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Източник: e-Burgas.com 

 
Заглавие: Приятели на морето нагледно показаха как трябва да го пазим 

 

Линк: http://e-burgas.com/post/priyateli-na-moreto-nagledno-pokazaha-kak-tryabva-da-

go-pazim-snimki-8366 

 

 
 

Текст: От Akasha Surf School  и Decathlon за пореден път запретнаха ръкави в борба 

срещу една от най-тревожните тенденции 

 

Ентусиасти от морския клуб Akasha Surf School и приятели, запретнаха ръкави в 

поредната си инициатива в опазване на морето и обходиха плажа около Бургас, 

събирайки в специални чували стотици килограми боклуци. 

 

Делото е съвместна инициатива на Akasha Surf School, Decathlon Bulgaria и WIND2WIN,  

и е продължение на други подобни дейности, като почистването на плажа около 

устието на Ропотамо, където преди няколко месеца бяха събрани 1 тон отпадъци и то 

на плаж, който не е масов. 

 

Днешната кауза официално започна от пристанището в Сарафово, което беше 

Пункт 1, и откъдето ентусиастите започнаха да събират отпадъци по алеята, 

придвижвайки се към Втория пункт – Бункера на солниците. Десетки бяха активистите, 

които се включиха в инициативата, a сред най-странните събрани боклуци бе гума от 

трактор, изхвърлена на брега. 

 

Организаторите припомниха, че тенденцията със замърсяването на световния океан 

е изключително тревожна, а резултатът от това са цели морски видове, които са 

изчезнали. Те благодарят специално на Отдел "Екология" на община Бургас, който 

даде зелена светлина на кампанията. 

 

Самата инициатива „Черно море свободно от пластмаса“, започна още миналата 

година, когато уиндсърфистите Илияна и Йоан осъществиха смелото 

предизвикателство да изминат на дъска в морето 300 км от Дуранкулак до Резово за 

три дни. Идеята бе да предизвикат внимание именно върху проблема със 

замърсяването на Черно море. 

 

В момента изследванията, които трябва да се правят от българска страна на Черно 

море са изключително малко – едва една трета се правят от тези, които са по договор 

с ЕС. 

 

Източник: Фокус 

http://e-burgas.com/post/priyateli-na-moreto-nagledno-pokazaha-kak-tryabva-da-go-pazim-snimki-8366
http://e-burgas.com/post/priyateli-na-moreto-nagledno-pokazaha-kak-tryabva-da-go-pazim-snimki-8366
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Заглавие: Тръгне ли заводът за отпадъци, София ще се превърне в Гълъбово 

 

Линк: http://www.cross.bg/sofiya-izgaryane-posledstviya-1612266.html#.XWyXSH97lPY 

 

 
 

Текст: Примерът какво се случва, когато в града има източник на замърсяване с 

изгаряне е пред очите ни - ТЕЦ "Брикел" отново и отново изхвърля вредни емисии във 

въздуха на Гълъбово и региона. И не става дума за изолиран случай, проблемът е от 

години, сигналите за замърсяване са ежедневие. Докато се установи кой е виновен и 

защо минава много време в спорове между граждани, институции, неправителствени 

организации, виновни няма, а всички виждаме, че проблемът е изключително 

сериозен. Не само това, но се появи и информация, че общинският съвет в Гълъбово  

ще попише и договор с ТЕЦ "Брикел" за изгаряне на отпадъци, което ще доведе до още 

по-тежки екологични последствия. Градът и в момента е на първо място в класацията 

за най-мръсен въздух в България. 

 

Всъщност въпросът за изгарянето на отпадъците, доколко е ефективно и какви са 

екологичните последствия е болезнено актуален и за други места в страната ни, но 

най-вече за София, където предстои да бъде пусната в експлоатация инсталацията за 

изгарянето на RDF. Борбата за това да се търсят работещи, модерни и екологични 

начини за оползотворяването на боклука продължава да се води. След като 

управляващите избраха да бъде изграден инсинераторът, "Политическа група 5" в 

Столичния общински съвет, в която са инж.Симеон Славчев, Венцислав Мицов, Иван 

Велков, Светослав Витков и доц.д-р Стоян Александров, обяви че се противопоставя на 

това решение. Опозицията в СОС за първи път е обедини зад идеята на "Политическа 

група 5" и заедно внесоха предложение за референдум, за да може столичани сами 

да решат трябва ли да работи подобна неекологична технология в София или не. 

