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Източник: МОСВ 

 
Заглавие: На „Феникс Плевен“ не са разрешени дейности по изгаряне на отпадъци 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/na-feniks-pleven-ne-sa-razresheni-dejnosti-

po-izgaryane-na-otpaduci/ 
 

 
 

Текст: Във връзка със започналата проверка на разследващите органи за дейността 

на фирма „Феникс Плевен“ ЕООД, РИОСВ Плевен предоставя следната 

информация: 

 

„Феникс Плевен” ЕООД има издаден регистрационен документ съгласно 

изискванията на Закона за управление на отпадъците за извършване на дейности по 

третиране на неопасни отпадъци на площадка с местонахождение в гр. Плевен, 

Индустриална зона, на територията на бившия завод МИР. На дружеството не са 

разрешени дейности по изгаряне на отпадъци, нито на опасни и болнични отпадъци. 

 

През 2019 г. РИОСВ Плевен е извършила пет проверки за дейността на дружеството, 

като последните от тях са на 9.10.2019 г., 28.11.2019 г. и на 19.12.2019 г. съвместно с 

Икономическа полиция. При проверките е констатирано изпълнение на заложените в 

регистрационния документ дейности по сортиране и рециклиране на неопасни 

отпадъци. Констатирано е, че отпадъците се съхраняват в границите на площадката 

на дружеството, която е оградена, с пропусквателен пункт и положена трайна 

настилка. Обособени са участъци за съхранение на приетите отпадъци. 

 

Количествата съхранявани и третирани на площадката отпадъци не надвишават 

разрешените количества в издадения от РИОСВ – Плевен регистрационен документ за 

извършване на дейности по третиране на отпадъци. Сортирането на отпадъците се 

извършва в закрито помещение. Част от отпадъците са балирани, което ги предпазва 

от разпиляване при транспортиране. 

 

За отпадъците са представени всички изискуеми по законодателство документи и се 

води съответната отчетност. На площадката се осъществяват дейности по сортиране 

и рециклиране на отпадъци от внос и местни такива в количества, съгласно 

издадените разрешителни. Не се предвижда депониране на отпадъците, тъй като те 

са изцяло рециклируем материал, който се  влага като суровина за последваща 

обработка. 

 

РИОСВ Плевен е предоставила на компетентните органи цялата налична 

информация за дейността на дружеството и оказва съдействие за изясняване на 

случая. Повече информация ще бъде предоставена след приключване на 

следствените действия. 

 

https://www.moew.government.bg/bg/na-feniks-pleven-ne-sa-razresheni-dejnosti-po-izgaryane-na-otpaduci/
https://www.moew.government.bg/bg/na-feniks-pleven-ne-sa-razresheni-dejnosti-po-izgaryane-na-otpaduci/
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Източник: Dir.bg 

 
Заглавие: Kaufland България представя ексклузивна спортна колекция от рециклирана 

пластмаса 

 

Линк: https://life.dir.bg/lyubopitno/kaufland-balgariya-predstavya-ekskluzivna-sportna-

kolektsiya-ot-retsiklirana-plastmasa 
 

 

 

Текст: Kaufland България въвежда на българския пазар лимитирана спортна линия 

текстил като част от своята собствената марка Newletics. Колекцията е изработена от 

рециклирана пластмаса и ще бъде налична само в обектите на Kaufland в цялата 

страна от 6 януари. Като лидер в сектора за модерна търговия и компания, която води 

устойчива политика срещу пластмасата за еднократна употреба, Kaufland е първата 

национална търговска верига в България, която пуска в продажба колекция текстил от 

рециклирана пластмаса. 

 

Зелената спортна линия на Newletics е изключително иновативна - изработена е от 

рециклируеми P.E.T. бутилки, риболовни мрежи и пластмасови отпадъци. 

Съдържащият се в облеклото полиестер е направен от употребявана пластмаса, 

преработена чрез иновативна технология, която позволява тя да бъде използвана 

отново. За изработката на една спортна тениска от колекцията, например, са 

използвани 10 рециклируеми P.E.T. бутилки. В модерния процес на преработка 

бутилките се настъргват и почистват, претопяват се и се изплитат в нишки. Изтъканите 

нишки се превръщат в рециклирания полиестер, от който е ушита колекцията. Всички 

дрехи от линията са направени от рециклирани материали и са рециклируеми. По 

този начин Kaufland затваря цикъла на рециклиране, като създава колекция от текстил, 

който може да бъде използван многократно. 

