакаха, че
билетът за участие на конференцията, близо 500 лв., е непосилен за тях и по този начин мнението им
остава нечуто. Гражданските групи настояват за провеждане на широко обществено обсъждане за
управлението на отпадъците в столицата, защото това засяга бъдещето на града.
Данита Заричинова от неправителствената организация „За Земята”, която участва в протеста, коментира
проблемите:
От екологичен аспект – замърсяването на въздуха. Според доклада фините прахови частици, диоксините
и други замърсители ще бъдат под допустимите норми за индустриално замърсяване в Европейския
съюз. Но не се зачита това, че върху вече силно замърсения въздух от автомобили, индустрия и битово
горене ще се сложат още замърсители. Тази зима замърсяването с фини прахови частици достигна 5 пъти
над нормата, без инсталацията да работи. Притеснява ни също икономическият аспект – ще се горят
материали, които могат да бъдат рециклирани – хартия, метали, пластмаса, а и хранителни отпадъци,
които могат да се използват за производство на биогаз. Вместо като граждани на Столична община да
получаваме приходи от рециклиране и компостиране, ще имаме много разходи. Ако „Топлофикация
София” спечели финансиране, то първоначално ще е от ЕС, но оперативните разходи ще бъдат за сметка
на данъкоплатците. Да плащаме със здравето си е най-лошата печалба. Освен това, никъде не
се споменава, че София е в котловина, а това е важно. Дават за пример Виена, където горят отпадъци в
центъра, но в София – цялото замърсяване остава тук.
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Като решение от сдружение „За Земята” предлагат разделното събиране на отпадъците от източника,
като дават за пример Любляна, Словения – столица с „Нулеви отпадъци”. „Нулеви отпадъци” е стратегия,
комбинираща повторно използване, поправяне, рециклиране, обезвреждане и компостиране, с
индустриални практики като елиминиране на токсини и промяна в дизайна на опаковките.

Източник: bitelevision.com
Заглавие: Пътят на отпадъците у нас – има ли алтернатива
Линк: http://www.bitelevision.com/patyat-na-otpadatsite-u-nas-ima-li-alternativa/

Текст: България е на едно от последните места по рециклиране на отпадъци в Европа, сочат статистиките.
Действително ние сме известни с произвеждането на огромно количество стратегии в тази насока, които
обаче не се изпълняват.
Това коментираха в еМисия България по темата Ивайло Хлебаров, съветник по проблемите на околната
среда и отпадъците към ЕС, и Евгения Ташева, координатор на проекта „Нулеви отпадъци“ в
природозащитната организация „За Земята“.
Те припомниха, че много общини в страната, както и квартали на София, продължават да нямат
контейнери за разделно събиране.
Резултатността е около 20-25%, като през последните години се наблюдава и спад, докато страни като
Любляна, стартирали през 2005 г. с нива, подобни на нашите, вече постигат близо 60% рециклиране на
отпадъците.
Според двамата експерти моделът у нас е сбъркан, за разлика от този в други, успешни държави – т.нар.
„плащай колкото изхвърляш“, при който домакинствата – производители на отпадъци, поемат лична
отговорност за боклука си, усещайки ефекта финансово. Правилно разделените контейнери са и поевтини.
Междувременно, според двамата, у нас не само няма изгледи такса смет да поевтинее, но и се очаква да
нараства. Ако от догодина домакинствата и фирмите започнат да плащат поравно за отпадъците, то
първите ще усетят удара, предупреждават те.
Иска се добре структурирана програма с мерки, която е подплатена финансово от институциите,
отговарящи за управлението на отпадъците, както и най-важното – участието на гражданите, посочва
Хлебаров.
Ако нямате възможност да разделяте добре, и рециклирането няма как да е добро, а при нас това е
основен проблем, казва още той и напомня, че откритият миналата година завод за механично и
биологично третиране на отпадъци не работи в пълен капацитет.