Управляващите Столична община категорично отхвърлиха тази възможност, заради 

което вносителите на искането за рефендум се обърнаха към съда, настоявайки че 

допитване до хората трябва да има. 

 

Сблъсъкът на мнения и тези "за" и "против" завода за отпадъци е много сериозен. 

"Политическа група 5" потърси мнение на специалисти, както и информация за 

технологията. Оказа се, че инсталацията предлага много стар начин на обработка, и 

че ще има сериозни последствия за околната среда и хората в столицата, когато 

започне изгарянето на боклук. Тезата се потвърди и преди повече от година в интервю 

за News.bg  с д-р инж.Добрин Топоров, специалист и преподавател на международно 

ниво в областта. Той потвърждава, че заводи, подобни на този, който се планира в 

София, съществуват в много европейски градове и работят със скарно изгаряне, но 

за суров, необработен боклук, а за столицата тази технология ще се прилага с RDF, 

който има други термохимични характеристики. Използването й в други държави е 

довело до замърсяванията с диоксини, фурани, тежки метали с тежки последствия за 

http://www.cross.bg/sofiya-izgaryane-posledstviya-1612266.html#.XWyXSH97lPY


 

WWW.BAR-BG.ORG I 4 

 

околната среда. В отделените емисии от изгаряне на RDF се отделят токсични метални 

съединения на базата на арсен, олово, хром, никел, кадмий, серен двуокис, азотни 

окиси, въглеродни окиси, полиароматични въглеводороди,  твърди прахови частици и 

др. Според д-р Топоров това не е единственият проблем - инсталацията ще е и много 

неефективна. По думите му за производството на 1 кВт електричество ще се наложи 

да се инвестират около 8000 - 10 000 евро. Той прави сравнение с енергията, 

произведена от един нов, отговарящ на всички съвременни екологични изисквания ТЕЦ, 

работещ на въглища, която струва близо 1500 евро/кВт, за ветропарк - около 2000 

евро/кВт, за нова АЕЦ - около 5000 евро/кВт. 

 

Какво повече може да се каже след такъв подробен и ясен анализ на ситуацията? 

Изправени сме пред едно решение на управляващите София, което поставя града 

пред сериозна криза. И тук високата финансова стойност, която ще заплатим остава 

на второ място, защото най-същественото, което ще се случи със столицата е 

замърсяването. В град,  в който замърсяването и без друго е проблем заради 

емисиите от превозните средства и заради отоплението през зимата, последното от 

което имаме нужда е завод за изгаряне на отпадъци. Започне ли да работи заводът, 

вече ще е твърде късно за размисъл, а София ще се превърне Гълъбово - градът с 

мръсен въздух, където здравето на хората няма значение. 

 

Източник: News.bg 

 

Заглавие: Екоинспекцията във Велико Търново нареди засилен контрол на сметищата 
 

Линк: https://news.bg/society/ekoinspektsiyata-vav-veliko-tarnovo-naredi-zasilen-kontrol-

na-smetishtata.html 

 

 
 

Текст: Регионалната екологична инспекция във Велико Търново даде предписания на 

общините в областта да засилят контрола върху закритите градски сметища, за да 

бъдат предотвратени пожари и замърсяване на околната среда, съобщи БНР. 

 

В общините Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Павликени и Полски Тръмбеш 

все още не е започнало изпълнение на проектите за рекултивация на закритите 

градски сметища. 

 

Екоинспекцията задължава кметовете на тези общини всяка седмица да правят 

проверки на съществуващите депа. Те трябва да следят за външни лица, за 

нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, има ли замърсяване на близки до депото 

територии и пътища, както и за запалване на отпадъците. 

 

Целта е да се предотвратят пожари на сметищата и замърсяване на околната среда. 

 

Източник: Актуално 

https://news.bg/society/ekoinspektsiyata-vav-veliko-tarnovo-naredi-zasilen-kontrol-na-smetishtata.html
https://news.bg/society/ekoinspektsiyata-vav-veliko-tarnovo-naredi-zasilen-kontrol-na-smetishtata.html
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Заглавие: Най-голямата хотелска верига се отказва от малките пластмасови 

шишенца 

 

Линк: https://www.actualno.com/america/naj-goljamata-hotelska-veriga-se-otkazva-ot-

malkite-plastmasovi-shishenca-news_812637.html 

 

 
 

Текст: Най-голямата хотелска верига „Мариот” (Marriott International) предлага на 

гостите на своите хотели малки пластмасови флакони с душ-гел, шампоан и 

понякога крем. Гостите са щастливи, тъй като много често тези шишенца изглеждат 

като сувенир. 