 

Чрез създаването на колекцията Kaufland допринася за опазването на околната среда 

и в други аспекти. Повторната употреба на пластмасови отпадъци носи редица 

предимства за природата. При производството на спортно облекло от пластмасови 

отпадъци не се използва суров нефт, консумацията на енергия е наполовина по-

ниска в сравнение с производството на нова риза от обикновен текстил, например, 

емисиите на въглероден диоксид също са по-ниски. 

 

Лимитираната колекция включва цялостна стилна и модерна спортна екипировка. 

Потребителите могат да избират сред разнообразие от блузи, якета, клинове, спортни 

панталони, бюстиета, маратонки и чорапи в естествени цветове като маслинено 

зелено, розово и черно. Функционалността в дизайна на колекцията е основен 

приоритет при нейната изработка. Качеството и удобството на облеклата от линията 

по никакъв начин не се различават от тези на спортната екипировка от обикновен 

полиестер. Материите са дишащи и осигуряват комфорт дори след интензивно 

физическо натоварване. Използваният в определени количества в някои от дрехите 

https://life.dir.bg/lyubopitno/kaufland-balgariya-predstavya-ekskluzivna-sportna-kolektsiya-ot-retsiklirana-plastmasa
https://life.dir.bg/lyubopitno/kaufland-balgariya-predstavya-ekskluzivna-sportna-kolektsiya-ot-retsiklirana-plastmasa
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памук, е органичен и сертифициран от Глобалния стандарт за органичен текстил 

(GOTS*). Чрез стандарта GOTS Kaufland гарантира високото качество на своите 

собствени текстилни марки, които съдържат памук. 

 

Спортната линия от рециклирана пластмаса е поредна стъпка от 360-градусовата 

стратегия за ограничаване на пластмасата за еднократна употреба, която Kaufland 

прилага. Стратегията е създадена и разработена от Schwarz Group, част от която е 

Kaufland, и предвижда конкретни мерки за предотвратяване използването на 

пластмаса, повече рециклиране и производство на по-устойчиви опаковки за 

продуктите. Kaufland си е поставила за цел да произвежда 10% от своите текстилни 

линии от синтетични влакна от рециклирани материали, като компанията планира да 

увеличи този дял през следващите години. От 2013 г. Kaufland не използва твърди 

пластмасови микрочастици при създаването и производството на собствените си 

козметични, санитарни и хигиенни марки продукти. Компанията се ангажира до 2025-

а да намали пластмасата с най-малко 20%, а пластмасовите опаковки на 

собствените марки продукти да са 100% рециклируеми. 

 

Спортната колекция от рециклирана пластмаса е част от международната групова 

стратегия RЕset Plastic на Schwarz Group. Стратегията включа цялостния подход на 

групата към решаване на проблема с пластмасовото замърсяване, както и 

конкретните мерки, които Schwarz Group предприема за ограничаване на 

пластмасата. Стратегията се основава на пет основни направления: REduce, 

REdesign, REcycle, REmove, REsearch. В областта на REduce компанията си е поставила 

за цел да спестява пластмаса във вътрешните си процеси винаги, когато това е 

възможно. REdesign аспектът на стратегията поема задачата да създава 

рециклируеми продукти и опаковки и да намалява количеството пластмаса в 

опаковките на собствените марки продукти. В областта на REcycle Schwarz Group 

разработва и внедрява системи за събиране, сортиране и рециклиране на отпадъци, 

за да затвори цикъла за рециклиране. Чрез REmove групата допринася за 

премахването на пластмаса от природата. Чрез последното направление от 

стратегията - REsearch - Schwarz Group инвестира в проучвания и изследвания, които ѝ 

помагат да създава иновативни и устойчиви решения за избягване на пластмаса и да 

информира за рециклирането и опазването на природните ресурси. Всички пет 

направления на стратегията REset Plastic правят възможна визията на Schwarz Group за 

по-малко пластмаса. 