Източник: businessnews.bg
Заглавие: Книги за смет
От 16 април започва кампанията „Книги за смет”, организирана за 4-та поредна година. В София,
Бургас, Плевен, Велико Търново и Кюстендил, ще имате възможност да се сдобиете с книга, само
срещу килограм пластмаса.
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Линк: http://www.businessnews.bg/lyubopitno/3588-knigi-za-smet.html

Текст: От 16 април започва кампанията „Книги за смет”, организирана за 4-та поредна година. В София,
Бургас, Плевен, Велико Търново и Кюстендил, ще имате възможност да се сдобиете с книга, само срещу
килограм пластмаса.
Срещу всеки събран килограм пластмасови отпадъци – всякакви бутилки, туби, кофички от кисело мляко,
санитарни продукти, пластмасови чаши и тарелки, пластмасови играчки, найлонови торбички и други –
получавате безплатно книга по ваш избор.
Отпадъците биват събирани за рециклиране, като при предаването им, в тях не бива да има съдържание
и е добре да бъдат смачкани, за да заемат по-малко място.
През миналата година „Книги за смет” събра над 14 тона пластмаса и бяха раздадени над 11 000 книги.
Рециклирането на пластмаса остава сериозен световен проблем. Оказва се, че само 1 рециклирана
пластмасова бутилка, може да произведе енергия, достатъчна да захрани компютър за 25 минути. Едва
14% от всички пластмасови опаковки се събират за рециклиране, за разлика от хартията, където
процентът е много по-висок – около 60%. Желязото и стоманата също водят значително в класацията
съответно със 70% и 90%.
Очаквайте допълнителна информация, относно дните за провеждане на кампанията в различните
градове, както и подробности за часове и локации.
Източник: aop.bg
Заглавие: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Рециклиране на видеоглави за магнитофони BOSCH модел BCN50/51 1инч „B“ формат

Линк: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9051608

Текст: BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Българска национална телевизия, ул. Сан Стефано № 29, За: Асен Илиев, България 1020, София, Тел.: 02
8142744, E-mail: ailiev@bnt.bg, Факс: 02 8740064
Място/места за контакт: НРТЦ - отдел Обществени поръчки
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnt.bg.
Адрес на профила на купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/БНТ Профил на купувача,11157.
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ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуги
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
„Рециклиране на видеоглави за магнитофони BOSCH модел BCN50/51 1инч „B“ формат“
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
42914000
Описание:
Оборудване за рециклиране
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Съгласно техническото задание, неразделна част от документацията за участие
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
65999 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
гр. София, сградата на БНТ, ул. Сан Стефано № 29
NUTS:
BG411
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
1. За да удостоверят, че отговарят на нормативно установените общи изисквания, посочени в ЗОП и на
предварително обявените от възложителя изисквания в публичната покана, участниците в процедурата
трябва да представят следните документи:1.1. Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за
търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със
законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително
електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 1.2. При участници обединения копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява
участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва
представляващият; 1.3. Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 1.4. Декларация за
неразгласяване на информация; 1.5. Декларация за автономност на офертата; 1.6.Декларация по чл. 56,
ал.1, т. 8 от ЗОП; 1.7. Декларация за съгласие от подизпълнител/и.1.8. Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП.
1.9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици.1.10. Декларация за липса на свързаност с друг участник в
съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. 2. За
доказване на техническите възможности и/или квалификацията участникът трябва да представи следните
документи: 2.1.Документ за удостоверяване, че фирмата доставчик е оторизиран сервиз на
производителя/ите на предлаганото оборудване и списък на сертифицираните сервизни бази на
доставчика. Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности
и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите,
определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя
доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
Участникът следва да покрие следните минимални изисквания по горната точка: Участникът следва да
представи документ че е оторизиран сервиз на производителя/ите на предлаганото оборудване и списък
на сертифицираните сервизни бази на доставчика. 3. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за липса на
обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“ от ЗОП. 4. Изрично пълномощно, в случай че
лицето, което ще представлява участника в отношенията му с Възложителите не е негов представител по
закон. Пълномощното трябва да бъде подписано от лицето, което по закон представлява участника.5.
Оферта по образец.6. Техническото предложение по образец. Към техническото предложение участникът
следва да представи следната информация: Описание на техническото предложение, направено въз
основа на заданието; Гаранционни условия и Декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП свободен текст, по
преценка на участника. 7. Ценово предложение по образец, ведно с Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6,
ал. 5, т. 3 от ЗМИП. 8. Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата, подписан от
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участника. 9. Изрично пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в отношенията
му с Възложителите не е негов представител по закон.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
01/04/2016 17:00
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в Национален радиотелевизионен център, бул. "Цариградско шосе" № 111, Стопански административен блок, отдел
"Обществени поръчки", стая 218. Отварянето на офертите ще се извърши в 11:00 часа на 04.04.2016 г., в
сградата на БНТ, ул. "Сан Стефано" № 29. Отварянето на офертите е публично и на него могат да
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители
на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до
сградата на БНТ.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
01/04/2016

