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Източник: agro.bg 
 

Заглавие: Над 430 хиляди лева е събрала РИОСВ – Пловдив от глоби и санкции през 2016 година 

Линк: http://agro.bg/news/article62148.html2 

 
 

Текст: РИОСВ-Пловдив е събрала 430 075 лева от глоби и санкции през 2016г. Експертите са 
направили 2012 проверки на 1873 обекта. В сравнение с 2015 г. увеличението е с 34%. През 
миналата година са извършени 1498 инспекции на 1422 предприятия, а през 2014 г. – 1164 на 1073 
фирми. През годината са издадени 508 предписания. Съставени са 86 акта и са издадени 84 
наказателни постановления в размер на 295 500 лв. 
От наложени санкции през 2016 г. са постъпили 215 272 лв. От тях 172 218 лв. са преведени на 
общини, на чиято територия са предприятия, които са нарушили екологичното законодателство. 
Най-много средства са преведени на община Куклен - 46 132 лв., следвана от  Карлово – 35 753 лв., 
Садово – 31 512 лв. и Пловдив – 28 501 лв. Тези суми трябва да бъдат използвани за екологични 
дейности.    
Експертите на РИОСВ – Пловдив извършиха 389 проверки на жалби и сигнали за нарушения, 339 от 
които са постъпили от граждани на „зеления“ телефон. След множество сигнали за неприятни 
миризми от завод за целулоза и хартия в района на Стамболийски инспекцията извърши проверки 
и констатираха нарушения от дружеството на екологичното законодателство. Бяха наложени две 
санкции на предприятието в общ размер 60 хиляди лева. 
Екоинспекторите извършиха многократни извънредни проверки на инсталацията за биогаз в село 
Труд и постоянен контрол на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 
дейността фирма в местността. За нарушения на Закона за управление на отпадъците и на Закона за 
водите са съставени два акта на дружеството в общ размер на 4 000 лв. 
През тази година РИОСВ – Пловдив е планирала по две седмици от всеки сезон, мобилната станция 
на Регионалната лаборатория към ИАОС да бъде разположена в района. Обектът е включен в 
графика за контролни емисионни измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух. 
  
 

Източник: burgas24.bg 
 

Заглавие: РИОСВ-Бургас с три инициативи за Световния ден на влажните зони 
 

Линк: https://www.burgas24.bg/novini/burgas/RIOSV-Burgas-s-tri-iniciativi-za-Svetovniya-den-na-
vlazhnite-zoni-701400 
 

 
 

Текст: И през тази година при отбелязването на Световният ден на влажните зони се организира 
фотоконкурс за младежи на възраст от 18 до 25 години. Участниците в конкурса трябва да направят 
в периода 2 февруари - 2 март снимка на влажна зона, която е от полза при справяне с екстремни 
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природни явления и да качат снимката на сайта на Рамсарската конвенция за Световния ден на 
влажните зони. Наградата на конкурса е самолетен билет до избрана влажна зона в света.  
Всяка година на 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. На тази дата през 1971 
г. в иранския град Рамсар, разположен на брега на Каспийско море, е приета международната 
Конвенция за влажните зони, известна и като Рамсарска конвенция. 
РИОСВ-Бургас се включва в кампанията с три инициативи: 
1. На 2-ри Февруари от 11:00 часа в ДГ "Звездица-Зорница", ІІ-ра група "Таралежче" ще представят 
своята изложба по повод Влажните зони в Бургас. 
2. На 3-ти Февруари от 13:00 часа в ОУ "Георги Бенковски", ІІ-ри "А" клас ще участва в презентация 
Какво знаем за птиците в Бургаски регион. 
Децата от двете образователни институции ще направят макети на Атанасовско езеро. 
3. На 4-ти Февруари, от 10:30 часа в етнографски комплекс "Чифлика" в с. Писменово/общ. 
Приморско, ученици от ІІІ "Е" клас от ОУ "Братя Миладинови"/гр. Бургас ще представят в български 
национални ястия - Мадренско езеро, Вая и Атанасовско езеро.  
Всички желаещи да присъстват на кулинарното майсторство, може да отидат от 10:30 часа в събота 
- 4.02.2017 година до късния следобяд, когато ще завърши деня с фотосесия.  
 
