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Източник: МОСВ
Заглавие: Министър Василева ще даде старт на кампанията „Яко е да си еко“ за 2016 година
Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4175

Текст: На 28 март министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще даде начало на

националната образователно-информационна кампания „Яко е да си еко“, насочена към популяризиране
на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Откриването е насрочено за 12,30 ч. в Първа
английска гимназия в София.
Тазгодишната кампания ще е съсредоточена върху две от приоритетните оси на програмата – „Отпадъци“
и „Подобряване качеството на атмосферния въздух“. Целта е формиране на екологично съзнание в
българските граждани. Дейностите ще бъдат насочени приоритетно към учениците, като гаранция за
устойчивост на предприеманите мерки по ОПОС 2014-2020.
Част от инициативата е провеждането на Зелена олимпиада, в която деца от цялата страна ще решават
тестове на екологични теми. Тя се организира за четвърта година от образователния портал Академика
БГ. Регистрацията и решаването на тестовете ще бъдат възможно от 28 март до 10 май 2016 г. Резултатите
ще бъдат обявени на сайта на Зелената олимпиада http://zelenaolimpiada.bg/ на 20 май 2016 г.
Ще бъдат наградени 18 участници – по трима от всеки район за планиране: Северозападен, Северен
централен, Североизточен, Югозападен, Южен централен и Югоизточен.
В заключителните събития по награждаването на най-добрите участници ще се включат и актьорите
Димитър Рачков и Васил Василев-Зуека със спектакъла „Яко е да си еко“.

Източник: dariknews.bg
Заглавие: Министър Ивелина Василева: МОСВ е събрало 2 млн. лв. от глоби през 2015 г.
Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1562791

Текст: Приоритет на МОСВ е контролната дейност, която се осъществява от всичките ни структури в
страната. Това каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева по време на Шестия зимен
университет на Старейшини ГЕРБ, който се провежда в Стара Загора. Събраните глоби през миналата
година са около 2 милиона лева, което показва волята ни за контрол и недопускане на практики, които не
са в съответствие с екологичното законодателство, добави министърът.
В контекста на темата на форума - сигурността, Ивелина Василева каза, че макар и някои трудно да
намират връзката й с екологията, усилията за опазването на околната среда са важен фактор от
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сигурността. Живеем във времена, в които внимателно трябва да се отнасяме към замърсяванията, усеща
се ефектът от измененията на климата, добави министърът. „Екологичните въпроси често надхвърлят
националните териториални граници. Защото има кризи, които могат да станат трансгранични и
глобални. Затова нашите политики са насочени към осигуряване на тази сигурност", каза Ивелина
Василева.
Министърът отбеляза, че в края на 2015-а МОСВ е отчело изключително добри резултати на инвестициите
по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013" - изградени бяха 36 нови пречиствателни станции, 14
бяха модернизирани, близо 900 000 души бяха свързани към изградената ВиК мрежа, която е с обща
дължина около 2600 км. Изградени бяха и 18 регионални системи за управление на отпадъците.
„Продължаваме да работим усилено и по новата оперативна програма. Ресурсът по нея е 3,5 млрд. лв.",
добави Василева.

Източник: greentech.bg
Заглавие: МОСВ: 36,4 на сто от българите избягват найлоновите торбички
Линк: http://www.greentech.bg/archives/65601

Текст: 36,4% от българите се въздържат от употреба на найлонови торбички. С процент повече са
сънародниците ни, които се стараят да не използват пластмасови бутилки, чаши, чинии и пр.
Това сочат данните от национално представително изследване, изготвено от агенция „Екзакта“ по
поръчка на ОПОС 2014-2020. Проучването е направено преди старта на образователната кампания на
МОСВ „Яко е да си еко“, насочена към оформяне на екологична култура сред подрастващите. Тя цели и
популяризиране на мерките за чиста околна среда на МОСВ, изпълнявани чрез новата оперативна
програма.
Доста висок процент – 38 на сто заявяват, че когато изхвърлят пластмасова бутилка я смачкват, за да
заема по-малко място в контейнера. 26 на сто не прилагат мерки за намаляване на отпадъците.
Интересни са и данните за мерките, които българите прилагат във всекидневието си и които водят до
намаляване на замърсяването на въздуха. 58,5 на сто казват, че ходят пеш, 25,3% използват сухи вместо
мокри дърва за отопление. 17,7 на сто целенасочено използват градски транспорт вместо личния си
автомобил, а 15,8 процента заменят автомобила с велосипед. 6,6% казват, че използват въглища с ниско
съдържание на сяра и пепел. 28,3 на сто от българите заявяват, че не прилагат мерки за намаляване на
замърсяването на въздуха.
Сред най-сериозните екологични проблеми българите посочват изсичането на горите, липсата на
залесяване, умишлените палежи, замърсяването на въздуха, незаконните сметища, липсата на
достатъчно екологично съзнание у хората.
Източник: focus-news.net
Заглавие: 83 проверки в 66 обекта са извършили експертите от РИОСВ - Пазарджик през първите два
месеца на годината
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Линк: http://www.focus-news.net/news/2016/03/27/2215621/83-proverki-v-66-obekta-sa-izvarshiliekspertite-ot-riosv-pazardzhik-prez-parvite-dva-mesetsa-na-godinata.html

