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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Димов се срещна с държавния секретар на екологичния и солидарен преход на 

Франция 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-se-srestna-s-durjavniya-sekretar-na-

ekologichniya-i-solidaren-prehod-na-franciya/        

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов се срещна днес с Брюн Поарсон, 
държавен секретар към министъра на екологичния и солидарен преход на Франция. 
Представени бяха приоритетите в областта на околната среда на предстоящото през първата 
половина на 2018 г. Българско председателство на Съвета на Европейския съюз. 
Българското председателство ще се фокусира върху качеството на въздуха, по-доброто регулиране и 
кръговата икономика. Едно от ключовите събития на високо ниво ще бъде 21-ият Европейски форум 
по екоиновации в областта на качеството на въздуха, който ще се проведе в София на 5 и 6 февруари 
догодина. 
От френска страна бе заявена подкрепа и готовност за активно сътрудничество в рамките на 
Българското председателство. 
 
 

Източник: dariknews.bg 
 
Заглавие: В Петрич ще изграждат компостираща инсталация за отпадъци 
 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/blagoevgrad/v-petrich-shte-izgrazhdat-kompostirashta-instalaciia-

za-otpadyci-2067682          

 
 

Текст: Кметът на община Петрич - Димитър Бръчков, подписа договор за финансиране изграждането 
на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови 
отпадъци. Стойността на проекта е 10 313 535, 20 лева с ДДС. Финансирането е по Оперативна 
програма „Околна среда”. 
Относно значимостта на тези инсталации кметът разясни, че от таксата битови отпадъци, която 
заплаща всяко юридическо и физическо лице се отделят по 40 лв. на тон, които отиват към РИОСВ. 
„По Закона за отпадъците всяка община, която няма компостираща инсталация и такава за 
предварително третиране, ще заплаща по 95 лв /тон такса, т.е. над два пъти увелиение. Това значи, 
че ако не бяхме защитили проекта си за компостираща инсталация, щяхме да бъдем принудени да 
увеличим такса битови отпадъци над два пъти”, поясни градоначалникът. 
Към момента годишно община Петрич внася такса към РИОСВ в размер на около 700 хил лв., а от 
2020 г. трябва да е 1,5 млн. лв., ако няма компостираща инсталация. Общината обаче следва да се 
издължи за неплащани такси към РИОСВ в периода от 2011-2015 г., което  е наследен дълг от 
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предишното ръководство. Сумата е 1,5 млн. лв. Има съставен акт за публично държавно вземане, 
разкри кметът Димитър Бръчков. 
Към момента Регионалното депо за битови отпадъци на Петрич работи с три клетки с почти изчерпан 
капацитет. Компостиращата инсталация и тази за предварителна обработка ще намалят обема на 
депонираните отпадъци, а при изграждането на новата клетка 4 към депото и при наличието на тези 
инсталации животът на същата ще бъде поне 20 години. В момента се работи по процедурата за 
новата клетка. Инсталациите  за компостиране и предварителна обработка на битовите отпадъци 
към депото на община Петрич ще обслужват близо 50 000 жители.  
 
 

Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Отново пламъци в завода за отпадъци в Шишманци 
 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/plovdiv/otnovo-plamyci-v-zavoda-za-otpadyci-v-shishmanci-

2067629     

 
 

Текст: Заводът за отпадъци в Шишманци отново гори, съобщиха от общинската администрация на 
Раковски. 
Снимките са от снощи. Засега няма информация за причините и щетите от пожара.   
Това не е първият пожар в Шишманци. През 2015 г. пламнаха над 10 декара от депото за отпадъци. 
През тази година два пъти пък се запали цехът за отпадъци край селото.  
При пожара, който възникна през лятото, горяха десетки тонове битови отпадъци, включително 
пластмаса и полиетиленови изделия, а Шишманци бе обгазено.  
 
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Светът е изхвърлил 55 млрд. евро на боклука – ценни суровини в е-отпадъците 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/74554      

 
 

Текст: 45 милиона тона електрически и електронни отпадъци са изхвърлени в света през 2016 г. 
Съсипани са големи количества ценни метали като злато и мед. Това показаха нови данни, 
оповестени от ООН. 
Растящите доходи, спадащите цени за електрониката и насърчаваният от бизнеса консумеризъм са 
увелили количеството електронни и електрически отпадъци с 8% спрамо регистрираните 41 милиона 
тона при последната оценка за 2014 година. Като електрически и електронни отпадъци (ЕЕО) се 
дефинират уредите, които се захранват с електричество от мрежата или чрез батерия. 
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Теглото на електрическите и електронните отпадъци през 2016 г. е еквивалентно на около 4500 
Айфелови кули, според съвместното проучване на Университета в Ню Йорк, Международния съюз по 
телекомуникации и Международната асоциация за твърди отпадъци. 
Суровините в изхвърлените ЕЕО през 2016 г. струват около 55 милиарда евро. Те включват големи 
количества злато, сребро, мед, платина и паладий. 
Само 8,9 милиона тона, според документните данни, са били събрани и рециклирани през 2016 г. 
Повечето отпадъци от този вид се озовават на депата, въпреки че в повечето случаи рециклирането 
би имало значителен икономически смисъл. 
Очаква се обемът на електронните и електрическите отпадъци да достигне 52,2 милиона тона през 
2021 г., се казва в проучването. Китай е най-големият източник на е-скрап с генерирани 7,2 милиона 
тона през 2016 г. 
В доклада се казва, че много хора изхвърлят своите джаджи, само за да си купят по-модерен модел 
или защото ремонтът на всичко старо – от тостер до смартфон – е по-скъп от закупуването на нов 
уред. Принос за проблема има нарастващата „култура на еднократната употреба“ – тенденцията да 
предпочитаме да изхвърлим нещо и да купим ново, вместо да поправим съществуващото. 
Ниските проценти на събиране и рециклиране на ЕЕО са изненада, като се има предвид, че 67 
държави, обхващащи две трети от населението на света, имат вече въведено законодателство за 
преработка на електронните и електрическите отпадъци, казват авторите на доклада. 
Ако има една добра новина, тя е, че Европа отчита най-високите нива на събиране на ЕЕО – 35%. 
 


