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Източник: МОСВ 

 

Заглавие: Министър Димов провери екологичните мерки на „Монтюпе“ в Русе  

 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-proveri-ekologichnite-merki-

na-montyupe-v-ruse/ 

 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов се срещна днес в Русе с 

представители на „Монтюпе“ ЕООД. Целта на срещата беше да се проследи 

изпълнението на мерките, заложени в инвестиционната програма за ограничаване 

разпространението на специфични органични замърсители, графика за тяхното 

изпълнение и изграждането на пункт за собствен мониторинг. С изпълнението им 

дружеството се ангажира пред министър Димова миналата година. На срещата 

присъстваха депутатът от 44-ото НС Искрен Веселинов, управителят на Русенска 

област Галин Григоров, директорът на РИОСВ – Русе инж. Любомир Атанасов и 

експерти на екоинспекцията. 

 

От 2017 г. до сега се изпълняват седем мерки в четири направления. Увеличена е 

аспирацията на част от сърцарните машини, като се предвижда до края  на 2018 г. да 

бъдат обхванати всички. Така е постигнато  частично ограничение на 

неорганизираните емисии в работна среда. На покривната конструкция на халетата 

1 и 2 са монтирани (адиабатни) охладителни системи за намаляване на 

температурата в работна среда. Министър Димов подчерта, че МОСВ е разрешило 

монтирането на биофилтри преди издаването на новото Комплексно разрешително 

на дружеството, което да окаже по-бързо положителен ефект върху  околната среда. 

Монтирането им следва да завърши до началото на 2019 г. 

 

На срещата беше коментирана системата за собствен мониторинг в рамките на 

производствената площадка. До момента е монтираната апаратура за измерване 

на фенол, която събира данни от три дни. До началото на август т.г. в пункта за 

мониторинг ще бъдат измервани още специфични за производството на дружеството 

показатели – бензен, тулоен, ксилен, нафтален, орто и пара крезол. 

 

Паралелно мобилна автоматична станция за качество на атмосферния въздух на 

ИАОС, която е поставена от началото на април т.г. между Индустриалния парк в Русе 

и жилищната зона на града ще продължи да измерва концентрациите на нормативно 

определените замърсители на въздуха и специфичните органични показатели 

(толуен, ксилен и бензен), характерни и за производствената дейност на „Монтюпе“. 

Това ще даде  възможност за сравняване на данните на станцията на ИАОС с тези на 

оператора. От началото на  април  до момента от тази станция не са регистрирани 

превишения на пределно допустимите концентрации на измерваните замърсители. 

 

http://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-proveri-ekologichnite-merki-na-montyupe-v-ruse/
http://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-proveri-ekologichnite-merki-na-montyupe-v-ruse/
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„Трябва да търсим  баланс  между опазването на околната среда и икономическото 

развитие и подобряване качеството на живот на хората. Това не става чрез крайни 

мерки, а като изискваме от инвеститорите конкретни действия“, каза министър Димов 

на пресконференция след срещата. Той посочи, че предприетите от „Монтюпе“ 

мерки са обещаващи, но все още недостатъчни. Фирмата е инвестирала до 

момента 7 милиона евро за  изпълнение на екологичните изисквания, посочиха 

представители на дружеството. МОСВ и РИОСВ – Русе ще упражняват строг контрол 

върху изпълнението на мерките и при необходимост ще се налагат санкции, 

категоричен беше министърът. Това се отнася за всички предприятия на територията 

на града.  

 

Министър Димов разговаря и с граждани, които изразиха загриженост за качеството 

на въздуха в Русе. Пред тях той подчерта, че се предприемат необходимите мерки за 

контрол от страна на държавата, както на дейността на „Монтюпе“, така и на 

останалите оператори в района, с цел недопускане на нарушения на екологичното 

законодателство. 

 

Източник: Kazanlak.com 

 

Заглавие: Успешна акция за едрогабаритни отпадъци в Казанлък 

 

Линк: https://www.kazanlak.com/news-25589.html 

 

 
 

Текст: Много казанлъчани откликнаха на призива на Община Казанлък „Да 

посрещнем пролетта в Казанлък начисто!“ и днес освободиха домовете си от 

ненужна битова техника, оборудване и дрехи. 