Текст: През месеците януари и февруари експертите и специалистите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 83
проверки в 66 обекта, съобщиха от инспекцията. За отстраняване на констатирани несъответствия са
дадени общо 27 предписания. Съставени са два акта по Закона за водите - на столично дружество с
площадка в град Панагюрище и на дружество в град Пещера. При извършена проверка по сигнал за
наличие на черен дим от комините на оранжерии в стопанския двор на село Мало Конаре е съставен акт
по Закона за управление на отпадъците за нерегламентирано изгаряне на отпадъци - автомобилни гуми и
гумени уплътнения.

Източник: greentech.bg
Заглавие: Европеецът е генерирал по 475 кг боклук през 2014 г.
Линк: http://www.greentech.bg/archives/65602

Текст: Средностатитическият жител на ЕС е генерирал 475 килограма боклук през 2014 година, по данни

на Евростат. Това е с 10% по-малко в сравнение с пиковия обем боклуци, отчетен през 2002 година, а
именно 527 кг. на човек. От 2007 г. насам генерирането на отпадъци в ЕС постоянно намалява, отчита
Евростат.
От натрупаните 475 кг отпадъци на човек в ЕС през 2014 г. общо 465 килограма са третирани. Това
обхваща различни методи: рециклирани са средно 28%, други 28% са изпратени на депата за отпадъци,
27% са инсинерирани и 16% са компостирани.
Делът на рециклираните и компостираните отпадъци в ЕС през 2014 стабилно нараства: от 17% през 1995
до 44% през 2014 г., казват от Евростат.
Обемът на произведените отпадъци варира значително за различните страни от ЕС. С по-малко от по 300
килограма на човек страните с най-малки обеми отпадъци, генерирани през 2014, са Румъния (254 кг),
Полша (272 кг) и Латвия (281 кг). Следват ги Чешката република и Словакия с по малко над 300 кг. на
човек. Най-прозиводителни откъм отпадъци са Дания (759 кг на човек) и Кипър, Германия и Люксембург с
по над 600 кг. на човек.
Третирането се различава значително между отделните страни, но лидери по рециклиране са Словения
(49%) и Германия (47%). Компостирането е най-сериозно застъпено в Австрия (32%), следвана от
Нидерландия (27%) и Белгия (21%).
Заедно компостирането и рециклирането са методът на третиране на цели две трети (64%) от отпадъците
в Германия, следвана от Словения (61%), Австрия (58%), Белгия (55%) и Нидерландия (51%).
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Най-малко от половината от отпадъците се изгарят в Естония (56%), Дания (54%), Финландия и Швеция (по
50%).
Най-често прилаганият метод за третирането на отпадъците е депонирането им, т.е. изпращането на
сметищата. Това важи за Латвия (92%), Малта (88%), Хърватия (83%), Румъния (82% по данни от 2013),
Гърция (81% по данни от 2013), Словакия (76%), Кипър (75%) и България (74%).

