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Източник: transmedia.bg 
 

Заглавие: Хумусните вещества смекчават климатичните промени  
Четвъртата национална конференция на Българското дружество по хумусни вещества 
представи сериозната тревога на учените за опазването на българските почви 

 

Линк: http://www.transmedia.bg/3240 
 

 
 

Текст: От 8 до 10 септември Биологическият факултет на СУ „Св. Климент Охридски се превърна в 
средище на интердисциплинарен научен форум. На 08. 09.  домакините от Българското дружество по 
хумусни вещества дадоха старт на четвъртата си конференция на тема: Хумусните вещества и ролята 
им за смекчаване на климатичните промени. 
Конференцията беше открита с презентация на Аграрен научно-индустриален парк „Добруджа“, 
направена г-н Владимир Георгиев. 
Участниците в конференцията се запознаха със сборника, включващ докладите и научните 
съобщения, подготвени за форума, на български и английски език, издаден с финансовата подкрепа 
на АНИП „Добруджа“. 
Заслугите на комбинираните органични торове за едно щадящо, екологично и едновременно с това 
рентабилно земеделие. Опазването на българския чернозем. Как почвите „арестуват“ въглерода в 
атмосферата и по този начин забавят парниковия ефект. Тревогата за пламналите стърнища и 
опустошаването на българските почви. Състоянието на почвения органичен въглерод. Докладите и 
научните съобщения потвърдиха отговорното отношение на нашите учени към състоянието на 
селското ни стопанство. 
Научната част на конференцията приключи на 09. 09. с оживена дискусия и сериозна тревога поради 
липсата на държавна политика за образоване на селскостопанските производители и българското 
общество като цяло. Със съжаление бяха посочени лоши практики за бездействието на МОСВ по 
отношение на разработени и представени от Дружеството проекти. 
Работата на конференцията ще продължи и на 10. 09. с научна екскурзия до Асарел-Медет, където 
участниците ще се запознаят с различни видове рекултивация и ще обсъдят почвени профили. 
Студия Трансмедия и занапред ще третира проблемите, повдигнати на конференцията,  като ще 
привлече за автори учените от Дружеството. 
 
 

Източник: novinite.bg 
 

Заглавие: Рециклират и възстановяват батериите на термо камери за 50 000 лв.  
 

Линк: http://novinite.bg/articles/121456/Reciklirat-i-vazstanovyavat-bateriite-na-termo-kameri-za-50-
000-lv 
 

 
 

http://novinite.bg/articles/121456/Reciklirat-i-vazstanovyavat-bateriite-na-termo-kameri-za-50-000-lv
http://novinite.bg/articles/121456/Reciklirat-i-vazstanovyavat-bateriite-na-termo-kameri-za-50-000-lv
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Текст: Засиленият мигрантски натиск по българските граници изтощи батериите на термовизионните 
камери на “Гранична полиция”. Главната дирекция към МВР обяви обществена поръчка за 
рециклиране и възстановяване на 90 литиевойонни батерии на ръчни термовизионни камери, пише 
БГНЕС. Общата стойност на поръчката възлиза на близо 50 000 лв., с ДДС.  
“Гранична полиция” очаква рециклирането на батериите за термовизионните камери да се 
осъществи в рамките на максимум 60 дни, а изборът на изпълнител ще е на основание – “най-ниска 
цена”. Финансирането е осигурено с нарочно постановление на Министерския съвет от май месец 
тази година, когато правителството е гласувало отпускането на средства за изпълнението на 
неотложни мерки за присъединяването на България към Шенгенското пространство. 
Ръчните термовизионни камери са ключови за изпълнение на задълженията на граничните полицаи. 
Чрез тях най-често се установяват групи от мигранти, които се опитват да влязат на българска 
територия от Турция и Гърция, както и да напуснат страната по посока Сърбия. 
 
