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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева подписва договор за втората фаза на водния цикъл на Ямбол 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4613 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на Ямбол Георги Славов 
ще подпишат договор за втората фаза на водния цикъл на града. Финансирането в размер на 36,7 
млн. лв. е по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Със средствата ще се изгради 
пречиствателната станция за отпадъчни води и ще се довърши линейната инфраструктура на града. 
Подписването е на 5 август 2016 г., петък, от 13,45 ч. в зала 203 в сградата на община Ямбол. 
Преди това от 13,00 часа министър Василев ще инспектира строежа на пречиствателната станция. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: МОСВ не е насрочвало дати за разглеждане на плановете за управление на НП „Пирин“ и 
ПП „Витоша“ 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4614 
 

 
 

Текст: Във връзка с големия брой запитвания от медии, пресцентърът на МОСВ съобщава, че няма 
насрочени заседания на Висшия експертен екологичен съвет, на които да бъдат разгледани 
проектите за планове за управление на Национален парк „Пирин“ и Природен парк „Витоша“. 
С оглед на големия обществен интерес, при насрочване на заседанията на ВЕЕС за обсъждане на 
двата проектоплана, МОСВ ще обяви датите официално. 
 
 

Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Утайки от пречиствателни станции ще се използват за тор по специален ред 
 

Линк: 
http://www.dnevnik.bg/biznes/companii/2016/08/03/2805494_utaiki_ot_prechistvatelni_stancii_shte_
se_izpolzvat_za/ 
 

 
 

http://www.dnevnik.bg/biznes/companii/2016/08/03/2805494_utaiki_ot_prechistvatelni_stancii_shte_se_izpolzvat_za/
http://www.dnevnik.bg/biznes/companii/2016/08/03/2805494_utaiki_ot_prechistvatelni_stancii_shte_se_izpolzvat_za/
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Текст: Утайките от пречиствателните станции могат да се използват от земеделските стопани, само 
след предварителното им третиране. Това предвижда приетата от Министерски съвет Наредба за 
реда и начина на оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата 
им в земеделието, съобщи пресцентърът на Министерството на околната среда. 
Утайките от пречиствателните станции за отпадни води съдържат ценни хранителни вещества, които 
могат да се използват за подобряване на почвите. Те обаче трябва да отговарят на строго определени 
изисквания, за да не бъдат заплаха за човешкото здраве и околната среда, предупреждава 
ековедомството. 
Наредбата забранява внасянето им в ливади и пасища, ако в тях ще пашуват животни в срок по-
кратък от 45 дни от торенето. Не се разрешава и използването в площи, върху които се отглеждат 
плодни храсти, зеленчукови култури и лозя, край реки и в защитени територии. Не се допуска и 
оползотворяване на утаечна маса, която има по-висока концентрация на тежки метали от 
разрешеното. 
С проекта на Наредбата се запазват редът и начинът за издаване на разрешителни за дейности по 
оползотворяване на утайки чрез употребата им в земеделието от БАБХ, съгласно Закона за опазване 
на земеделските земи и РИОСВ, съгласно ЗУО. 
Извършена е и промяна на стойностите на максимално допустими концентрации (МДК) на тежки 
метали в почвата. Те са съобразени с нивата, заложени в действащата европейска директива 
(86/278/ЕИО) от 12 юни 1986 г. за опазване на околната среда, и по-специално на почвата, при 
използване на утайки от отпадъчни води в земеделието. С наредбата се въвеждат разпоредби, 
свързани с прилагане на Директива (86/278/ЕИО) на Съвета от 12 юни 1986 г. 
 
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Walmart въвежда “грозни“ плодове в борбата с хранителните отпадъци 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/67427     
 

 
 

Текст: Най-голямата верига за хранителни стоки в САЩ признава, че красотата дълбока точно 
колкото кожата – и това се отнася и за плодовете и зеленчуците. Това мислене в основата на 
решението на Walmart да въведе нова продуктова линия: „грозни“ плодове. Новата линия е уместно 
наречена “Аз съм перфектен“ и ще присъства в 300 избрани магазини във Флорида. Тези плодове, 
понесли отпечатъка на метеорологичните условия, са не по-малко питателни от красивите си 
събратя, затова те ще получат своето заслужен място на масата, вместо да отидат на депото.  
Хранителните отпадъци са тежък проблем в развитите страни. Отвращението на хората от „грозните“ 
плодове и зеленчуци е голям фактор за това. Фермерите знаят какви продукти хващат окото на 
потребителите и търговските обекти и какви плодове ще бъдат пробрани. Това е довело до 
създаването на система, при която напълно здрави и питателни плодове и зеленчуци се изпращат на 
депото само заради това, че имат не-красиви вдлъбнатини или белези. 
Кампанията на Walmart ще помогне за намаляване на хранителните отпадъци. Наред с това обаче тя 
ще има и друг икономически ефект: подкрепа на производителите, които в противен случай биха 
изхвърляли плодовете, което води до загуби за техните стопанства и намалява възможността им да 
инвестират в производството на плодове и зеленчуци. 
 
