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Източник: Clubz.bg 

 
Заглавие: Китай тръгва на война с пластмасата 

 

Забранява да края на годината найлоновите торбички за еднократна употреба в 

големите градове 

 

Линк: https://clubz.bg/93178-kitaj_trygva_na_vojna_s_plastmasata 

 

 
 

Текст: Китай въвежда ограничения на производството, продажбите и употребата на 

пластмасови продукти за еднократна употреба. Това се предвижда в държавния план, 

в който има мерки за справяне с един от големите проблеми в опазването на 

околната среда в държавата, пише "Гардиън". 

 

Държавата е един от най-големите производители на пластмасови изделия в света. 

 

Огромни количества необработен пластмасов боклук е зарит в полета или в реките. 

ООН посочи пластмасовите продукти за еднократна употреба като една от големите 

световни заплахи за околната среда. 

 

Комисията за държавно развитие и реформи и министерството на екологията и 

околната среда на Китай, които отговарят за тези политики, обявиха, че найлоновите 

торбички ще бъдат забранени за употреба във всички големи китайски градове до 

края на 2020 г., а до 2022 г. във всички градове на страната. 

 

До края на 2020 г. ресторантьорската индустрия няма да може вече да използва 

пластмасови сламки. До 2025 г. градовете в Китай трябва да намалят  с 30 на сто 

употребата на пластмасови изделия за еднократна употреба в ресторантите. 

 

Някои региони и сектори също ще бъдат изправени пред рестрикции за 

производството и употребата на пластмасови продукти, въпреки че не е ясно за кои 

георграфски области става въпрос. 

 

Китай забрани вноса на пластмасови боклуци и употребата на медицински 

пластмасови отпадъци в производството на пластмаса. 

 

Производството и продажбата на найлонови торбички по-тънки от 0,025 мм също ще 

бъде забранена. 

 

Китай има ръст в процентите на рециклиране като част от новата война срещу 

боклука, която повежда държавата. 
 

Източник: Шум.bg 

https://clubz.bg/93178-kitaj_trygva_na_vojna_s_plastmasata
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Заглавие: Над 20% от боклука, който шуменци изхвърлят смесено, е годен за 

рециклиране 

 

Линк: http://www.shum.bg/article/193900/ 

 

 
 

Текст: Над 20% от боклука в контейнерите за смесени битови отпадъци в Шумен е 

годен за повторна употреба след рециклиране. Това показва анализ на 

морфологичния състав на отпадъците, постъпващи на сепариращата инсталация на 

"Евро Импекс“ ЕООД край кв. "Тракия". 

 

Общо хартията, пластмасата, металите и стъклото са 21,25% от общия боклук на 

Шумен. 

 

Най-голям е процентът на отпадъци от пластмаси - 9,48, като 6,6% се падат на фолиата 

- стреч, найлон, найлонови чували, найлонови торби, а 2,88% на ПЕТ бутилките. 

 

Второто място се заема от хартията – 6,04% /в това число велпапе 2,99%, тетрапак 0,42% 

и опаковки 2,64%/. 

 

На стъклото се падат 4,11% от отпадъците, а на последно място с 1,62% са металите - 

съдове, парчета ламарина, домакински уреди, кенове, консервни кутии и др. 

 

Процентите са осреднени на годишна база, като те се менят в зависимост от сезона. 

 

Анализът няма връзка с отпадъците, които се изхвърлят в цветните контейнери. 

 

Информацията е предоставена от община Шумен по повод питане на общинския 

съветник Иван Йонков. 

 

Източник: БНР 

 
Заглавие: Ямбол с проект за компостираща инсталация 

 

Линк: https://www.bnr.bg/burgas/post/101219705/ambol-s-proekt-za-kompostirashta-

instalacia 

 

 
 

http://www.shum.bg/article/193900/
https://www.bnr.bg/burgas/post/101219705/ambol-s-proekt-za-kompostirashta-instalacia
https://www.bnr.bg/burgas/post/101219705/ambol-s-proekt-za-kompostirashta-instalacia
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Текст: Инсталация компостиране  на биоразградими отпадъци ще бъде изградена в 

близост до площадката на Регионалното депо край Ямбол. Съоръжението ще струва 

над 3,7 милиона лева, като по-голямата част от средствата са осигурени  по  

Оперативна програма „Околна среда “.  