Източник: digital.bg
Заглавие: Колко ще спечелим, ако върнем стария си смартфон iPhone за рециклиране
Линк: http://www.digital.bg/kolko-shte-spechelim-ako-varnem-stariq-si-smartfon-iphone-za-recikliranearticle482084.html

Текст: Аpple iPhone SE и новия 9.7-инчов таблет iPad Pro бяха основните акценти на голямото събитие,

което компанията проведе само преди няколко дни, но на него тя разкри и детайли за иновативната
концепция Apple Liam. Припомняме ви, че под това име се крие иновативен робот, чиято основна цел е да
разглобява на съставните части вече използвани смартфони, които след това се рециклират и използват
отново. Aко сте собственик на стар iPhone е добре да знаете, че технологичния гигант стартира нова
програма, която ще ви позволи максимално бързо и лесно да се отървете от него, предаде BGR.
Нейното име е Apple Renew и освен, че ще се погрижи за рециклиране на мобилното устройство ще ви
донесе и възнаграждение под формата на различни Gift карти, които после можете да използвате за
покупка на игри или приложения. Фактът, че тя няма да ви плаща пари не е случаен, тъй като това е
гаранция, че всеки потребител, който предостави стария си iPhone ще продължи да е част от
екосистемата на Apple. В случай, че искате да станете част от тази инициатива ще получите Gift карта на
стойност $50, ако върнете своя използван iPhone 4 или iPhone 4S.
Компанията увеличава тази цифра двойно, когато става въпрос за iPhone 5 и iPhone 5c, а собствениците на
iPhone 5s могат да очакват $150, като стойността става $250 и $300 за по-новите iPhone 6 и iPhone 6 Plus.
Трябва да отбележим, че Apple Renew включва и други продукти, сред които компютрите iMac, лаптопите
MacBook, както и музикалните плейъри iPod. В заключение ще ви информираме, че робота Liam
рециклира около 1.2 млн. устройства на година, като се очаква техния брой да се увеличи значително
през 2016г.

Източник: dariknews.bg
Заглавие: Приемат опасни отпадъци от домакинствата в Сливен
Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1562850
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Текст: Мобилни събирателни пунктове ще приемат опасни отпадъци от домакинствата и последващото

им третиране в Сливен.
Акцията ще се проведе на 28 и 29 март, съобщиха от отдел „Екология" в общината.
През първия ден отпадъци ще се приемат от 10:00 до 16:00 часа в пункт в ж.к. "Дружба", паркинга до
пазара.
На 29 март от 10:00 до 16:00 часа - в ж. к. "Българка", на паркинга до Битака.
Основните групи опасни отпадъци, образувани в домакинствата са: Живак и живакосъдържащи уреди живачни термометри и ампули, прекъсвачи, живак (с изключение на луминесцентни лампи); Лакове и
бояджийски материали - бои, лакове, разредители и разтворители за боя, терпентин и др.; Домакински
препарати и химикали - почистващи препарати, белина, дезинфектанти, дезодоранти, киселини, основи,
реактиви и др.; Мастила и замърсени опаковки - опаковки, съдържащи опасни вещества; Негодни
препарати за растителна защита - пестициди; Фармацевтични продукти - лекарства с изтекъл срок на
годност.

Източник: burgasnews.com
Заглавие: Мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци ще има в Бургас
Линк: http://www.burgasnews.com/novini-burgas/99320-mobilni-tzentrove-za-razdelno-sabirane-naotpadatzi-shte-ima-v-burgas

Текст: 10 мобилни центъра за разделно събиране на отпадъци ще има в Бургас. Те ще бъдат
предназначени за разделно събиране на метал, стъкло, хартия, пластмаса, излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване, опасни отпадъци от бита /опаковки от почистващи препарати,
лекарства с изтекъл срок, стари термометри и др./, акумулатори, луминисцентни лампи, текстилни
отпадъци. За целта общината вече е обявила обществена поръчка и оферти се приемат до 9.05. Три от
центровете ще са в комплексите "Възраждане", "Лазур" и в централната част на града.
Реализацията на проекта за Мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци на практика е
надграждане на действащата система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на
Община Бургас, базирана на стационарни трицветни контейнери. Основната цел е намаляване
количествата отпадъци, предназначени за депониране и последващо оползотворяване на
рециклируемите отпадъци, чрез предоставяне на достъпна услуга за гражданите, близо до домовете на
хората.
Мобилният характер на центровете за разделно събиране на отпадъци позволява позиционирането им на
различни места в жилищните комплекси и квартали. По този начин се осигурява достъпност за
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населението, както и улеснение на гражданите да предават отпадъците от домакинствата, които могат да
се рециклират и използват повторно.
Въвеждането на електронна система за отчитане на предадените количества разделно събрани фракции
ще даде възможност гражданите да заплащат такса само за изхвърлените неразделени количества
битови отпадъци.
Реални ползи от реализацията на проекта са възможности и предпоставки да се оползотворят голяма част
от битовите отпадъци; намаляване вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване на
образуването им; намаляване количеството на битовите отпадъци за транспортиране и депониране,
респективно намаляване замърсяването на почвата и водите, както и намаляване на парниковите газове
в атмосферата. Освен това от общината се надяват, че по този начин ще се мотивират гражданите да
заплащат на такса битови отпадъци само за количеството неразделени отпадъци. Поддържането на
площадите и пешеходните зони ще се осъществява без замърсяване на въздуха. Електрическа тротоарна
метачка ще почиства градските пространства, задвижвана от акумулаторни батерии. Така в атмосферата
няма да се изхвърлят вредни газове.
Припомняме, че Бургас беше един от първите в страната, където бяха пуснати в експлоатация подземни
контейнери за разделно събиране на отпадъците.