 

https://greentech.bg/archives/67427
https://greentech.bg/archives/67427
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Източник: vestnikdospat.blogspot.bg 
 

Заглавие: РИОСВ-Смолян е санкционирала 23 обекта за замърсяване на водите 
 

Линк: http://vestnikdospat.blogspot.bg/2016/08/23.html   
 

 
 

Текст: Експерти на РИОСВ-Смолян са санкционирали 23 обекта от началото на 2016 г., за нарушаване 
на екологичното законодателство в сектор „Води“. На девет са съставени актове за установяване на 
административни нарушения, а на четиринадесет има наложени и действащи текущи месечни 
имуществени санкции. Обектите са свързани с рудодобивната, хранително-вкусовата промишленост 
и автомивки. 
Завишеният брой санкционирани обекти е резултат от засиления контрол на инспекцията и сигнали 
на гражданите. 
Контролната дейност на инспекцията, е довела до подобрена работа на пречиствателните 
съоръжения на обектите, а от там и до намаляване на вредното въздействие върху околната среда. 
След извършени проверки на млекопреработвателните предприятия в село Бял извор, община 
Ардино, е преустановено нерегламентираното заустване на отпадъчни води и е постигнато добро 
състояние на водите на река Белизворска.  
За недопускане на повторни нарушения, водещи до замърсяване на водни обекти, екоинспекцията 
продължава да осъществява засилен контрол. 
 
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Безотпадъчен японски град строи уникална сграда от изоставени материали 

Линк: https://greentech.bg/archives/67554 

 
 

Текст:  Hiroshi Nakamura & NAP спечелиха наградата за устойчиви сгради WAN Sustainable Buildings 
Award 2016 със своята зашеметителна „Обществена къща Камикац“ – съчетание от магазин и кръчма, 
което символизира ангажимента на японския град Камикацу да живее, без да генерира отпадъци. 
Екологичната структура е хитро построена от регенерирани материали и показва как изоставените 
неща могат да се вкарат в повторна употреба по творчески и вдъхновяващи начини. 
Малкият, но амбициозен японски град Камикацу е известен с това, че е постигнал ниво на 
рециклиране от 80%. Жителите му сортират отпадъците си в 34 категории. 
„Обществена къща Камикац“ обхваща мисията за нулевите отпадъци в своя дизайн, особено с 
атрактивната си 8-метрова стена от прозорци. Тя е направена изцяло от съчетанието от прозорци, 
събрани от „боклука“ на близките изоставени къщи. 
8-метровата прозоречна стена и другите прозорци въвеждат хладните ветрове в къщата през лятото, 
докато въглеродно неутрално отопление подгрява къщата през зимата. 

http://vestnikdospat.blogspot.bg/2016/08/23.html
https://greentech.bg/archives/67554
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Сградата е изпълнена с всевъзможни творчески образци за повторна употреба, включително 
възстановени плочки от подови настилки, полилей от бутилки, тапет от вестници. Екстериорът е 
облечен в кедрови дъски – местно производство или регенерирани, оцветени с естествено добити 
бои от райска ябълка. 
“Тя се опитва да илюстрира архитектурно една много силна идея – да живеем с нулеви отпадъци”, 
каза заседателят и управляващ директор на EPR Architects Крис Castle. “Тук е налице много силен 
ангажимент от страна на общността,… всичко това е изградено от общността!” 
 
 

Източник: stzagora.net 
 

Заглавие: Прибират безплатно от домовете излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване 
 

Линк: 
http://stzagora.net/2016/08/04/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-
%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82-
%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-
%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D0%B7/ 
 

 
 