 

Собственият финансов принос на община Ямбол е 1 милион и 200 хиляди  лева. 

 

Очаква се изграждането на съоръжението край село Хаджидимитрово да доведе до 

намаляване на количеството на депонираните  битови отпадъци на регионалното 

депо, което обслужва общините Ямбол, Сливен, Тунджа, Стралджа и Нова Загора.  

 

В Ямбол ще се поставят контейнери за разделно събиране на зелени и 

биоразградими отпадъци. По проекта е предвидено компостиращата инсталация да 

се изгради в рамките на 19 месеца. Подробности по проекта ще бъде представени 

на 29 януари от 11 часа в залата на хотел  "Диана палас". 

 

Източник: Капитал 

 
Заглавие: ТЕЦ "Бобов дол" отрича твърденията на екоминистъра за проблеми с 

филтрите за горене на боклук 

 

Емил Димитров заплаши да забрани изгарянето на боклуците от завода в София в 

ТЕЦ-а на Ковачки, за което общината сключи договор въпреки общественото 

недоволство 

 

Линк:https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2020/01/26/4020833_tec_bob

ov_dol_tvurdi_che_ima_vsichki_nujni_filtri_za/ 
 

 
 

Текст: Ръководството на ТЕЦ "Бобов дол" отхвърля обвиненията на екоминистъра Емил 

Димитров, че електроцентралата има проблеми с филтрите и затова ще й бъде 

наложена забрана за горене на боклук. 

 

И трите енергийни блока на ТЕЦ "Бобов дол" имат изградени електростатични филтри 

с коефициент на полезно действие 99%, твърди в отговори до "Капитал" ръководството 

на електроцентралата по повод заявеното в четвъртък намерение на министъра да 

наложи забрана за горене на RDF в централата, докато тя не изпълни всички условия в 

комплексното си разрешително. От свързаното с Христо Ковачки дружество обаче 

заявяват пред "Капитал", че "комплексното разрешително не изисква изграждане на 

нови пречиствателни съоръжения, за които споменава министърът". 

 

Четете неограничено и подкрепяте усилията ни да пишем по важните теми 

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2020/01/26/4020833_tec_bobov_dol_tvurdi_che_ima_vsichki_nujni_filtri_za/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2020/01/26/4020833_tec_bobov_dol_tvurdi_che_ima_vsichki_nujni_filtri_za/
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Към момента все пак не е официално обявено да има издаден акт от 

екоминистерството за забрана за горене на отпадъци в ТЕЦ "Бобов дол". На фона на 

скандалите с незанонния внос на боклук обаче срещу горенето на такъв има 

засилващ се публичен натиск. Вчера към протеста на перничани за водната криза в 

града се включиха и хора от Бобов дол и околните населени места с лозунги срещу 

горенето на боклук. 

Забраната обаче би имала последици за столицата, тъй като ТЕЦ "Бобов дол" е една 

от централите, с които София подписа преди дни многогодишни договори за 

оползотворяване на получения RDF в завода за отпадъци за около 15 млн лв., въпреки 

публичните настроения. 

 

Тука има - тука нема разрешително 

 

Комплексното разрешително, което ТЕЦ "Бобов дол" има за смесване на въглищата с 

отпадъци, е под условие за монтиране на филтри и разширяване на системата за 

мониторинг. Според Емил Димитров обаче филтърната инсталация на ТЕЦ "Бобов дол" 

не била довършена, въпреки това там се горели и отпадъци, които не са част от 

комплексното им разрешително. 

"Аз учтиво ги помолих да преустановят горенето в мощностите, за които нямат филтри 

- не са довършени така, както са в комплексното разрешително. Те бяха на друго 

мнение. Сега превъртяхме записите и се оказа, че са продължили да изгарят отпадъци 

- не вредни отпадъци, не опасни отпадъци, не застрашаващи природата и 

населението, но отпадъци, които не фигурират в тяхното комплексно разрешително", 

обясни екоминистърът на пресконференция в четвъртък. И обяви, че ще издаде акт за 

прекратяване на изгарянето на боклуци в ТЕЦ-а. 