Източник: standartnews.com
Заглавие: Студенти творят изкуство от отпадъци

Седмица на екологията в АУБ

Линк: http://www.standartnews.com/regionalni/studenti_tvoryat_izkustvo_ot_otpadatsi-327488.html

Текст: Засаждане на цветя в университетския комплекс „Скаптопара", изработване на декоративни

предмети от отпадъци и концерт, посветен на „Часът на Земята". Инициативите са по повод Седмица на
екологията в Американския университет в Благоевград. Младежите от АУБ ще провокират хората да се
замислят за влиянието, което оказваме върху околната среда и начините за опазването й, през тази
седмица.
Седмицата на околната среда ще бъде открита с дискусия на тема „Нулеви отпадъци". В събитието ще
участват представители от неправителствената организация „За земята", преподавателят по околна среда
и биология в АУБ Уилям Кларк и студенти от университета. Всички желаещи ще могат да изрисуват
собствени тениски във вторник вечер, а в сряда ще бъдат засадени цветя край студентските общежития.
Младежи ще покажат в четвъртък как ненужните вещи могат да се превърнат в изкуство и да послужат за
декорация. Петъчната вечер ще бъде посветена на спортни събития с цел да се популяризира активен
начин на живот сред общността на АУБ. Седмицата завършва на 2 април с концерт, посветен на „Часът на
земята", на който ще бъдат загасени светлините за 1 час. Музикалното събитие ще започне в 20,00 часа в
университетския комплекс „Скаптопара".
Седмицата на екологията се провежда за осми път в Американския университет в България. Множество
клубове и офиси от университета си сътрудничат и обединяват усилия, за да организират разнообразните
дейности. Целта им е да повишат ангажираността на хората към опазване на околната среда.
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Източник: zadupnitsa.com
Заглавие: Община Дупница продължава почистването на боклуци изхвърлени на нерегламентирани

сметища

Линк: http://zadupnitsa.com/obshtina-dupnitsa-proda-lzhava-pochistvaneto-na-boklutsi-izhva-rleni-nanereglamentirani-smetishta/

Текст: Служители на Община Дупница продължават от утре почистването на боклуци изхвърлени на

неопределени за това места и превърнали ги в нерегламентирани сметища в града и около него. Вече
приключиха дейности по почистване на "Каваклия" и района около Еврейските гробища, откъдето бяха
събрани и извозени купища отпадъци. Предстои да бъде почистен и теренът около река Джерман срещу
Главен път Е-79, както и около улица „Отовица“ и други терени. От Община Дупница апелират гражданите
да пазят природата чиста и да не замърсяват околната среда.

Източник: focus-news.net
Заглавие: Смолян: Община Чепеларе организира акция за почистване на речните корита
Линк: http://www.focus-news.net/news/2016/03/27/2215681/smolyan-obshtina-chepelare-organiziraaktsiya-za-pochistvane-na-rechnite-korita.html

Текст: Община Чепеларе организира акция за почистване на речните корита, съобщават от пресцентъра