Текст: Ако вкъщи или в офиса имате стар или неработещ хладилник, телевизор, пералня, фризер, 
компютър, печка и други подобни непотребни уреди, но не знаете как и къде да ги изхвърлите, или 
са твърде тежки и не ви се занимава с проблема, не се безпокойте. Вече има начин да се отървете от 
тях, без да се озорите ни най-малко. Необходимо ви е да знаете само един напълно безплатен 
(„зелен“) национален телефонен номер: 0 800 14 100 (без никакъв друг код), и да се обадите на него. 
Ето какво ще се случи след това: 
На безплатно посещение при вас ще пристигне мобилна група, която ще вземе ненужния ви уред и 
ще ви предостави всички необходими документи, удостоверяващи законосъобразното му 
рециклиране. Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване се събира и 
транспортира от всички населени места в страната. Безплатно за вас, дори с малък бонус за 
клиентите физически лица – под формата на ваучер на стойност от 2 до 10 лева, в зависимост от 
големината на уреда, който може да се използва при покупка в „Технополис“. 
Приемат се всички видове електрически и електронни уреди, без значение от състоянието им, вида, 
размера, годината на производство, търговската им марка и т.н. Няма ограничителни изисквания за 
външния им вид, но е добре да не правите предварително опити сами и в домашни условия да 
разглобявате старите си електроуреди с цел да извлечете от тях метални компоненти, защото 
непрофесионалното разглобяване носи риск за здравето и околната среда. 
Приемат се телевизори, хладилници, готварски, отоплителни и микровълнови печки, перални, 
бойлери, сешоари, видеа, телефони, компютри, монитори, принтери, ютии, съдомиялни и сушилни 
машини, миксери, пасатори, прахосмукачки, радиоприемници, шевни машини и други подобни 
уреди. 
Заявки може да се подават по телефона или по електронната поща в центъра за обслужване на 
клиенти, който работи ежедневно – от понеделник до неделя, от 08:15 ч. до 19:30 ч. 
Освен на безплатния национален телефон 0 800 14 100 (без код за населено място), заявки се 
приемат и на мобилен номер 0882 500 336. Могат да се подават и по електронната поща на адрес 
order@makmetal.eu 
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След приемане на заявката ще бъдете включени в графика за посещение на адрес. 
Събирането на стари електроуреди намалява потенциалните опасности за човека и природата, 
причинени от тези отпадъци, като значително увеличава количеството на повторно употребеното, 
рециклирано и оползотворено излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. 
 
 

Източник: m.focus-news.net 
 

Заглавие: Кюстендил: В Дупница завършва кампанията за предаване на разделно събрани отпадъци 

от домакинствата  

Линк: http://m.focus-news.net/?action=news&id=2278871 
 

 
 

Текст: Завършва кампанията за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата в 
Дупница. Това съобщи за Радио „Фокус” – Кюстендил Любомир Стоянов, част от организационния 
екип. Пунктът, в който отпадъците могат да бъдат предавани, се намира до авторемонтният завод. В 
рамките на кампанията, която приключва днес, хората могат да предават едро габаритни отпадъци, 
опасни отпадъци, както и различни по вид опаковки, отпадъчни материали и стари електроуреди. 
Организатор на кампанията, която започна на 1 август е Община Дупница. След края на кампанията 
ще бъдат оповестени количествата събрани отпадъци от домакинствата, а основната й цел е по-чиста 
околна среда в общината. 
 
 

Източник: e-vestnik.bg 
 

Заглавие: Хаосът с боклука в Рим - първи тест за новата кметица 
 

Линк: http://e-vestnik.bg/25277/haosat-s-bokluka-v-rim-parvi-test-za-novata-kmetitsa/ 
 

 
 

Текст: Купчини от несъбран боклук се трупат в жестоката лятна римска жега и затрудняват новата 
кметица, избрана с популистка и анти-системна предизборна програма, да изпълни обещанието си 
да почисти Вечния град. 
Вирджиния Раджи от “Движение 5 звезди” победи на изборите през юни, наследявайки затънала в 
скандали и почти банкрутирала администрация, която тя обеща да оправи с “честност и здрав 
разум”. Засега се оказва, че това е по-лесно да се каже, отколкото да се направи. 
Събирането на сметта в Рим редовно преживява сривове, защото 60-ината центрове за обработка на 
отпадъци, на които разчита, са стари и неефективни и периодично биват затваряни за ремонт. 
Склонността на римляните да изхвърлят боклука си незаконно също не помага. “Хората хвърлят 
боклука си където им падне, а после се оплакват. Вината не е само на политиците, а и на гражданите. 
Когато бях млада, не беше така”, каза пред кореспондента на ДПА жителката на Рим Силвия Норчия 
на детска площадка в централния квартал “Трастевере”. 

