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Източник: МОСВ 

Заглавие: Увеличава се оползотворяването на дървесни отпадъци 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/uvelichava-se-opolzotvoryavaneto-na-

durvesni-otpaduci-7549/ 

 

 

Текст: Количеството дървесни отпадъци, които се оползотворяват в България, е 

нараснало от 208 726 тона през 2014 г. на 369 399 тона през 2016 г. Това стана ясно от 

данни, изнесени по време на семинар за ефективното управление на дървесните 

отпадъци и слънчогледовите люспи в контекста на прехода към кръгова икономика. Във 

форума, който се проведе днес в МОСВ, участваха експерти от РИОСВ и браншови 

организации. 

 

Голяма част от тези отпадъци се преработват в пелети и брикети за промишлено и 

битово отопление, като броят на потребителите на дървесни пелети и брикети 

нараства с около 10-30% годишно. Данните бяха цитирани от екипа на изпълнителя по 

проект, възложен от МОСВ. Проектът е за разработване на предложение за критерии 

в съответствие с действащата правна рамка за страничен продукт и край на отпадъка 

по отношение на дървесните отпадъци и отпадъците от слънчогледови люспи. Бяха 

представени още основните източници за генерирането им, приложимите технически 

изисквания за третирането им, продуктовите изисквания и техническите стандарти към 

пелетите и брикетите от тези отпадъци. 

 

Според експертите за постигане на ресурсна ефективност и стимулиране на 

поетапния преход към кръгова икономика в сектора на дървообработващата и 

преработваща индустрия и производството на слънчогледови масла е необходимо 

да бъде насърчена конкурентоспособността на българските компании. Това е 

възможно посредством създаване на механизми за управление на дървесните 

отпадъци и люспите като „неотпадъци“, които отговарят на стандартите и гарантират 

високо ниво на защита за околната среда и човешкото здраве. 

 

Източник: Дарик 

 

Заглавие: Започват проверки на търговските обекти за разделно събиране на 

отпадъци 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/vraca/zapochvat-proverki-na-tyrgovskite-obekti-za-

razdelno-sybirane-na-otpadyci-2112170 

 

https://www.moew.government.bg/bg/uvelichava-se-opolzotvoryavaneto-na-durvesni-otpaduci-7549/
https://www.moew.government.bg/bg/uvelichava-se-opolzotvoryavaneto-na-durvesni-otpaduci-7549/
https://dariknews.bg/regioni/vraca/zapochvat-proverki-na-tyrgovskite-obekti-za-razdelno-sybirane-na-otpadyci-2112170
https://dariknews.bg/regioni/vraca/zapochvat-proverki-na-tyrgovskite-obekti-za-razdelno-sybirane-na-otpadyci-2112170
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Текст: Община Враца започва проверки на търговски обекти във връзка с изпълнението 

на Наредбата за управление на отпадъците. Обект на инспекциите ще са търговски 

центрове, вериги за бързо хранене, ресторанти, хранителни вериги и други. Това 

съобщи заместник кметът на Враца Мария Попова. 

 

Инспекторите ще проверяват начина за управлението на отпадъците, както и 

наличието на изградена система за тяхното събиране. Съгласно разпоредбите на 

Наредбата, във всеки обект трябва да има определено лице, което е отговорно за 

събирането на отпадъците - битови, биоразградими, както и отпадъците от опаковки. 

 

Проверките на инспекторите ще са с постоянен характер, като при констатирани 

нарушения първо ще се съставят протоколи, с предписания и срокове. При 

неизпълнение на разпоредбите, на нарушителите ще се налагат глоби, в размер от 

300 до 3 000 лв. 

 

Източник: Burgas24.bg 

 

Заглавие: За по-чист въздух: Събират старите автомобилни гуми в Бургас през есента, 

за да не ги горят 

 

Линк: https://www.burgas24.bg/novini/burgas/Za-po-chist-vuzduh-Subirat-starite-

avtomobilni-gumi-v-Burgas-prez-esenta-za-da-ne-gi-goryat-806403 

 

 
 

Текст: Oбщина Бургас да организира кампания за събиране на излезли от употреба 

гуми на физически лица. Общинските съветници решиха тя да се случи през есента 

2018-та година, предаде репортер на Burgas24.bg. Гумите ще се предават 

безвъзмездно в мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци, намиращи 

се на територията на общината. 