 

Към базата на партньорската фирма „Монамур 6“ООД  на язовир „Копринка“ са 

извозени близо един тон стари мебели,  печки, хладилници, перални и др. 

За град Стара Загора са заминали близо шест тона излязла от употреба битова 

електроника – телевизори, радиоапарати, компютри и др., извозени от партнорите на 

Общината от фирма „Елтехресусрс“ АД, които и преди акцията приемаха заявки на 

телефон 080014100, а поръчката може да се прави през цялата година. 

В кампанията тази събота бяха организирани 12 мобилни пункта с 14 служители на 

Общинското предприятие по чистота и 4 еколози. На всеки пункт бе разположен 

контейнер тип „Бобър“ за изхвърляне на стари дрехи. Към Претоварната станция до 

старото сметище на града са извозени над 18 контейнера тип „Бобър“ с овехтели и 

износени дрехи. 

 

Освен контейнерите тип „Бобър“, за да обслужи всички желаещи от Общината бяха 

осигурени 3 контейнера с вместимост 6 куб.м., 9 контейнера с вместимост 2,8 куб.м. 

и един сметосъбирачен камион с вместимост 14 куб.м. 

https://www.kazanlak.com/news-25589.html
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Резултатите от екологичната съботна акция показват, че казанлъчани посрещат 

топлото пролетно време с разчистена битова техника и мебели. 

Предстоят месеците с най-интензивни ремонти и напомняме телефона на 

Общинското предприятие по чистота, на който могат да се правят поръчки за 

контейнери за строителни отпадъци  и старо домакинско обзавеждане 0431 63 880 от 

понеделник до петък, от 08,00ч. до 17,00ч. срещу 56,64лв. с ДДС през цялата година! 

Жителите на Казанлък могат и сами да изхвърлят срещу заплащане за количество 

своите едрогабаритни отпадъци до Претоварната станция, до старото сметище на 

града, която работи по същото време, плюс съботния преди обед. 

 

Източник: Дарик 

 

Заглавие: Започва събиране на опасни отпадъци на домакинствата в Пловдив 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/plovdiv/zapochva-sybirane-na-opasni-otpadyci-na-

domakinstvata-v-plovdiv-2093140 

 

 
 

Текст: За поредна година Община Пловдив организира кампания за безвъзмездно 

предаване на опасни отпадъци от домакинствата. Мобилният пункт ще бъде 

позициониран на бул. „Шести септември“ –  паркинга зад ресторант „Стадиона” до 

16:00 ч. днес. 

  

Основните групи опасни отпадъци, които ще се приемат на пункта са живак и 

живакосъдържащи уреди, лакове и бояджийски материали, домакински препарати, 

мастила и замърсени опаковки, маслени филтри, спирачни течности и антифриз и 

лекарства с изтекъл срок на годност. 

  

Опасни отпадъци могат да бъдат предавани и на площадките за разделно събрани 

отпадъци от домакинстват, обособени в шестте района на града, съобщават още от 

градската администрация. 

  

Източник: Economic.bg 

 

Заглавие: Великобритания забранява найлоновите и пластмасови опаковки 

 

Големи производители на храни и търговски вериги се включват в инициативата 

 

Линк: https://www.economic.bg/bg/news/9/velikobritaniya-zabranyava-najlonovite-i-

plastmasovi-opakovki.html 

 

https://dariknews.bg/regioni/plovdiv/zapochva-sybirane-na-opasni-otpadyci-na-domakinstvata-v-plovdiv-2093140
https://dariknews.bg/regioni/plovdiv/zapochva-sybirane-na-opasni-otpadyci-na-domakinstvata-v-plovdiv-2093140
https://www.economic.bg/bg/news/9/velikobritaniya-zabranyava-najlonovite-i-plastmasovi-opakovki.html
https://www.economic.bg/bg/news/9/velikobritaniya-zabranyava-najlonovite-i-plastmasovi-opakovki.html
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Текст: Всички големи вериги супермаркети във Великобритания са поели ангажимент 

да спрат използването на ненужните найлонови и пластмасови опаковки за 

еднократна употреба до 2025 г. в рамките на нов "Пакт за пластмаси в Обединеното 

кралство". 