 

Източник: kanal3.bg 
 

Заглавие: Биопроизводители губят пари за догодина и ще плащат глоби за миналата 
Причината е в спорна поправка в закона 
 

Линк: http://kanal3.bg/news/bulgaria/economy/38601-Bioproizvoditeli-gubyat-pari-za-dogodina-i-
shte-plashtat-globi-za-minalata 
 

 
 

Текст: Биопроизводители не само няма да получат евросубсидии за производството си през 2017-а 
година, но са и на път да връщат пари под формата на глоби, пише  сп. "Икономист". Секторът се 
оказва в тази ситуация заради скоростно прокарани преди лятната ваканция промени в Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи, които ще попречат на фермерите отново да 
стопанисват същите масиви, които са обработвали тази година. В същото време правилата на 
Брюксел изискват биофермерите да обработват една и съща земя 5 години. В противен случай не 
само, че губят субсидиите си, но и трябва да връщат вече усвоените. 
Българска асоциация "Биопроизводители" и 20 други земеделски сдружения, се опитаха да спрат 
спорните поправки, настоявайки президентът Росен Плевнелиев да наложи вето върху закона. 
Преписката им бе изпратена до администрацията на държавния глава, но докато се стигне до 
разглеждането й, спорните промени бяха обнародвани в Държавен вестник и станаха факт. 
Така поправката в закона зачеркна възможността пасища, мери и градини с трайни насаждения оттук 
нататък да се разменят между земеделците с доброволни споразумения. Досега им се даваше 
възможност да го правят всяка година, така че всеки от фермерите да събере масивите си на едно 
място, а не да ги обработват на разпокъсани маломерни парцели в едно и също землище. След 
промяната биофермерите няма да могат да обработват същите масиви и ще загубят субсидията си и 
ще понесат глоби 
"Поправките не бяха умишлено насочени срещу биопроизводителите. Работи се принципно – целта 
ни бе да се затвори вратичка в закона, защото чрез доброволните споразумения и произтичащата от 
тях размяна на парцели се заобикаляше правилото пасища да се стопанисват само от хора с 
животни", коментира Цвета Караянчева от ГЕРБ. От земеделското министерство посочиха, че ще 
сформират работна група, която да разгледа казуса, но за момента изключения не се предвиждат. 
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Източник: trud.bg 
 

Заглавие: Изграждат се площадки за опасни домакински отпадъци 
 

Линк: http://trud.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-
%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-
%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-
%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA/ 
 

 
 

Текст: – Г-жо Колева, ПУДООС в момента работи по два важни проекта. Какви са те и от кого се 
финансират? 
– На 7 септември 2010 г. беше подписано Рамково споразумение между правителството на 
Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария. То е за намаляване на 
икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз. По това 
споразумение Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда е избрано 
като изпълнителна агенция по два от проектите. 
– За какво точно става въпрос? 
– Единият проект е “Екологосъобразно обезвреждане на излезлите от употреба пестициди и други 
препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност” на стойност 23 445 998 швейцарски 
франка. Другият – “ Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на 
опасни битови отпадъци от домакинства”, е за 8 823 267 швейцарски франка. През 2013 г. на базата 
на Рамковото споразумение по всеки от проектите се направи предварително проучване. 
– За пестицидите и препаратите за растителна защита каква е ситуацията? 
– На територията на България бе извършена пълна класификация на видовете пестициди, 
подлежащи на обезвреждане. Направи се пълен инвентарен опис, идентификация и картографиране 
на количествата съхранявани пестициди в складови съоръжения в страната. Препаратите с изтекъл 
срок на годност в складовете са наследство от периода преди 1990 г., останали от някогашните ТКЗС 
и АПК. Пестицидите в складовете са основно два вида: фунгициди за третиране на растенията срещу 
гъбни заболявания и инсектициди за борба срещу вредителите. Проверката включи 323 склада – 
общински, държавни, частни и с неизвестен собственик. Установихме, че в 35 от тях няма наличност 
на препарати. Тоест към настоящия момент има 288 склада с пестициди на територията на цялата 
страна, като общото количество е 4918 тона. 
– Колко склада ще бъдат обезопасени по време на изпълнението на проекта? 
– По проека са заложени 216 склада, което включва всички държавни и общински складове за 
съхранение. Останалите са частни. По закон техните собственици носят отговорност за наличните 
препарати. След приключване на предпроектното проучване и идентифициране на наличните 
пестициди проектът бе одобрен от Швейцария и на 21 април 2015 г. бе подписано споразумение 
между вицепремиера г-н Томислав Дончев, министъра на околната среда и водите г-жа Ивелина 
Василева и посланика на Конфедерация Швейцария в България Н. Пр. Денис Кнобел за изпълнение 
на проекта. Неговата основна цел е осигуряване на екологосъобразно обезвреждане на 4388 т 
пестициди, намаляването на риска за здравето на повече от 2 250 000 българи, подобряването 
качеството на живот в населени места в над 100 общини и повишаване на възможностите за 
инвестиции в тях. Очаква се дейностите по опаковане, транспортиране, окончателно обезвреждане и 
саниране на складовете по проекта, в които се намират препаратите, да започне в средата на 2017 г. 
Предвидено е наличните препарати да бъдат преопаковани на място в съдове и/или опаковки 
съгласно изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни отпадъци по 