 

Мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци, с които разполага Община 

Бургас, са разположени в различни точки и работят от 09:30 до 18:00 часа в дните от 

седмицата без неделя и понеделник. В тях може са се предават почти всички видове 

отпадъци, които се генерират в едно домакинство. Допълнителни средства за 

кампанията не са необходими, тъй като мобилните центрове са налични, както и 

служителите, които ги обслужват. Има налична организация за транспортиране до 

регионалната система за управление на отпадъците в регион Бургас. 

 

https://www.burgas24.bg/novini/burgas/Za-po-chist-vuzduh-Subirat-starite-avtomobilni-gumi-v-Burgas-prez-esenta-za-da-ne-gi-goryat-806403
https://www.burgas24.bg/novini/burgas/Za-po-chist-vuzduh-Subirat-starite-avtomobilni-gumi-v-Burgas-prez-esenta-za-da-ne-gi-goryat-806403
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Години наред горенето на автомобилни гуми за отопление е проблем, който не е 

намерил окончателно решение. При горенето на гуми негативните ефекти върху 

здравето са внезапни и такива, които се проявяват след години. Сравнено с изгарянето 

на въглища, при горене на гуми във въздуха се отделят 407% повече хром, 392% повече 

олово и 1448% повече арсен. Отделените тежки метали при изгарянето на гуми не 

изчезват, а се натрупват във всичко по пътя им и чрез дъждовната вода, проникват в 

почвата и реките, става ясно от докладната записка. 

 

Източник: Bloomberg.bg 

 

Заглавие: Имат ли пластмасовите сламки алтернатива? 

 

Около 8 млн. тона пластмаса се изхвърлят всяка година в океаните 

 

Линк: https://www.bloombergtv.bg/novini/2018-07-29/imat-li-plastmasovite-slamki-

alternativa 

 

 
 

Текст: Широко разпространената пластмасова сламка се превърна в символ на 

културата за еднократна употреба и използването на материали, които не подлежат 

на рециклиране. Само в САЩ и Великобритания 550 млн. пластмасови сламки се 

изхвърлят всеки ден, съобщава сайтът на Word Economic Forum, като се позовава на 

данни на Plastic Oceans Foundation.  

 

Наред с еднократните пластмасови торбички и чаши удобството на пластмасовите 

сламки върви наред със знанието за вредите, които причиняват, включително върху 

морския живот, отбелязва Investor.bg.  

 

Около 8 млн. тона пластмаса се изхвърлят всяка година в океаните,  според 

Асамблеята на ООН по околната среда. 

След като телевизионната програма на  BBC Blue Planet 2 подчерта унищожителния 

ефект на пластмасата върху морския живот и милиони хора гледаха видео материал 

с изследователи, вадещи сламка от ноздрите на морска костенурка, компании и 

правителства предприеха действия. 

 

Един от примерите е Starbucks. Глобалната верига за кафе оповести плановете си да 

спре употребата на 1 млрд. пластмасови сламки до  2020 г. Търсенето на сламки 

нарасна покрай популярността на студените напитки, обясняват оттам, които 

съставляваха половината от всички продажби през  2017 г., което бе ръст от 37% спрямо 

пет години по-рано. 

 

Скоро, като посетите  Starbucks за студена напитка, ще ви предложат чаша с капак, 

който е подходящ за рециклиране, през който да пиете напитката. 

 

https://www.bloombergtv.bg/novini/2018-07-29/imat-li-plastmasovite-slamki-alternativa
https://www.bloombergtv.bg/novini/2018-07-29/imat-li-plastmasovite-slamki-alternativa
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Компанията се присъединява към други световноизвестни брандове, които 

прекратяват използването на пластмасови сламки. 

 

McDonald’s ще ги замени с хартиени във всичките си ресторанти във Великобритания 

и Ирландия и планира да започне тестове на алтернативи в САЩ, Франция, Швеция, 

Норвегия и Австралия. 

 

IKEA ще забрани пластмасовите сламки във Великобритания и Ирландия тази година 

и планира да премахне еднократната пластмаса глобално от асортимента си до 

края на десетилетието.  

Hyatt Hotels Corporation обяви, че от септември пластмасовите сламки и клечки за 

украса в коктейлите ще бъдат предлагани само при поискване и, където е възможно, 

ще бъдат осигурени алтернативи. 

 

Дори английската кралица Елизабет се обърна срещу сламките. 

 

Но не всички са щастливи от края на сламките, защото те са удобни за хората, които 

не могат да вдигнат чашата към устата си, за да пият. 

 

Докато  Starbucks отговаря на тези опасения казвайки, че който поиска сламка, може 

да получи такава от алтернативни материали, ползите е трудно да се докажат. Някои 

задават въпроса доколко забраната на пластмасовите сламки действително ще 

помогне. 