 

Споразумението, инициирано от благотворителната организация Wrap, е водещо в 

световен мащаб съвместно усилие на най-големите британски компании за 

потребителски стоки да се справят с бича на пластмасови отпадъци в околната 

среда. 

 

Това означава, че пластмасите за еднократна употреба ще бъдат разрешени само 

ако се сметнат за абсолютно необходими и са направени от материали, които могат 

да се рециклират, пише "Телеграф". 

 

Нерециклируемата пластмаса, включително торбичките за еднократна употреба, 

бутилките за кетчуп, кофичките за кисело мляко и др., може да бъдат забранени, ако 

не подлежат на рециклиране. 

 

Споразумението идва след като неотдавнашния ангажимент на Тереза Май да 

премахне всички възможни пластмасови отпадъци до 2042 г., беше обявен от страна 

на екологичните групи като недостатъчен и че му липсва "спешност". 

 

Повече от 40 фирми са обещали, че всички пластмасови опаковки, които 

произвеждат, ще бъдат повторно използвани, рециклируеми или компостиращи в 

рамките на седем години, а две трети ще бъдат рециклирани или компостирани - от 

45% днес. 

 

Успехът на движението ще зависи в голяма степен от това потребителите успешно да 

увеличат количеството пластмаса, което рециклират вкъщи. 

 

За да се гарантира това, Wrap планира голяма кампания за повишаване на 

осведомеността по-късно тази година. Рециклиращите компании в Обединеното 

кралство също са подписали споразумението и ще започнат да рециклират по-

голямо разнообразие от пластмаси, които понастоящем отиват на сметищата. 

В близките 7 години всички вериги супермаркети ще спрат да предлагат найлонови 

торбички на щандовете за плодове и зеленчуци.  

 

Черните пластмасови таблицки, които обикновено се използват за готови ястия, също 

се очаква да бъдат премахнати или модифицирани, както и нерециклируемите 

пластмасови опаковки на стоки като кисело мляко, сокове, билки и цветя. 
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Този ход би могъл също така да доведе до края на бутилките кетчуп и майонеза, тъй 

като силиконовият компонент може да замърси останалите рециклируеми 

компоненти. Необходимо е да се намери "алтернативно решение", казва Wrap. 

 

В резултат на споразумението ще трябва да се премахнат и полистиреновите 

кофички за кисело мляко и различни консерви храни, тъй като материалът не винаги 

е рециклируем. 

 

Мярката е първата подобна по обхват в света, като се очаква други страни да 

последват водещата роля на Обединеното кралство през следващите години. 

Фирмите, които са се регистрирали, ще бъдат наблюдавани редовно от Wrap за 

постигнатия напредък. Организацията обаче заяви, че няма да обявява имената на 

тези, които не са спазили обещанието си. 

 

Основните марки за храни, включително Nestle, Coca-Cola, Bird's Eye, Britvic и Arla, 

също обещаха да изкоренят ненужната пластмаса за еднократна употреба и в 

резултат на това радикално ще променят опаковките си. 

 

Източник: БТВ 

 

Заглавие: Последната ни подводница вероятно ще отиде за скрап 

 

Община Варна иска да се откаже от нея и да я предаде на Министерството на 

отбраната 

 

Линк: https://btvnovinite.bg/bulgaria/poslednata-ni-podvodnica-verojatno-shte-otide-za-

skrap.html 

 

 
 

Текст: Тъжен край за подводния флот на България – Община Варна, собственик на 

последната наша подводница, иска да се откаже от нея и да я предаде на 

Министерството на отбраната. Според специалисти това означава да бъде нарязана 

на скрап. 

 
Подводницата „Слава“ е строена през 1959 г. в Съветския съюз. Последното ѝ 

спускане под вода е преди осем години. Оттогава стои вързана за брега в пункта за 

базиране на Военноморските сили и тъне в ръжда и разруха. 

 
За кап. Камен Кукуров, последния ѝ командир, най-тежкият момент бил да предаде 

флага ѝ на Военноморския музей. 

 

„Най-трагичният ми спомен мога да кажа, защото е трагичен за мен – когато свалиха 

първия акумулаторен баг момчетата от борда и за себе си разбрах, че тази игра, 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/poslednata-ni-podvodnica-verojatno-shte-otide-za-skrap.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/poslednata-ni-podvodnica-verojatno-shte-otide-za-skrap.html
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наречена подводно плаване, е завършила завинаги. Това е все едно, че един човек си 

е заминал, виждаш пръстта, която хвърляш върху ковчега“, казва капитанът. 