 

Източник: 24 Часа 

 
Заглавие: ДАНС проверява площадка с отпадъци във Враца 

  

Линк: https://www.24chasa.bg/novini/article/8037009  
 

 
 

https://www.24chasa.bg/novini/article/8037009
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Текст: Тонове отпадъци от Италия откриха проверяващи на нелицензирана за тази цел 

площадка във Враца, съобщи bTV. Боклуците били открити след сигнал на граждани 

до телевизията, която пък уведомила РИОСВ във Враца. 

 

Вносните боклуци се съхраняват на ул. „Складова“ в областния град, а проверката 

установила, че порталът на обекта е отворен и до отпадъка се стига без проблем. На 

мястото има повече от 50 т употребявани тонер касети от принтери. Част от тях са 

пакетирани, а други - не. 

 

Според служители в склада боклукът е там от ноември м. г., а според документите 

идва от Италия и не е опасен. Тепърва обаче ще 

 

изясним кой е собственикът на площадката и на отпадъците, заяви директорът на 

врачанската екоинспекция Христо Христов. 

 

Стопаните на площадката са баща и син Ангелови и според тях боклукът не е техен, 

а на фирма, с която сключили договор за съхранение. Площадката обаче не е 

лицензирана, както е по закон, установили от РИОСВ.ДАНС също започна проверка 

по случая. Предстои собствениците на въпросната фирма да бъдат разпитани. 

 

Източник: НОВА 

Заглавие: ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ: В Русе тече кампания за подмяна на отоплителните 

уреди 

Линк: https://nova.bg/news/view/2020/01/04/273759/%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-

%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85-

%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5-

%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B

8%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8/ 

 

 
 

Текст: Започват засилени проверки за изгаряне на нерегламентирани отпадъци 

 

С падането на температурите се чака и ново замърсяване на въздуха в цялата страна. 

В Русе започват засилени проверки за изгаряне на нерегламентирани отпадъци, както 

и агитация за безплатни нови екопечки. Общо 42 са били дните в Русе през изминалата 

година със завишени нива на фини прахови частици. 

 

Иванка и Димитър живеят в къща в комплекс „Ялта", който е един от проверяваните от 

общинските инспектори. От 55 години те се топлят с печка на дърва и понякога добавят 

малко въглища. Чули са за проверките, но са категорични, че горенето на дърва не 

https://nova.bg/news/view/2020/01/04/273759/%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85-%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2020/01/04/273759/%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85-%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2020/01/04/273759/%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85-%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2020/01/04/273759/%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85-%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2020/01/04/273759/%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85-%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2020/01/04/273759/%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85-%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2020/01/04/273759/%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85-%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8/
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замърсява. „Като изляза навън гледам и как пуши коминът. Виждаме, че някъде и гуми 

горят, но ние не горим такива неща”, каза Димитър Иванов. 

 

Семейството не само внася топлина в дома си с печката на дърва, но домакинята я 

ползва и за готвене. „По-бавно се готви и става по-вкусно”, коментира Иванка Иванова. 

 

И за да са сигурни, че няма да има неприятна миризма и пушек от комина им към 

съседните жилищни блокове, възрастните хора редовно правят основно почистване 

на печката. За разлика от семейство Иванови доста русенци горят в печките си 

всякакви отпадъци - като се започне от пластмасови бутилки и гуми и се стигне до 

стари мебели. Затова от общината са увеличили екипите, които придружени от 

полицаи обикалят по домовете. Досега никой не им е  отказал да ги пусне. 

 

„Проверките се извършват както по сигнали и жалби, така и при забелязване на 

специфичен пушек от комините, най-често се проверяват материалите, които хората 

горят”, каза зам.-кметът на Русе - Димитър Недев. 

 

И макар общински наредби да предвиждат глоби от 100 до 1 000 лева, целта  не е да 

се глобяват хората, а да им се обяснява, че горенето на отпадъци с неясен произход 

е опасно. 

 

„В едно пластмасово шише, в което има някакъв вид флуид, незнайно какъв, и се 

сложи за горене - може да предизвика проблем както за околните, така и за тези, 

които го използват за горене”, коментира още Недев. 