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Как Любляна се отказа да изгаря отпадъците си 
Разделното събиране и рециклиране носи много повече ползи  
 

Линк: https://greentech.bg/archives/70709 
 

 
 

Текст: През 2012 г. Любляна обявява плановете си за изграждане на инсинератор за твърди битови 
отпадъци. По това време градът вече рециклира 45% от отпадъците си, но наличното пространство 
в депото бързо се запълва. Въпреки нарастващото противопоставяне от страна на местните жители, 
властите настояват, че изгарянето на отпадъците е най-доброто решение на проблема. 
Междувременно, през 2013 г. нивото на разделно събиране се повишава до над 50%, а през 2014 г. 
– до 60%. В този момент възникват две дилеми: 
Какви са границите на успешното разделно събиране? 
Какво да прави Любляна с остатъчните отпадъци, ако не ги изгаря? 
През 2014 г. неправителствената организация „Еколози без граници“ става член на Европейската 
мрежа за Нулеви отпадъци. Организацията подготвя две посещения за словенските компании и 
оператори за управление на отпадъци, за да се запознаят с най-добрите практики за нулеви 
отпадъци. 
Първото посещение е през декември 2013 г. в Контарина – европейски шампион по нулеви 
отпадъци в региона Венето (Италия). Градът има население от над 500 000 души. Там се рециклират 
над 85% от отпадъците. Остатъците са сведени до минимум от 50 кг на човек годишно. Словенската 
делегация наблюдава тази успешна система за разделно събиране, допълнително подкрепена от 
системата „плащаш повече, ако изхвърляш повече“. Експертите от Европейската мрежа за Нулеви 
отпадъци разясняват логистичните въпроси и мерките, които стоят зад високите нива на 
рециклиране. 
При втората визита през април 2014 г. те научават за завода за възстановяване на материали и 
биологично третиране (ВМБТ), който надгражда традиционното механично-биологично третиране 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 4  

  

(МБТ) с цел да се извлекат допълнителни материали от остатъчните отпадъци при спазване на 
задълженията за предварително третиране на остатъчните отпадъци, предвидени в Директивата 
относно депонирането на отпадъци, без да се прибягва до термична обработка. Материалите от 
тези съоръжения се предават за рециклиране, включително и леката фракция. 
След тези впечатления Snaga – публичното дружество, което управлява отпадъците в Любляна и в 
девет околни общини – и Общинският съвет на Любляна обявяват своя ангажимент към подхода 
Нулеви отпадъци. Те отхвърлят напълно плановете за изгаряне на боклука на града. През септември 
2014 г. Любляна приема стратегия „Нулеви отпадъци“, заедно с три други пилотни общини. Това 
бива публично обявено в Долната камара на словенския парламент. 
Любляна е обявена за Европейска зелена столица за 2016 г. Тя е единствената столица сред 
останалите пет финалиста без никакъв инсинератор и без никакви планове за изграждане на такъв, 
което й дава значително предимство пред останалите кандидати. 
Любляна поема задължения за: 
увеличаване на разделното събиране до 78% до 2025 г. и до 80% до 2035 г.; 
намаляване на общото количество генерирани отпадъци до 280 кг. на жител годишно; 
намаляване на остатъчните отпадъци до 60 кг до 2025 г. и 50 кг до 2035 г. годишно. 
 