 

Сламките създават относително малък дял от целия пластмасов отпадък в океаните, 

изтъква Адам Минтър, автор на коментарна рубрика в Bloomberg Opinion и на книгата 

Junkyard Planet (Планетата сметище). Според него намаляването на отпадъка в други 

области като риболовното оборудване и редуцирането на отпадъците на компаниите 

ще е по-ефективно от забрана за сламките. 

 

За лицата с увреждания и възрастните хора пластмасовите сламки са удобни и могат 

да издържат на температурата на горещо кафе, чай или супа, така че да могат да 

бъдат изпити или изядени. А според активистите алтернативите, които включват хартия, 

стъкло или неръждаема стомана са неподходящи, защото се разпадат или задържат 

топлина. 

 

По оценки на Световната здравна организация хората с увреждания по света са над 

600 млн. и макар че не всички от тях имат нужда от сламки, за да пият и да се хранят, 

това дава представа за мащаба на проблема. 

 

Източник: Trafficnews.bg 

 

Заглавие: В сряда събират жълтите чували с отпадъците в Коматево 

 

Гражданите трябва да изнесат сметта от домовете си до 8:00 часа сутринта 

 

Линк: https://trafficnews.bg/plovdiv/v-sriada-sabirat-zhaltite-chuvali-otpadatsite-

komatevo-111577/ 

 

https://trafficnews.bg/plovdiv/v-sriada-sabirat-zhaltite-chuvali-otpadatsite-komatevo-111577/
https://trafficnews.bg/plovdiv/v-sriada-sabirat-zhaltite-chuvali-otpadatsite-komatevo-111577/
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Текст: По график в сряда, 1 август, ОП „Чистота“ ще събира жълтите чували с опаковки 

от пластмаса, метал и хартия по пилотния проект на Община Пловдив за разделно 

събиране на отпадъците „От врата на врата“ в квартал „Коматево“. От общинското 

предприятие напомнят, че гражданите трябва да изнесат чувалите със смет довечера 

или утре сутринта до 8:00 часа. Следващата дата, на която ще бъдат извозвани жълтите 

чували е 15 август. 

 

Акцията по това разделно събиране на отпадъците започна от месец април. Заедно 

с чувалите на гражданите се предоставят и информационни брошури с указания за 

начините за разделно събиране. Събирането на пълните чували се извършва всеки 

първи и трети вторник и сряда на месеца. Отпадъците се извозват за предварително 

третиране и предаване на крайни преработватели за рециклиране. 

 

Освен че осигурява вторични суровини за производството на нови изделия, разделното 

събиране намалява количеството на отпадъците, които се депонират. Това спестява 

финансови разходи и удължава експлоатационния срок на депата и като цяло 

намалява вредното въздействие на човешката дейност върху околната среда. 

 

Източник: Novini.dir.bg 

 

Заглавие: Готвят протести срещу складиране на опасни отпадъци на площадка на 

ТЕЦ-Варна 

 

Линк: http://novini.dir.bg/news.php?id=27262133 

 

 
 

Текст: Жителите на село Езерово в община Белослав готвят протести срещу плановете 

на силистренска фирма да складира опасни отпадъ... 

 

Жителите на село Езерово в община Белослав готвят протести срещу плановете на 

силистренска фирма да складира опасни отпадъци на площадка на територията на 

ТЕЦ-Варна. Кметът на общината Деян Иванов коментира пред БНР, че инвестиционното 

намерение вероятно няма да стане факт заради опасенията на хората от 

замърсяване на околната среда: “Фирмата е регистрирана с минимален капитал 

преди няколко месеца, а собственикът е явно млад и амбициозен господин, който 

декември месец ще навърши 21 години“, каза Иванов. Николета Димитрова е 

служител във фирма “Титан“-Бургас, която се намира обаче в Силистра. Тя обясни: 

“Това е фирма, занимаваща се със скрап - черни и цветни метали. Понеже единият 

http://novini.dir.bg/news.php?id=27262133


 

WWW.BAR-BG.ORG I 7 

 

от кодовете, с който работим, е опасен, заради това правим тази процедура. /…/ Тези 

отпадъци ще се съхраняват временно на тази площадка. Временно съхранение. Не 

мога да ви кажа за колко време. Ние се занимаваме с търговия на отпадъци“. Очаква 

се решението на Регионалната инспекция за опазване на околната среда във Варна 

и протестите на жителите на Белослав. 

 

 