http://m.focus-news.net/?action=news&id=2278871
http://e-vestnik.bg/25277/haosat-s-bokluka-v-rim-parvi-test-za-novata-kmetitsa/
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Междувременно чиновниците, за които се предполага, че трябва да се справят със ситуацията - 
градската съветничка по въпросите на околната среда Паола Мураро и Даниеле Фортини, шеф 
на общинската агенция, отговаряща за събирането, транспорта и преработката на твърди отпадъци 
/АМА, Azienda Municipale Ambiente/, са заети да се обвиняват взаимно за проблемите. 
“Вирджиния Раджи, аз и цялата градска управа имаме само една цел: да почистим града и да 
освободим АМА от хората, които я съсипаха. Ще се нуждаем от време, за да поправим стореното от 
тях и хората го знаят”, написа Мураро тази седмица в блога на “Движение 5 звезди”. Фортини, който 
се оттегля утре след две години на поста, заяви, че неговата опонентка е била част от лошото 
управление на агенцията през 12-те години, през които е работила там като 
консултант. Той прекратил договора й през януари, преди Мураро да се присъедини към екипа на 
Раджи в градската управа. 
Фортини намекна, че тя може да се окаже замесена в текущото разследване на римската 
прокуратура, която в миналото арестува шефове на АМА за взимане на подкупи от местни мафиоти - 
т. нар. скандал “Мафия капитале”. Мненията на двамата се разминават и за това дали Манлио 
Черони, римският “крал на боклука”, трябва да бъде извикан на 
помощ. Черони притежава частни сметища, които могат да поемат натрупания боклук, но срещу него 
се води разследване за екологични престъпления. Мураро е готова да се спогоди с Черони, като 
загърби факта, че преди да спечели властта в Рим, “Движение 5 звезди” го смяташе за обществен 
враг номер едно. Фортини е против, като твърди, че със заминаването на жителите на Рим за лятна 
ваканция градът ще се опразни и разчистването ще стане по-лесно. 
Собственото мнение на кметицата не е ясно. Раджи обаче застана на страната на своето протеже, 
когато я защити срещу обвиненията в конфликт на интереси, предизвикани от медийна 
информация, че Мураро е заработила над 1,1 милиона долара на предишния си пост в АМА. 
Извън злободневните препирни, анализаторите и коментаторите призовават за дългосрочен план за 
справяне с кризата с боклука, като засилват натиска над новата кметица да покаже лидерски 
качества, които засега не са се проявили. Професор Алесандро Марангони, водещ експерт по 
управление на отпадъци, каза пред ДПА, че Рим трябва да повиши равнището на рециклиране, да 
подобри ефективността на АМА и да добави нова инфраструктура, например инсинератори - нещо, 
срещу което “Движение 5 звезди” по принцип е против поради идеологията си. 
Според него на Раджи и съюзниците й трябва да бъде даден кредит на доверие, макар и само за 
непопулярни краткосрочни стъпки като сдобряване с Черони. “Малко е смешно да обвиняваме 
сегашните администратори за проблеми, които са се трупали с години”, каза Марангони. 
Остава да се види колко дълго ще бъде търпението на римските жители, но от успеха или провала в 
Рим на “Движение 5 звезди”, което засега не е било подложено на изпитанието на властта, ще 
зависят усилията на партията да се представи като надеждна алтернатива на националното 
правителство на премиера Матео Ренци. 
 
 

Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Съдят рецидивисти за кражби на климатици и пари 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1597078  
 

 
 

Текст: Районна прокуратура-Пловдив внесе два обвинителни акта в съда срещу рецидивисти за 
отнемане на чужди движими вещи. 
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 Обв. Георги Д., на 28 г. от гр. Пловдив, е предаден на съд за това, че от 16 април 2016 г. до 13 май 
2016 г. в гр. Пловдив, чрез използване на техническо средство – отвертка, е отнел четири броя 
външни тела на климатици, от различни марки, на обща стойност 2 193 лева. Обвиняемият първо 
срязвал тръбите и кабелите и с отвертка развивал болтовете. След това разглобявал климатиците и 
продавал частите им на пунктове за изкупуване на черни и цветни метали в Пловдив. Външните тела 
били монтирани на офиси, къща и фризьорски салон. Разпитан в хода на досъдебното производство, 
обвиняемият се е признал за виновен. Той е бил осъждан многократно с влезли в сила съдебни 
актове, сред които и за кражби. 
 Обв. Михаил Ф., на 52 г. от гр. Кърджали, е предаден на съд за това, че на 3 април 2016 г. е отнел 
дамско портмоне със 165 лева от владението на 54-годишна жена. Той извършил кражбата малко 
след като пострадалата напазарувала хранителни продукти от магазин в гр. Пловдив. Тя поставила 
портмонето си във външния джоб на връхната си дреха, откъдето обв. Михаил Ф. го отнел. Той е 
осъждан многократно, като е излязъл от затвора през февруари 2016 г. 
Спрямо двамата е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ и те се намира в затвора в 
града. 
 
 
  