 

През 2011 г. година Съюзът на подводничарите дарява „Слава“ на община Варна с 

условието тя да стане музей. 

 

„Една Босна има по 2 – 3 изложени такива подводници, в света има над 100 

подводници. Няма морски град, гордеещ се със своята история, в който да няма 

подводници“, казва председателят на Съюза кап. I ранг Станко Станков. 

 

Идеята отлежава, а с времето проектът се оскъпява, а ръжда започва да разяжда 

борда. 

 

„1,1 млн. е най-ниската оферта, за да бъде извадена на сушата – отчита Николай 

Савов от дирекция „Култура“ на Община Варна. – Оттам нататък бих казал, че 

необходимите инвестиции са неизчисляеми“. 

 

Така Общината е на път да се откаже от дарението, а подводничарите все още се 

надяват на решение чрез частен инвеститор, публично-частно партньорство или 

концесия. 

 

Източник:  NDT1.com 

Заглавие: Как решение в Китай предизвика криза с боклука в Англия       

 

Китай забрани вноса на отпадъци – нещо, което предизвика сериозни главоболия на 

световната индустрия за рециклиране 

 

Линк: http://www.ndt1.com/article.php/20180428144133492 

 

 
 

Текст: През миналата година Китай забрани вноса на 24 вида отпадъци, включително 

пластмаса и хартия. В края на миналата седмица азиатската страна разшири 

забраната, като добави нови отпадъци в забранителния списък, сред които стомана 

и употребявани части от автомобили и стари кораби, предава CNN. 

 

Забраната предизвика тежки последствия на някои места по света. Град в Австралия 

започна да събира отпадъците на депо, тъй като вече няма капацитет да ги рециклира. 

 

Във Великобритания пластмасовите боклуци също започнаха да се държат на склад, 

като евентуално ще бъдат изгаряни. 

 

http://www.ndt1.com/article.php/20180428144133492
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Щатският институт по рециклиране предупреждава, че китайската забрана прекъсва 

веригата за доставки и може да провокира производителите да започнат да използват 

нови материали. 

 

Експертите обаче посочват, че всичко това е необходима аларма за страни като 

Великобритания, САЩ, Австралия, Япония и други, които разчитат на Китай да изкупува 

и рециклира боклуците им вместо тях. 

 

Institute of Scrap Recycling Industries посочва, че 31% от американския износ на скрап 

е отишъл към Китай през миналата 2017 година. 

 

Във Великобритания почти всички пластмасови отпадъци се пращат към Китай и 

Хонконг за рециклиране. 

 

Така след като азиатската страна затвори вратите си за планините от боклук, няколко 

страни, сред които Англия, започнаха да говорят за въвеждане на данъци върху някои 

пластмасови изделия. Идеята е това да провокира хората да използват по-малко 

пластмасови продукти.  

Други страни като Австралия инвестираха десетки милиони, долари за да 

подпомогнат местните общини в борбата с боклука. 

 

Саймън Елин, изпълнителен директор на британската Recycling Association, 

коментира, че китайската забрана провокира повече инвестиции в технологиите за 

рециклиране. 

 

Това е така, защото Китай и другите големи изкупвачи на отпадъци, включително доста 

европейски страни, ще продължат да търсят висококачествен скрап, от който чрез 

рециклиране да създават нови продукти. С други думи Китай забранява вноса на 

нискокачествените отпадъци, които замърсяват околната среда. 

 

Страни като Индия, Индонезия, Виетнам, Германия и Холандия започнаха да изкупуват 

британски отпадъци, но на ниски цени и не всички видове. 

 

По думите на Елин някои нискокачествени отпадъци като пластмасата представляват 

сериозен проблем, тъй като няма пазар, които да желае да ги изкупува. 

 

Тъй като Великобритания вече няма да може да извозва пластмасовите си отпадъци, 

ще се наложи мащабна реформа в политиката за рециклиране, посочва експертът. 

 

Според него в бъдеще и други страни ще последват примера на Китай и ще забранят 

вноса на нискокачествени боклуци. 

 

 