Източник: chernomore.bg
Заглавие: Във Виена боклукът директно се превръща в ток и парно

Преработка на боклука по виенски

Линк: http://www.chernomore.bg/jivot/2016-03-24/vav-viena-boklukat-direktno-se-prevrashta-v-tok-iparno

Текст: Австрийската столица е забележителен град не само заради великолепните дворци и паркове, но

и защото успява умно и ефективно да решава някои от най-важните проблеми, характерни за големите
градове. Виена е чиста, не се усеща мирис на боклук, а голяма част от сградите се отопляват с централно
парно. Между боклука и топлината в жилищата има пряка връзка.
От 2009 г. в Австрия има забрана за депониране на необработени битови отпадъци. Днес в страната се
използват два варианта за преработване на боклука – изгаряне в специални заводи и преработване в
механично-биологични съоръжения.
Във Виена са изградени четири съоръжения за изгаряне на отпадъци – Фльотцерщайг, Шпителау,
Пфафенау и Зимеринг Хайде. Годишно в тях се оползотворяват около 900 000 тона боклук, опасни
отпадъци и шлака. Получената около 1,5 млн. МВтч. топлинна енергия се предава към топлопреносната
мрежа. Отоплителната мрежа във Виена е с дължина приблизително 1 200 км и снабдява 350 000 жилища
и повече от 6500 промишлени обекта с централно парно. Около една трета от енергията в тази мрежа се
подава от заводите за изгаряне на отпадъци.
Виенски енергиен модел
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В основата на т.нар. Виенски модел е залегнал принципът за спестяването на първична енергия чрез
използване на отпадъчната топлина. Тук се залага на комбинираното производство на електрическа и
топлинна енергия чрез когенерация, използването на енергия от термична преработка на отпадъци,
увеличено използване на възобновяеми енергийни източници. Използването на децентрализираните
форми за добив на енергия като домашни соларни фотоволтаични системи и комбинирани технологии за
слънчева и геотермална енергия (зелена топлина) се насърчава от Виенската общината. Чрез този модел
годишно се ограничава отделянето на до 3 млн. тона въглероден двуокис във въздуха. Получената при
производството на електроенергия в топлоцентралите отпадъчна топлина се използва за централно
отопление. Тази когенерация дава възможност за комбинирано производство на електрическа и
топлинна енергия при максимално оползотворяване на енергийното съдържание на горивата, а
ефективността се покачва от 40 на 86%.
Изгаряне на отпадъци
Инсталациите за изгаряне на отпадъци са част от структурата на общинското енергийно дружество
„Виенска енергия” ООД. Те не просто произвеждат екологична енергия, а са и важна част от цялостното
управление на виенските отпадъци. Дружеството трупа опит в създаването на енергия от отпадъци от
1963 г, когато започва работа първата инсталация Фльотцерщайг, най-новата – Пфафенау е отворена
преди седем години.
В заводите за изгаряне на отпадъци замърсителите се унищожават с максимална ефективност и се
намалява обемът на отпадъка за депониране на сметища. Процесът на горене се следи и вредното
въздействие върху околната среда се избягва чрез усъвършенствана технология за пречистване на
отработените газове. Вредните емисии в инсталациите за изгаряне на отпадъци на Виенска енергия ООД
имат стойности с около 90% под допустимите норми и по този показател дружеството е водещо в
световен мащаб.
Освен ток и парно в централния завод в австрийската столица произвеждат и „хладно“ – има климатична
секция, където енергията от боклука през лятото се насочва за охлаждане на сгради.
Рециклиране
Вече 30 години във Виена отпадъците се събират разделно и по възможност се рециклират. В града са
разположени общо 2100 000 контейнера за разделно събиране на хартия, стъкло, биологични отпадъци и
боклук, който не може да се преработва. Отделно дейстават 18 сметища и още 100 пункта за проблемни
отпадъци.
Статистиката показва, че годишно в Австрия на глава от населението се „падат” по 620-630 кг. отпадъци.
Община Виена е монополист във всички дейности, свързани със сметта. Единствено при събирането и
извозването на боклука е направено изключение, но само за най-големите фирми. Те могат да наемат
частни фирми за извозване на отпадъците им. Всички останали се обслужват от общински дружества.
Виенчани плащат такса смет, която се определя според броя на обитателите в жилището. Собствениците
на къщи с градина плащат по-висок налог заради по-големия обем биологични отпадъци.
Всяка година виенчани събират около 350 000 тона боклук разделно. По този начин в обикновените кофи
за боклук отиват с 40% по-малко отпадъци. Това означава 75 00 тона по-малко въглероден двуокис.