 

Ръководството на компанията обаче е взело решение да премахне малките флакони 

от банята, за да ограничи пластмасовите отпадъци. Те ще бъдат заменени от шишета 

с по-големи размери, информира БГНЕС. Очаква се мярката да има осезаем ефект 

и обемът от пластмасови отпадъци да намалее чувствително. Хотелската верига, която 

включва също хотелите „Шератон” и „Риц-Калтън”, разполага с 500 000 стаи в различни 

точки на света. 

 

Източник: Фокус 

 

Заглавие: Светлана Божкова, МОСВ: Изградени и въведени в експлоатация са голяма 

част от 55-те регионални системи за управление на отпадъците 

 

Линк: http://www.focus-news.net/opinion/2019/08/29/50994/svetlana-bozhkova-mosv-

izgradeni-i-vavedeni-v-eksploatatsiya-sa-golyama-chast-ot-55-te-regionalni-sistemi-za-

upravlenie-na-otpadatsite.html 

 

 
 

Текст: Министерство на околната среда и водите (МОСВ) подпомага общините в 

изпълнение на задълженията им за закриване и рекултивация на старите общински 

депа, които не отговарят на нормативните изисквания, както и за изграждане на нови 

регионални системи за управление на отпадъците. Темата коментираме в 

предаването „Екологичен резонанс“ на Радио „Фокус“ Светлана Божкова, началник 

Отдел „Битови, биоразградими и строителни отпадъци“ към Дирекция „Управление на 

отпадъците и опазването на почвите“ в МОСВ. 

 

https://www.actualno.com/america/naj-goljamata-hotelska-veriga-se-otkazva-ot-malkite-plastmasovi-shishenca-news_812637.html
https://www.actualno.com/america/naj-goljamata-hotelska-veriga-se-otkazva-ot-malkite-plastmasovi-shishenca-news_812637.html
http://www.focus-news.net/opinion/2019/08/29/50994/svetlana-bozhkova-mosv-izgradeni-i-vavedeni-v-eksploatatsiya-sa-golyama-chast-ot-55-te-regionalni-sistemi-za-upravlenie-na-otpadatsite.html
http://www.focus-news.net/opinion/2019/08/29/50994/svetlana-bozhkova-mosv-izgradeni-i-vavedeni-v-eksploatatsiya-sa-golyama-chast-ot-55-te-regionalni-sistemi-za-upravlenie-na-otpadatsite.html
http://www.focus-news.net/opinion/2019/08/29/50994/svetlana-bozhkova-mosv-izgradeni-i-vavedeni-v-eksploatatsiya-sa-golyama-chast-ot-55-te-regionalni-sistemi-za-upravlenie-na-otpadatsite.html
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Водещ: Близо 300 млн. лева осигурява МОСВ за рекултивация на закритите общински 

депа. Колко са общинските депа, които не отговарят на нормативните изисквания и 

са включени в т.нар. наказателна процедура на Европейския съюз и подлежат на 

закриване и рекултивация? 

 

Светлана Божкова: През 2009 година, когато е отправено първоначалното запитване от 

страна на Европейската комисия по отношение на изпълнение и задължението на 

страната ни във връзка с изискванията на Директивата за депониране, са били в 

експлоатация 140 депа за неопасни отпадъци, които не са били в съответствие с 

изискванията на директивата и все още не са били затворени. Към 2014 година, когато 

всъщност е датата на завеждане на делото в Съда на Европейския съюз, е прекратена 

експлоатацията на част от тези депа и решението на съда е за останалите 113 

общински депа. Съществен напредък е осъществен през последните 5 години, като 

са изградени вече повечето регионални системи, и това позволи да се прекрати 

експлоатацията на всичките депа, които не отговарят на нормативните изисквания. И 

така, към 31 декември 2017 година в страната не се експлоатират общински депа, 

които не отговарят на нормативните изискванията. С усилията на МОСВ и общините 

се изпълни ангажимента ни към Европейската комисия, с което се предотврати 

налагането на санкции към страната ни. 