на общината. Апел към гражданите отправят и за неизхвърляне на строителни и битови отпадъци в
речните корита и нерегламентирани за целта места. „Нека всички заедно се грижим повече за реките, за
да избегнем евентуални бедствия при проливни дъждове. Почистването на речните корита и
прилежащите им площи от отпадъци е в изпълнение на ежегодните планови дейности на община
Чепеларе. Призоваваме Ви за съдействие и помощ”, призовават от общината. Почистването включва,
както замърсени със строителни и битови отпадъци райони, така и поддържането на цялата територия на
общината чиста. „Забранява се изхвърлянето на отпадъци на нерегламентирани места. Молим, ако
забележите замърсени зони да сигнализирате на тел. 03051/8145 - Общинска администрация Чепеларе.
Контролът по изхвърлянето на строителни и битови отпадъци ще бъде строг, предвидените санкции за
нарушителите са в размер на 2000 лева, съгласно действащите нормативни уредби в Община Чепеларе”,
предупреждават от Областната администрация.
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Източник: novinar.bg
Заглавие: Бургазлии ще плащат такса „смет” само за изхвърлен неразделен боклук
Линк: http://novinar.bg/news/burgazlii-shte-plashtat-taksa-smet-samo-za-izhvarlen-nerazdelenbokluk_NTMyNzsyMQ==.html

Текст: Бургазлии отново са новатори – те ще плащат такса „смет” само за изхвърлените от тях
неразделени количества битови отпадъци.
Това ще стане след като до октомври в града бъдат разположени на 10 места нови мобилни центрове за
разделно събиране на боклука, съобщи flagman.bg. Те ще отчитат електронно предадените количества
смет.
Общината стартира обществена поръчка за доставката на мобилните центрове, в които бургазлии ще
могат да изхвърлят метал, стъкло, хартия, пластмаса, излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване, опасни отпадъци от бита, акумулатори, луминисцентни лампи и текстилни отпадъци.
Новите центрове надграждат действащата система за разделно събиране на отпадъци в града, която е
базирана на стационарните трицветни контейнери, изтъкват от кметството.
Основната цел е да се намали количеството боклук, предназначен за депониране, чрез предоставяне на
инсталации, близки до дома на бургазлии.
По този начин се осигурява достъпност за гражданите, както и улеснение да предават отпадъците от
домакинствата, които могат да се рециклират и използват повторно.
Предвидено е мобилни центрове да има в районите "Възраждане" "Зорница", "Изгрев", "Славейков",
"Меден рудник" и кв. "Сарафово". Стойността на обществената поръчка е 242 917 лева без ДДС.
Източник: perniknews.com
Заглавие: Поредна автоморга с пернишки адрес
Линк: http://perniknews.com/news/read/poredna-avtomorga-s-pernishki-adres

Текст: Поредната незаконна автоморга е открита в Пернишко.Акцията е проведена в края на миналата

седмица от служители на СДВР, ОДМВР – Перник, РИОСВ, НАП и Общински инспекторат – Перник.
Контролните органи проверили площадка за съхраняване на черни и цветни метали в пернишкото с. Г.
Бучино, стопанисвана от 27-годишният Г.А. от селото. Установено било, че пунктът функционира
незаконно, без съответните разрешителни за упражняване на дейност. Използвана била общинска земя
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без сключен договор за това.Започнато е административно-наказателно производство и работата
продължава.

Източник: stz24.com
Заглавие: Задигнаха захранващи кабели в Чирпан
Линк:

http://stz24.com/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8/%
D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B0%D0%BD/

Текст: На 24 март в 09,00ч., в РУ – Чирпан е получено съобщение, че за времето от 20,00ч. на 23 март до
09,00ч. на 24 март неизвестно лице е извършило кражба на два 30-метрови захранващи ел.проводници
от мрежата на "ЕVN" до къща, намираща се на ул. "Единство" в град Чирпан.
Образувано е досъдебно производство.

Източник: sofia.topnovini.bg
Заглавие: Пощальони правят бизнес с брошури, предават ги за скрап
Линк: http://sofia.topnovini.bg/node/665033

Текст: Двама софийски пощальони са предали в пункт за вторични суровини брошури на

веригата магазини „Практикер“. След подадения сигнал е последвало тяхното уволняване.
Пощальоните са обслужвали клоновете 80 и 104. Новината е потвърдена от пресслужбата на държавната
компания, пише Клуб Z.
Брошурите е трябвало да бъдат разнесени по адресите, но двамата служители са посетили направо
пункта за стара хартия. Там те попаднали на полицейски патрул. Полицаите се поинтересували каква ли
поща пристига при търговците на скрап и така разкрили пощальоните.
Предадени са 320 връзки за вторични суровини или общо 32 хил. брошури на „Практикер“. За хартията
пощальоните получили 200 лева, но последвало спиране на сигурните им приходи след уволняването им.
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