 

Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Еколози искат от екоминистерството да спре разрешенията за вилни селища край 
Иракли 
 

Линк: 
http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/01/30/2909374_ekolozi_iskat_ot_ekoministerstvoto_da_spre/ 
 

 
 

Текст: Жалба за спиране на разрешителните за два нови проекта за вилни селища до Иракли ще 
внесат природозащитници от сдружение за дива природа "Балкани" в Министерството на околната 
среда и водите във вторник. Това обяви Андрей Ковачев от сдружението по време на гражданския 
протест в понеделник вечер пред Президенството. 
Поводът за акцията "Подаряват Пирин, застрояват Иракли – първи тест за Радев", която събра над 
100 души, са новоприетите правила за концесии, както и разрешенията за нови строежи на Иракли. 
Протестиращите, подкрепени от коалиция "За да остане природа в България" и с участието на 
членове на ПП "Зелените" скандираха за вето, което новият дуржавен глава да наложи на 
новоприетия закон за концесиите и да го върне за повторно разглеждане. Гражданите бяха 
поискали и среща с президентът Радев, който обаче не беше в градата на Президенството. Никой от 
неговия екип не излезе да чуе исканията на протестиращите. 
По-късно гражданите се отправиха на шествие и стигнаха до сграда на екоминистерсвото на ул. 
"Мария Луиза", където скандираха "Искаме природа, а не бетон." Въпреки ниските температури и 
късния час, сред гражданите имаше и родители с малки деца. 
"Два подаръка в последните дни на правителството и в първите на новото президентство, 
ощетяващи гражданите в полза на определени бизнеси," посочват причината за недоволството си 
гражданите, сред които са членове на групите за защита на Корал, Карадере и Иракли. 
Законът беше приет на второ четене в последните дни на 43 Народно събрание с голямо 
мнозинство на депутатите. Природозащитниците предупреждават, че той е в нарушение на 
обществения интерес заради новите процедури за възлагане на концесии, финансирането на 

http://balkani.org/?lang=bg
https://www.facebook.com/events/1449962788410556/
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дейностите и контрола върху тях. 
С него концесията в Национален парк "Пирин" и други могат да станат вечни, подчертават 
организаторите на гражданската акция. "Концесионерът получава неограничени права и върху 
съседни територии, а държавата не може да контролира укриването на приходи. ГЕРБ направи 
подарък на олигархията в последната седмица." 
С решение от 13 януари на регионалната екоинспекция се позволяват и два нови строежа на две 
ваканционни селища на Иракли с бунгала на мястото на бившия пионерски лагер. Часове преди 
протеста в понеделник от екоинспекцията в Бургас обясниха писмено за "Дневник", че проектите са 
за терени, които отдавна са урбанизирани и са застроени, което не налага допълнителна оценка за 
ефекта, който ще окажат за природата в местността -с две защитени зони по "Натура" 2000.  
Протестиращите настояват за трайно решение за защита на незастроените места като дивите 
плажове Иракли, Карадере и Корал. Според тях това може да се случи с приемане на нова зона В 
зад плажовете в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, където също да не може да 
се строи. За пореден път става ясно, че законът в момента не работи на практика и не ги защитава. 
От сдруженията за защита на тези плажове смятат, че трябва да има задължителна оценка за 
съвместимост с околната среда на инвестиционни намерения за всички места, към които има 
повишен обществен интерес като Иракли, Корал, Карадере. 
 

 
Източник: dnesbg.com 
 

Заглавие: 70 дpyжecтвa щe cъбиpaт oтпaдъци пo нoви пpaвилa 
 

Линк: http://www.dnesbg.com/obshtestvo/70-druzhestva-shte-sabirat-otpadatsi-po-novi-pravila.html 
 

 
 