http://trud.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA/
http://trud.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA/
http://trud.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA/
http://trud.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA/
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шосе (ADR), обезвреждащите инсталации и конкретните особености на препаратите като агрегатно 
състояние, физични и химични свойства, след което ще бъдат транспортирани извън страната, където 
ще се извърши окончателното им унищожаване. Складовете, където са държани, ще бъдат санирани. 
– Кой ще се заеме с всичко това? 
– Преопаковането ще се прави от квалифициран и обучен персонал, който ще е ръководен от 
специалист по опасни вещества, спазвайки всички практики и правила за безопасност. Количествата 
ще се изнесат със специализиран транспорт извън страната и ще се третират в лицензирани за този 
тип препарати инсталации за високотемпературно изгаряне, така наречените инсинератори. След 
това ще се пристъпи към почистване на складовете до степен, която не позволява да бъдат заплаха за 
околната среда и хората. Целият процес ще бъде под контрола на висококвалифицирани 
специалисти и се гарантира, че ще е напълно безопасен. Всички дейности ще се извършват в 
съответствие с действащото законодателство и по-специално със законовата рамка за третиране и 
транспортиране на опасни отпадъци на международно и национално ниво. Чрез изпълнението на 
проекта ще се реши един дългогодишен проблем и страната по напълно безопасен начин ще се 
освободи от тонове опасни вещества. 
– За какви дейности става дума при втория проект? 
– Проектът за “Пилотни модели за екологосъобразното събиране и временно съхранение на опасни 
отпадъци от домакинства” е по-различен. Той е пилотен, чрез реализацията му у нас ще бъдат 
изградени площадки за събиране на опасни отпадъци от домакинства. Това са примерно лекарства, 
бои, мастила, лепила разтворители, замърсени опаковки, живакосъдържащи уреди, перилни и 
почистващи препарати, киселини, основи, пестициди и фотографски химични вещества. По този 
проект имаше подготовка на окончателното проектно предложение, която разработи решения, 
потенциално приложими за България, както конкретни дейности и документи, свързани със 
спецификата на проекта. На база географска принадлежност и пътна инфраструктура бе решено къде 
да бъдат изградени пет стационарни центъра за събиране на опасните отпадъци от домакинства – в 
Разград, Шумен, Съединение, Левски и Созопол. Това са петте пилотни общини, които са избрани. В 
Разград и Шумен площадките ще са по-големи от останалите три. Всички ще са оборудвани със 
съответните съдове. Персоналът ще бъде обучен за работа с такъв вид отпадъци. 
– Тоест проектът ще разкрие и работни места в изброените общини? 
– Абсолютно. Освен това предвид пилотния характер на проекта за ефективното му изпълнение се 
предвижда към петте стационарни площадки да има и мобилни пунктове, които ще събират 
отпадъците от още 17 съседни общини на основните пет. Тоест проектът ще обхване общо 22 
общини. 
– Какво представляват мобилните пунктове? 
– Микробуси или камиони с тегло до 3,5 тона със специализирано оборудване, които ще осигуряват 
безопасно събиране и транспортиране на отпадъците в съответствие с нормативните изисквания. 
Мобилните пунктове ще имат характерна визия, за да могат да бъдат разпознавани от хората. В този 
проект основната роля е на гражданите, които трябва да бъдат привлечени да предават своите 
опасни домакински отпадъци в пунктовете. Мобилните пунктове ще обикалят по график или по 
заявка. Графикът ще бъде направен съвместно с представителите на общините и кметовете. В 
началото сме предвидили мобилните пунктове да минават в конкретни дни и часове, като 
гражданите ще бъдат информирани предварително. 
– Как точно ще бъдат запознати хората с тази новост? 
– Предвид пилотния характер на проекта ще има информационни кампании на национално и местно 
ниво. Предвидено е хората да бъдат запознати в детайли кои всъщност са опасните отпадъци в 
техните домакинства, за да ги отделят, и какви ползи следват от това. Очакваните резултати са: 
отделяне на опасните отпадъци от бита от потока битови отпадъци и отклоняването им от депата с 
оглед намаляване на потенциалния риск за човешкото здраве и околната среда. 
– Какво ще стане със стационарните и мобилните пунктове, след като проектът бъде осъществен? 
– По време на проекта ще се направи оценка на резултатите. Чрез нея ще се прецени дали са 
постигнати заложените цели, доколко подходът е бил достатъчно ефективен и нужно ли е неговото 
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надграждане и как този модел да бъде мултиплициран в други български общини. След 
приключването в края на май 2019 г. собствеността на центровете остава на общините. Ние им ги 
прехвърляме още след тяхното изграждане, но те ще поемат разходите едва след края на проекта. 
По време на неговото действие местните управи ще покриват единствено възнагражденията на 
наетите служители. 
– Какъв е механизмът на самото финансиране? 
– 85% от средствата са от Швейцария, а останалите 15 на сто са национално съфинансиране. По 
проекта за пестицидите конфедерацията осигурява 19 929 098 щвейцарски франка, а националното 
съфинансиране е 3 516 900 франка. В ПУДООС като изпълнителна агенция ще обявяваме 
обществените поръчки и ще контролираме цялостното изпълнение на дейностите. 
 