 

Като част от мерките за по-чист въздух в Русе след няколко дни започва кампания за 

подмяна на отоплителните уреди за над 1 400 домакинства. „Уреди за горене на 

пелети, котли на пелети или друг източник, ще бъдат различни в зависимост от това кой 

какви потребности има”, допълни Димитър Недев. 

 

А преди да решат дали да кандидатстват за нов отоплителен уред, за семейство 

Иванови е важно да знаят дали ще могат да си позволят разходите. „Ние не можем 

предварително да си направим сметката кое е по-икономично, кое е по-удобно”, 

каза Димитър Иванов. 

 

Общината ще направи и публичен регистър за броя на нарушенията, направените 

предписания и наложените глоби. 

 

Източник: Napolovina.com 

Заглавие: "зeлeн" вecтник в Япoния – вeднъж прoчeтeн рaзцъфтявa кaтo мини грaдинa! 

Линк: https://napolovina.com/zabava/jP3hL.html?fbclid=IwAR228nv7-

4E3k7JmRl7NjGgJvhDjzoY5WzEVRxxYsIiKPslCw8jSW-r3ZIs 
 

https://napolovina.com/zabava/jP3hL.html?fbclid=IwAR228nv7-4E3k7JmRl7NjGgJvhDjzoY5WzEVRxxYsIiKPslCw8jSW-r3ZIs
https://napolovina.com/zabava/jP3hL.html?fbclid=IwAR228nv7-4E3k7JmRl7NjGgJvhDjzoY5WzEVRxxYsIiKPslCw8jSW-r3ZIs
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Текст: Кaквo прaвитe cлeд кaтo прoчeтeтe cутрeшния cи вecтник (aкo вce oщe cи 

купувaтe тaкъв, рaзбирa ce)? 

 

В Япoния гo… зacaждaт! 

 

Вcъщнocт тaкa нaрeчeнaтa “рacтитeлнa хaртия” нe e нeщo нoвo. Тeхнoлoгиятa – 

рeциклирaнa хaртия + ceмeнцa трeвa или цвeтя, e пoзнaтa oт някoлкo гoдини, нo зa 

първи път влизa в мacoвo прoизвoдcтвo и упoтрeбa. 

 

Първият зeлeн вecтник 

 

Пиoнeрът e eдин oт нaй-гoлeмитe япoнcки eжeднeвници -毎日新聞  (The Mainichi 

Shimbunsha), или „Мaйничи Шимбун”. 

 

Нacкoрo издaтeлитe му пуcнaхa в прoдaжбa 4 милиoнa eкзeмплярa и… бяхa 

пoрaзeни oт търceнeтo и пoлoжитeлнитe рeaкции нa хoрaтa. 

 

Кaк ce грaдинaрcтвa cъc зeлeн вecтни? 

 

Огрoмният уcпeх нa инициaтивaтa ce дължи дoнякъдe и нa лecния (и крacив) нaчин, 

кoйтo дaвa нa читaтeлитe нa eжeднeвници дa ce прeвърнaт в грaдинaри. 

 

Дocтaтъчнo e дa нaкъcaт прoчeтeнoтo издaниe, дa гo зaрoвят в caкcии или грaдинитe 

cи и oт врeмe нa врeмe дa гo пoливaт. Рeзултaтът (и удoвлeтвoрeниeтo) cкoрo ca нa 

лицe. 

 

Зeлeният япoнcки вecтник и дeцaтa 

 

Екoлoгичнo oтгoвoрнoтo пoвeдeниe e лecнo и приятнo кaтo… игрa. Япoнcкият 

eжeднeвник, oтпeчaтaн нa рacтитeлнa хaртия e яркo дoкaзaтeлcтвo: дocтигнaл дo 

вcички ocнoвни училищa в cтрaнaтa, тoй бързo ce прeвърнaл в любимo зaнимaниe. 

 

Учeницитe чeли, зacaждaли, a пocлe ceдмицa cлeд ceдмицa ce любувaли нa вce пo-

ухaнния рeзултaт нa любoзнaтeлнocттa cи… 

 

Зeлeният япoнcки вecтник Мaйничи Шимбун 

 