 

Според ръководството на централата обаче комплексното разрешително на ТЕЦ 

"Бобов дол" изисква само и единствено да бъде разширена съществуващата 

мониторингова система към сероочистващата инсталация за измерване на 

изпусканите емисии с добавени три нови показателя. "От септември 2019 г. една от 

сероочистващите инсталации, обслужващата един от блоковете, е разширена и 

действаща. В комплексното разрешително ясно и точно са описани всички изградени 

и действащи пречиствателни съоръжения", пише в отговорите до "Капитал", като 

изрично се посочва, че новото комплексно разрешително, с което от 

екоминистерството е позволено оползотворяването на RDF, изисква единствено 

разширение на контролната мониторингова система да бъде разширена, а не 

изграждане на нови пречиствателни съоръжения. 

 

Боклуците на София 

 

Според управата на "Бобов дол" забраната за горене на RDF ще създаде проблем не 

само на самото дружеството, но ще засегне и наболели обществени интереси, 

касаещи екологосъобразното управление на дейностите с отпадъци. "Дейността 

"оползотворяване" е приоритетна дейност пред депонирането съгласно въведената 

йерархия в Закона за управление на отпадъците", казват от централата, която на 20 

януари официално подписа договор със Столичната община за оползотворяването 

на получения RDF в завода за боклук. 
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Споразумението със София предвижда ТЕЦ "Бобов дол" в партньорство с 

"Топлофикация Сливен" да горят по 70 хил. тона RDF на година, или около 40% от цялото 

количество, което градът генерира. За целта дружествата ще получат от общината 

14.8 млн. лв. без ДДС в следващите три години. Това се налага поради липсата на 

собствена инсталация за изгаряне на RDF. 

 

От ТЕЦ "Бобов дол" твърдят, че няма да има проблем с договора поради факта, че 

дружеството участва в консорциум и предвидените количества има възможност да 

бъдат преразпределяни. Но според регистъра на екоминистерството "Топлофикация 

Сливен" има право да гори само по около 20 хил. тона RDF на година. 

 

Източник: Нова 

 
Заглавие: Напрежение заради опасни отпадъци в Карлуково 

 

Линк:https://nova.bg/news/view/2020/01/27/276017/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D

0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-

%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-

%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE 

 

 
 

Текст: Недоволство в Ловешко – хората настояват за спешни мерки 

 

До месец юни складът с опасни пестициди край село Карлуково ще бъде почистен. 

Това увериха от предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 

среда. 

 

Вчера в ловешкото село се стигна до напрежение заради съмнения, че се внасят 

опасни отпадъци, а не се изнасят. Оказа се, че складът край Карлуково е пълен с над 

70 тона с пестициди, които се почистват от хърватска фирма, наета по българо - 

швейцарски проект. 

 

До този момент у нас са били почистени и изнесени отпадъци от 60 склада на бившите 

ткзс-та в български села. Дейностите в Карлуково са започнали от средата на януари 

и трябва да приключат до половин година. 

 

Стигна се и до напрежение между кмета на селото, фирмата, която извозва 

отпадъците и хората. Има ли опасност за хората и какво се случва в Карлуково? 

 

„В последните дни забелязваме, че от 70 тона пестицидите сега са около 140. Те стоят 

навън без охрана и осветление”, коментират жители. 

 

https://nova.bg/news/view/2020/01/27/276017/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://nova.bg/news/view/2020/01/27/276017/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://nova.bg/news/view/2020/01/27/276017/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://nova.bg/news/view/2020/01/27/276017/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://nova.bg/news/view/2020/01/27/276017/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://nova.bg/news/view/2020/01/27/276017/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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„Притесняваме се от тези пестициди, които вредят на цялото население на Карлуково. 

Тук е безстопанствено. Какво би станало, ако някой запали тези бидони? Искаме те 

да бъдат премахнати, защото имаме деца тук”, добавят протестиращите. 

 

„Аз съм в постоянен контакт с фирмата, която е отговорна. Сега получавам и нова 

информация от жителите, че има нови бидони пълни с пестициди”, каза кметът на 

Карлуково Васил Тодоров. 

 

„Надявам се до края на февруари всичко да е приключено. Не се носят пестициди, а 

амбалаж”, каза кметът на Луковит Иван Грънчаров. 

 