 

Водещ: Агенция „Пътна инфраструктура“ откри 120 сметища и обор под 

магистралите. Може ли МОСВ да контролира по някакъв начин импровизираното 

складиране на всякакъв вид битове и строителни отпадъци? 

Светлана Божкова: МОСВ не престава да контролира тези процеси. Съгласно Закона 

за управление на отпадъците, собствениците на пътищата са отговорни за 

почистването на отпадъците на пътя, съответно земното платно, пътните съоръжения, 

обслужващите комплекси, които са и опорните пунктове за поддържане и 

осигуряването на съдовете за отпадъците и транспортирането им за съоръжените за 

тяхното селектиране. Винаги при постъпване на сигнали в МОСВ по отношение на 

установени замърсявания, установена практика е да се сезират собствениците на 

пътища и те винаги са се отзовавали и са почиствали замърсените терени. Тази година 

МОСВ отново е сезирала АПИ с цел напомняне на задълженията по Закона за 

управление на отпадъците, като регионалните инспекции, които са контролните 

структури на МОСВ, ще следят за изпълнението на тези задължения. 

Водещ: Тоест, тези 120 сметища, които са открити, вие сте сезирали преди това АПИ, 

така ли да разбираме? 

 

Светлана Божкова: Да, сезирали сме АПИ, като сме напомнили за техните 

задължения и сме дали срок да информират регионалните инспекции за изпълнение 

на задълженията или предприетите мерки с цел почистването им. 

 

Водещ: Г-жо Божкова, какъв е процесът на закриване на съществуващо депо за 

отпадъци? 

 

Светлана Божкова: Процесът е един – дълъг, изискващ много усилия и дълго време. 

Стартирането на процеса е с изготвянето на план за закриване на депото, което 

включва няколко дейности. Стартира се с демонтаж на изградените постоянни 

съоръжения, които не са свързани с опазване на околната среда и съответно с 
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бъдещото функционално предназначение на терена. След това се извършва 

повърхностното запечатване на депото. 

Водещ: А кой трябва да изготви този план? 

Светлана Божкова: Планът се изготвя от собственика на депото. Когато говорим за 

общинските депа, това е кметът на общината. 

Водещ: Какви са нормативните изисквания, на които трябва да отговаря едно 

общинско депо? 

 

Светлана Божкова: Съвременните депа са едни скъпоструващи съоръжения, както от 

гледна точка на инвестиционните, така и от гледна точка на експлоатационните 

разходи. По тази причина в страната е приет регионалният подход – тоест, общините 

не експлоатират сами съоръженията, а са обединени в 55 региона за управление на 

отпадъците. Нормативните изисквания, на които трябва да отговарят тези регионални 

съоръжения, са заложени в националното законодателство, и по-конкретно в 

Наредбата за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа. С тази 

наредба се определят мерките, процедурите и изискванията за предотвратяването 

или намаляването на отрицателното въздействие на депата през целия им жизнен 

цикъл върху околната среда, върху подземните и повърхностните води, почвата, въздуха 

и риска за човешкото здраве, и в законодателството също са включени технически 

правила и норми за проектиране и изграждане на депата. 

 

Водещ: И както казахме в самото начало на разговора ни – близо 300 млн. лева 

осигурявате за рекултивация на закритите общински депа. Как ще следите оттук 

нататък изпълнението на задачата от местните власти? 

 

Светлана Божкова: Както и досега, министерството осъществява контрол чрез своите 

регионални структури в лицето на Регионалните инспекции по околната среда и 

водите (РИОСВ), които са 16 на брой на територията на цялата страна. В допълнение 

на това непрекъснато се провеждат и срещи от страна на министерството с 

общините за проследяване на напредъка. И в случай на възникнали проблеми се 

полагат съвместни усилия за тяхното решаване. Постигнатият до момента напредък 

по извършване на рекултивация на депата и изграждането на новата инфраструктура, 

трябва да отбележа, че в резултат на съвместните усилия на МОСВ, РИОСВ и 

общините. Винаги сме подпомагали общините. От страна на МОСВ са се давали 

указания, където са констатиране забавяне при инспектиране на проектите с цел да 

се ускори процесът, и от страна на РИОСВ са давани предписания към съответните 

общини. 