Източник: smolyan.bgvesti.net
Заглавие: Младежи от Златоград правят фитнес с пари от разделно събиране на отпадъци
ИНТЕРАКТ клуб в Златоград стартираха проект под надслов „ФИТНЕС ЗА СМЕТ”
Линк: http://www.smolyan.bgvesti.net/news/220950/Mladezhi-ot-Zlatograd-pravyat-fitnes-s-pari-otrazdelno-sabirane-na-otpadaci
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Текст: Идеята на младите хора е продължение на проекта им „Промяната започва от нас” за разделно

събиране на отпадъците-хартия и пластмаса, реализиран в СОУ „Антим I”-Златоград. Целта е чрез
разделно събиране на отпадъци от хартия и пластмаса да се събере сумата от 3450 лв , с която да се купят
три уреда за фитнес на открито чрез оползотворяване на разделно събрани отпадъци от хартия и
пластмаса.
Проектът предвижда разделно събиране на отпадъци от предприятия, учреждения и домакинства в
периода на един месец - от 23 март до 22 май 2016 г.
Със средствата ще се изгради площадка за фитнес на открито с три уреда за всички ценители на спорта и
здравословния начин на живот, която да бъде готова и официално открита на 1 юни тази година.
Освен възможност за спорт и по-здравословно ежедневие, идеята има и чисто екологичен ефект, тъй като
статистиката сочи, че 18 кг рециклирана хартия се равнява на едно спасено дърво.
Фитнесът на открито ще бъде изграден на градския стадион, а в инициативата са заявили участие
Общинска администрация в Златоград, предприятия и учреждения, в които работят членове на РОТАРИ
клуб Златоград-Неделино.
Лайънс клуб Златоград-Смолян имат готовност да участват с рекламна и логистична подкрепа, а Иван
Вълчев е готов да предостави чували и да изкупи събраните количества.
Любен Кирилов ще изработи безвъзмездно за целите на проекта 6 стойки за поставяне на чували.

Източник: pik.bg
Заглавие: Страшна екокатастрофа в България! 85% от реките са отровени, земите ни са пълни с
промишлени отпадъци
Линк: http://pik.bg/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B0-

%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0
%B0-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-85-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8--news505679.html

Текст: "България е изправена пред огромни проблеми, свързани с околната среда. Според изчисления,
85% от речните води са замърсени с промишлени отпадъци, а 70% от селскостопанските земи са
увредени от емисии от промишлени производства", съобщава доклад за екологичните проблеми у нас,
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публикуван в сайта на министерството на околната среда и водите. Средно замърсените течащи води
надхвърлят 70% от всички такива в България. Като основна причина за това се посочва органичното
замърсяване от непречистени отпадъчни води, пише "Стандарт". Замърсяването главно се дължи на
индустриално, смесено индустриално и битово изхвърляне на отпадни води и материали. Основните
замърсители са металургични и химически заводи.
Всеки трети българин отказва да пие вода от чешмата, тъй като е с много лошо качество. Данните са от
национално проучване, направено по поръчка на екоминистерството. 18% пък по-често консумират
бутилирана вода, защото се съмняват в качеството на чешмяната. Над 36% са убедени, че доставяната до
дома им вода е с лошо качество, показват още данните от проучването. Основните показатели, по които
българите определят качеството на водата, са мътността и мирисът на течността.
Наскоро направени изследвания обаче показват, че повечето реки в България имат повишена способност
да се самопречистват поради своите хидравлични, физико-химични и биологични характеристики.
Според доклада, през последните няколко години в повечето реки се наблюдава тенденция към слабо
подобряване на качеството на водите. Причина за това са технологичното обновление на
производствените процеси и изграждането на пречиствателни съоръжения, както и преустановяване
дейността на неефективни, силно замърсяващи производства.
При крайбрежните ни води нещата са малко по-различни. В зоните на водоползване качеството на водите
отговаря на нормативните изисквания. Единствено изключение прави пунктът при вливането на река
Камчия в Черно море, на който се превишават нормите на амониев и нитритен азот. Според
изследователите на водата, това се дължи на хидродинамичните явления, които протичат при смесването
на реката и морето. И въпреки че се наблюдават превишения на нормите за отделни показатели, общата
тенденция е към подобряване и стабилизиране качеството на крайбрежните морски води и
крайморските езера.
Друго изследване пък показва, че над 60% са загубите на вода в отрасъл водоснабдяване и канализация.
Голяма част от тези загуби се дължат не само на физически течове от водопроводите, а и на неправилно
измерване на консумацията, което пък се дължи на недобър избор на водомер или липсата на такъв.