Текст: 70 дpyжecтвa oт Вeликoтъpнoвcкa и Гaбpoвcкa oблacт щe cъбиpaт oтпaдъци пo нoви пpaвилa, 
cъoбщихa oт РИОСВ. С пpoмeнитe в Зaкoнa зa yпpaвлeниe нa oтпaдъцитe oт тaзи гoдинa ce въвeждaт 
нoви изиcквaния и cpoкoвe зa дeйнocти. 
От РИОСВ във Вeликo Tъpнoвo вeчe ca издaдeни 36 paзpeшитeлни, oт кoитo 32 ca зa cъбиpaнe нa 
cтapи МПС и 4 зa cтapa eлeктpoникa. Нoвoтo e, чe вcякo дpyжecтвo тpябвa дa пpeдcтaви бaнкoвa 
гapaнция oт 15 000 лв., eднa зa oтдeлнитe видoвe oтпaдъци. Toвa кacae cъбиpaнeтo нa чepни и 
цвeтни мeтaли, cтapи МПС и ocтapялa eлeктpoникa. Внacя ce и гapaнция oт 5000 лв. зa вcякa 
плoщaдкa зa oтпaдъци. Бaнкoвитe гapaнции тpябвa дa ce внecaт дo тpи мeceцa oт влизaнe нa 
измeнeниятa в ЗУО. Пpи нeизпълнeниe нa тoвa изиcквaнe ce oтнeмa paзpeшитeлнoтo зa дeйнocт. 
Измeнeниятa зaдължaвaт дpyжecтвaтa, кoитo cъбиpaт oтпaдъци, caмo aкo имaт paзpeшeниe зa 
пpoизвoдcтвeнитe бaзи, фopмиpaни cъглacнo ycтpoйcтвeния плaн нa тepитopиитe. Дo 2 гoдини oт 
влизaнeтo в cилa нa зaкoнa, дpyжecтвaтa, кoитo cъбиpaт oтпaдъци oт хapтия и кapтoн, плacтмaca, 
cтъклo и oтпaдъци oт oпaкoвки, тpябвa дa изпълнят изиcквaниятa пo нoвитe пpoмeни. 

 

 

Източник: moreto.net 
 

Заглавие: Първенци в ЕС: Боклукът ни намалява най-значително 
 

Линк: http://www.moreto.net/novini.php/?n=342737&p=1 
 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/01/25/2906372_ekoinspekciiata_v_burgas_razreshi_dva_novi_stroeja_na/
http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/01/25/2906372_ekoinspekciiata_v_burgas_razreshi_dva_novi_stroeja_na/
http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/01/30/2909339_ekoinspekciiata_dvata_proekta_krai_irakli_sa_na_tereni/
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Текст: Битовите отпадъци в България намаляват най-значително за целия ЕС в периода 1996–2015 
година, сочи последната статистика на Евростат. Според данните през 1996 година генерираните у 
нас отпадъци са били 694 килограма на човек, докато към края на 2015 година те вече са 419 
килограма, или спад от почти 40% (-2,5% годишно). 
Средно в ЕС битовите отпадъци са 477 килограма на човек през 2015 година, сочи още справката на 
европейската статистическа служба. Най-много отпадъци генерира населението на Дания – 789 
килограма. Спрямо 1996 година има ръст от малко над 51%. Латвия е лидер по отношение на 
увеличаването на битовите отпадъци в този двадесетгодишен период – с 64% до 433 килограма, 
следвана от Малта с нарастване от 61% до 624 килограма. 
В Словения отпадъците намаляват с 25% до 433 килограма, сочи още статистиката.\Най-малко 
отпадъци в ЕС генерират жителите на Полша (286 килограма) и Чехия (316 килограма). От данните е 
видно, че поляците не променят много своите практики – за двадесетте години промяната е само в 
рамките на 0,4 на сто. 
От Евростат отчитат, че битовите отпадъци са около 10% от всички, генерирани в общността. 
Количеството им зависи от много фактори – благосъстоянието на обществото, потребителски 
навици, но и от начините, по които общините ги събират и обработват. 
Като цяло от данните е видно значително увеличаване на отпадъците, които се рециклират – в 
периода 1996-2015 година количествата се увеличават със 162% - от 52 килограма на човек до 137 
килограма. Със 168% расте и количеството отпадъци, които се компостират – от 30 килограма на 79 
килограма. 
С 60% пък намаляват отпадъците, които се изхвърлят на сметища – от 302 килограма през 1995 
година до 120 килограма през 2015 година средно на човек. 
От данните на Евростат е видно, че в страни като Хърватия, България, Малта и Кипър основната част 
от отпадъците се изхвърлят на сметищата. У нас малко над 100 килограма средно на човек се 
рециклират през 2015 година. 
На обратния полюс е Германия – над 400 килограма от 625-те килограма, генерирани средно от 
жител на страната, се рециклират. Останалите се изгарят в инсинератори. 