 

Водещ: Какво ще представляват новите регионални системи за управление на 

отпадъците, които се очаква да бъдат изградени на мястото на старите общински 

депа? 

 

Светлана Божкова: Тук е мястото да отбележа, че страната ни вече е осигурила почти 

цялата необходима инфраструктура, като през последните 5 години са изградени и 

въведени в експлоатация голяма част от 55-те регионални системи, които отговарят на 

нормативните изисквания. В процес на изграждане към момента е една, която 

предстои всеки момент да бъде въведена в експлоатация, и още една регионална 

система е в процес на подготовка. Всичко това се случи благодарение на усилията 

на държавата и местните власти през последните 5 години. Самите регионални 
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системи, освен депо, което е предназначено за третиране на остатъчната фракция, 

която не може да бъде рециклирана или оползотворена, включва и редица 

съоръжения, които са предназначени за предварително третиране на тези отпадъци. 

Това са инсталации за компостиране, инсталации за сепариране. Чрез тях се 

осъществява третирането и отделянето на възможно най-много отпадъци, които са 

предназначени за рециклиране и оползотворяване. 

 

Водещ:А кои са тези регионални системи, които се очаква да бъдат готови скоро? 

 

Светлана Божкова: Регионалната система на Благоевград ще бъде въведена в 

експлоатация всеки момент, а в процес на подготовка е регионалната система на 

Дупница, с което приключва процесът на изграждане на съоръженията в цялата 

страна. 

 

Водещ: През последните седмици имаше недоволни граждани, които протестираха 

в село Шишманци и в Атия. Какъв е вашият коментар за дейността на предприятието 

за отпадъци в Шишманци, съответно изграждането на временния център за 

съхраняване на опасни битови отпадъци, който притисни гражданите в Атия? 

Светлана Божкова: Това, което искам да кажа по отношение на тези две инсталации, 

е, че инсталацията в Шишманци е едно от първите модерни съоръжения, които са 

изградени на територията на страната за третиране на отпадъците, и тя е въведена в 

експлоатация още 2009 година. Решението за тази инсталация на Регионалното 

сдружение за управление на отпадъците-Пловдив, и то се грижи за осигуряване на 

безопасността на съоръжението и съответно спазване на технологичния процес, 

включително и мерките по пожаробезопасност и охрана на депото. Издаденото 

разрешение е още 2009 година, и то в съответствие с нормативните изисквания, но тъй 

като към настоящия момент има по-високи стандарти за опазване на околната среда 

и са заложени по-високи цели за рециклиране и оползотворяване, се налага неговото 

преразглеждане. 

 

Водещ:А за Атия? 

 

Светлана Божкова: За Атия – площадката е по-различна от тази на инсталацията за 

Шишманци, тъй като става въпрос единствено за разделно събиране на опасния 

поток от битовите отпадъци. Такива площадки се изграждат във всички европейски 

държави с цел отделянето на опасните отпадъци и осигуряване на тяхното 

последващо третиране по законосъобразен начин. Площадката в Атия е проект на 

Община Созопол и общината е посочила самото местоположение на площадката. 

От гледна точка на околната среда ще бъдат изпълнени абсолютно всички 

законодателни изисквания с цел осигуряване на безопасност. Трябва да отбележим, 

че изграждането на тази площадка е по българо-швейцарски проект и самото 

швейцарско правителство дори следи за изпълнението на дейностите и съответно 

спазването на всички мерки за безопасност. Министерството е осигурило 

финансирането чрез средства от предприятието за управление на дейностите по 

околната среда. 

 

Водещ: Вие сте началник на Отдел, както казахме, „Битови, биоразградими и 

строителни отпадъци“ към Дирекция „Управление на отпадъците и опазването на 

почвите“ в МОСВ. С какво е свързана вашата ежедневна работа? 
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Светлана Божкова: Основно ежедневната ми работа е свързана с изготвяне на 

различни нормативни документи, свързани с промененото законодателство на 

Европейския съюз. Може би знаете, че миналата година беше приет новият 

законодателен пакет, който следва да бъде въведен в страната ни до средата на 

следващата година. Усилията са насочени предимно за изготвяне на новата 

нормативна база, съответно програмните документи на национално ниво. Също така, 

непрекъснато отговаряме на получени сигнали от страна на гражданите, 

провеждаме срещи с различни институции и местни власти. 

 