Източник: perniknews.com
Заглавие: Зам.министър Красимир Живков в Перник: Трябва да се закрият нерегламентираните сметища
Линк: http://perniknews.com/news/read/zam-minist-r-krasimir-zhivkov-v-pernik-tryabva-da-se-zakriyatnereglamentiranite-smetischa

Текст: Кметовете, които не изпълняват предписанията на РИОСВ, що се отнася до закриване на

нерегламентираните сметища и замърсяванията на водите ще носят своята отговорност и ще им бъдат
съставяне актове – това каза по време на посещението си в Перник зам.министърът на околната среда и
водите Красимир Живков. Той поясни, че миналата година са глобени десетки кметове в страната. Това са
крайни мерки, но това са разпоредби на закона и трябва да се спазват.Проблемът с нерегламентираните
сметища е национален, а не местен. Зам.министърът беше категоричен, че трябва дас е промени
манталитета на хората, да се спазват законите и наредбите. За да станат градовете по-чисти. Затваряне на
старите сметища и тяхното рекултивиране – това беше една от основните теми, които бяха тема на
дискусията по време на посещението на зам.министъра в Перник. На работната среща се представиха и
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възможностите за кандидатстване по новата оперативна програма „Околна среда” за периода 2014-2020
година.

Източник: cross.bg
Заглавие: България продължава да е сред страните с най-мръсен атмосферен въздух в ЕС
Линк: http://www.cross.bg/komisiya-vasileva-bulgariya-1502728.html#axzz43uIaadta

Текст: България продължава да е сред страните с най-мръсен атмосферен въздух в Европейския съюз.

Екоминистърът Ивелина Василева заяви пред ресорната парламентарна комисия, че от Брюксел все още
не са прекратили съдебната процедура срещу страната ни. Василева посочи още, че общо десет
наказателни процедури са заведени срещу България заради пропуски в прилагането на екологичното
законодателство.
Въпреки промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух и солените глоби, които правителството
реши да наложи за замърсяване на въздуха, Европейската комисия все още не е прекратила
наказателната процедура срещу страната ни, стана ясно от думите на министър Ивелина Василева.
"Не е стартирало още делото. Изпращаме информация на Европейската комисия и на Европейския съд,
като се надяваме, че действията, които са предприети на национално ниво няма да доведат до решения в
отрицателно посока", каза ресорният министър.
В края на миналата година Европейската комисия спря шест наказателни процедури срещу България, но
остават още десет, сред които и за незаконните сметища.

Източник: targovishtebg.com
Заглавие: Търговище ще бъде домакин на регионално представяне на почистваща техника за общините
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/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D
1%89%D0%B5-%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5
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Текст: На 25.03.2016г., петък, Търговище ще бъде домакин на регионално представяне на почистваща

техника за нуждите на общините.
От 11часа пред сградата на Община Търговище ще се проведе демонстрация на почистващи машини за
улици, паркове, вътрешни пространства и други.
По-късно е насрочена среща по темите за компостиране и сепариране на отпадъци, екопроекти и други,
по които работят общините.
Ще бъдат демонстрирани модерни технологии за почистване, сметосъбиране, обработка на сметища,
рециклиране на отпадъци и екология.
На площада ще бъдат показани само малогабаритни машини, които няма да повредят настилката. Потежките ще бъдат изнесени в странични зони.
Регионалното представяне е за Търговище, Попово, Антоново, Разград, Лозница, Бяла и други.