 

Източник: evn.bg 
 

Заглавие: Изкупуване на отпадъци, съдържащи черни и цветни метали, хартия, дърво, формирани 
като отпадък от технологичната дейност на ЕВН България Електроразпределение ЕАД 
 

Линк: https://www.evn.bg/Za-nas/Prodazhbi/313_EP.aspx?listnode=/Za-nas/Prodazhbi 
 

 
 

Текст: Изкупуване на отпадъци, съдържащи черни и цветни метали, хартия, дърво, формирани като 
отпадък от технологичната дейност на ЕВН България Електроразпределение ЕАД 
Крайният срок за представяне на оферта е 16:00 часа на 15.09.2016г.  
 
 

Източник: iconomist.bg 
 

Заглавие: Световната банка: Замърсяването на въздуха струва трилиони долари на света 
 

Линк: http://iconomist.bg/svyat/item/196010-svetovnata-banka-zamarsyavaneto-na-vazduha-struva-
trilioni-dolari-na-sveta 
 

 
 

Текст: Замърсяването на въздуха струва на света загуби в размер на трилиони долари и сериозно 
възпрепятства развитието на много страни, преценява Световната банка (СБ). 
В проучване на икономическите разходи за вътрешно и външно замърсяване, банката установява, че 
през 2013 г. - годината, през която като най-късна дата има наличните оценки - Китай е загубил близо 
10% от своя БВП, Индия 7.69% и Шри Ланка и Камбоджа приблизително по 8%. 
Богатите страни също губят десетки милиарди долари годишно поради загубени работни дни и 
разходи за социално осигуряване поради преждевременна смърт. Мръсният въздух струва на 
Великобритания 7,6 млрд. долара на година, на САЩ – 45 млрд. долара, а на германия 18 млрд. 
Зимбабве, Малави и Централноафриканската република са сред най-малко замърсените държави, но 
Либерия е с най-малко загубени трудови разходи сред развиващите се страни (25 млн. долара). 

http://iconomist.bg/svyat/item/196010-svetovnata-banka-zamarsyavaneto-na-vazduha-struva-trilioni-dolari-na-sveta
http://iconomist.bg/svyat/item/196010-svetovnata-banka-zamarsyavaneto-na-vazduha-struva-trilioni-dolari-na-sveta
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Уругвай е загубил само 0,03% от своя БВП, което му е струвало 17 млн. долара, а Исландия, която е с 
население от едва 400 000 души, малко промишленост и разходи от едва 3 млн. долара, е най-
чистата страна в света. 
Въз основа на данните от Института за здравни показатели и оценки Световната банка каза, че 
замърсяването на въздуха води всяка година до преждевременната смърт на 5,5 млн. души. 
Мръсният въздух е на четвърто място сред факторите за преждевременна смърт по света след 
затлъстяването, диетите и пушенето, като причинява рак и сърдечни, белодробни и респираторни 
болести. 
Без да включва изразходваните за лечение средства, СБ оценява, че през 2013 г. преждевременната 
смърт е струвала на световната икономика 225 млрд. долара поради изгубени работни дни, съобщи 
в. „Гардиън“. 
 
 

Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Обвиниха двама за кражба от паметник на културата в Стария град 
 

Линк: 
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1604654&utm_source=newspaper.bg&utm_medium=fr
eetraffic&utm_campaign=nopriority   
 

 
 

Текст: Районната прокуратура в Пловдив внесе обвинителен акт срещу двама мъже за кражба от 
къщата паметник на културата „Ламартин“ в архитектурния комплекс „Старинен Пловдив“. 
Двамата обвиняеми Галин и Янко  се срещнали в града под тепетата след октомври 2015 г. Те имали 
парични затруднения и решили да си набавят финансови средства, като продадат вещи в пункт за 
изкупуване на черни и цветни метали. Когато минавали покрай къща „Ламартин“, видели по 
фасадата й поставени медни улуци. Прескочили оградата и влезли вътре. Свалили четири броя от тях, 
с дължина от четири до шест метра. След това разбили бравата на вратата на главния вход на къщата. 
Влезли вътре и с носена от тях отвертка демонтирали всички брави от вратите на стаите на първия и 
втория етаж, изтръгнали 36 метални аплици, поставени за осветление, шест полилеи, метални 
пръчки от стъпалата по пътеките, както и 2 витрини от метал и стъкло. От санитарните помещения 
демонтирали батерии за чешми. Двамата намачкали и деформирали вещите, след което ги 
поставили в чувал и отнесли в пункт за изкупуване на черни и цветни метали в кв. „Изгрев“. Там 
обяснили, че получили вещите от собственик на къща в „Старинен Пловдив“, където били работили.  
На 31 март 2016 г. служители на Областната администрация – Пловдив  извършили проверка в къща 
„Ламартин“, която била затворена за посещения, и установили, че вратата на главния вход е разбита 
и липсват вещи. Общата стойност на отнетите вещи е 1233 лв.  
 В хода на досъдебното производство двамата обвиняеми се признали за виновни. Те са осъждани. 
Спрямо двамата обвиняеми е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“. 
 
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1604654&utm_source=newspaper.bg&utm_medium=freetraffic&utm_campaign=nopriority
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1604654&utm_source=newspaper.bg&utm_medium=freetraffic&utm_campaign=nopriority