Източник: dnes.bg
Заглавие: МВР разкри незаконна търговия с метали в Бургас
Задържани са мъж и жена, които се разследват и за лихварство
Линк: http://www.dnes.bg/crime/2016/03/24/mvr-razkri-nezakonna-tyrgoviia-s-metali-v-burgas.297144

Текст: Полицаи от Бургас задържаха мъж и жена за незаконна търговия с черни и цветни метали,

съобщиха от МВР. Двамата се разследват и за лихварство.
Специализирана полицейска операция е проведена вчера на територията на бургаския кв. "Победа“. В
нея са участвали служители на отдел "Икономическа полиция“, на сектор „Специализирани полицейски
сили“ и криминолози.
В хода на акцията полицаите извършили проверка в частен дом, обитаван от 30-годишна жена и 32годишен мъж, двамата криминално проявени, жители на Бургас. В жилището са открити множество
черни и цветни метали, електронни кантари, както и водена тетрадка със записки относно данни за
изкупуваните метали и платени суми.
На двамата е съставен констативен протокол за извършваната нерегламентирана дейност с черни и
цветни метали.
От дома са иззети и дебитни карти на други лица заедно с ПИН-кодове, златни накити с тегло над 200
грама, както и множество разписки за заложено злато в различни заложни къщи на територията на
Бургас.
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Източник: konkurent.bg
Заглавие: Намериха разфасовани 70 коли в Софрониево
Линк: http://konkurent.bg/article/69409/nameriha-razfasovani-70-koli-v-sofronievo

Текст: Икономическа полиция и РИОСВ установиха частен имот в мизийското село Софрониево, в който

са се разкомплектовали леки коли незаконно.
Акцията е била проведена вчера.
„В частен имот е установено извършване на нерегламентирана дейност с излезли от употреба МПС.
Намерени са разкомплектовани части от 70 автомобила. Собственикът на имота е извършвал тази
дейност без съответните разрешителни по Закона за управление на отпадъците. Служителите на РИОСВВраца са съставили акт по Закона за управление на отпадъците“, казаха от МВР.

Източник: m.tribali.info
Заглавие: Спипаха трима крадци на кабел във Видинско
Линк: http://m.tribali.info/bg/spipaha-trima-kradtsi-na-kabel-vav-vidinsko/

Текст: Трима жители на Белоградчик са задържани в полицейския арест за кражба на кабел, съобщиха от
пресцентъра на областната дирекция на МВР.
Вчера във видинското районно управление бил получен сигнал за извършена кражба от землището на
село Мали Дреновец във времето от 08.30 до 16.30 часа на 23 март. Обект на посегателството били около
50 метра съобщителен кабел, собственост на телекомуникационна компания.
След проведено незабавно разследване авторите на деянието са разкрити. Оказало се, че това са трима
мъже с инициали Н.Н. /25 г./, В.В. /37 г./ и Ц.З. /27 г./. Мъжете са задържани с полицейска мярка за 24
часа. Работата по случая продължава, образувано е досъдебно производство.

Източник: zarata.org
Заглавие: Откраднаха кабели на EVN в Чирпан
Линк: http://www.zarata.org/archives/94448
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Текст: Крадец отмъкна захранващи кабели на електроразпределителното дружество EVN, съобщиха от

Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Съобщението е получено на 24 март в 9 часа в Районното
полицейско управление в Чирпан. От полицията установили, че за времето от 20,00 часа на 23 март до
9,00 часа на 24 март неизвестно лице е извършило кражба на два 30-метрови захранващи ел проводници
от мрежата на “EVN” до къща, намираща се на ул.”Единство” в Чирпан. Образувано е досъдебно
производство по случая.

Източник: renewsbg.com
Заглавие: Отмъкнаха кофражни платна
Линк: http://renewsbg.com/?p=5039

Текст: Трима извършители на кражба на кофражни платна са установили дупнишки полицаи. Л.П.,23 г.,

Л.Б., 23 г., и М.Й., 25 г., са известни на полицията с противозаконни деяния, осъждани са. Срещу тях е
започнато досъдебно производство в РУ Дупница.
Вчера в РУ Кюстендил е заявена кражба на медни бобини, ел. кабел, удължител, професионално зарядно
устройство от автоработилница в града. Местопроизшествието е обслужено от дежурна следственооперативна група, работата по установяване на извършителя на деянието продължава.
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