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Източник: Дарик 

 
Заглавие: В Помпей древните римляни сортирали и рециклирали отпадъците си 
 

Линк: https://dariknews.bg/novini/liubopitno/v-pompej-drevnite-rimliani-sortirali-i-reciklirali-

otpadycite-si-2223418 

 

 
 

Текст:  Американската изследователка Алисън Емерсън установи, че жителите на 

затрупания от вулкана Везувий град Помпей са сортирали, рециклирали и след това 

повторно използвали отпадъците си, пише в. "Дейли мейл". 

 

Емерсън оглави голям екип, който разкри, че големите купчини, които били запечатани 

от лавата при изригването от 79 година гр.Хр в Помпей и близкия Херкулан, всъщност 

били подготвени за рециклиране. Първоначално археолозите бяха на мнение че, 

боклукът, струпан извън стените на града, е бил безразборно изхвърлян. 

 

Хем забавно, хем екологично: Как да занимавате децата вкъщи 

 

Но при по-обстоен анализ се оказало, че това били площадки за рециклиране на 

отпадъци, които впоследствие били повторно използвани в строителството като 

инертен материал. 

 

Установихме, че част от града е била построена с рециклиран материал. 

Площадките извън стените на града са служели за неговото сортиране и складиране, 

след което е бил вкарван повторно в Помпей, изтъква американската археоложка. 

 

Глобиха британка за хвърлен боклук на улицата преди 10 години 

 

Цялата северна външна стена на населеното място е била осеяна с купчини 

отпадъци, достигащи няколко метра височина. Когато в средата на 20 век били 

извършени разкопки на местността, археолозите се натъкнали на големи, високи 

купчини край самите сгради и улици. Впоследствие те били разчистени. Тогава учените 

предположили, че това са отломките от предишно мощно земетресение, разтърсило 

района 17 години преди вулканичното изригване. Но по-внимателният анализ 

установил, че тези купчини умишлено били издигани, за да послужат впоследствие 

като рециклиран строителен материал. 

 

Въпросните отпадъци не били от разрушени сгради или от вулканична пепел. Те 

носели белезите на типични градски строителен боклук, съставен от счупени тухли, 

грънци, гипсови отломки и др. 

 

Емерсън и колегите й от университета в Синсинати проследили с научни методи пътя 

на боклука и констатирали, че той е бил съзнателно събиран и сортиран от древните 

https://dariknews.bg/novini/liubopitno/v-pompej-drevnite-rimliani-sortirali-i-reciklirali-otpadycite-si-2223418
https://dariknews.bg/novini/liubopitno/v-pompej-drevnite-rimliani-sortirali-i-reciklirali-otpadycite-si-2223418
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римляни. Материалът бил складиран в незастроени пространства в самия Помпей и 

извън градските стени, където можел да бъде натрупван за повторна употреба в 

големи количества. 

 

Източник: Нова 

 
Заглавие: ТЕЦ „Бобов дол“ спира да гори отпадъци 

 

Линк: https://nova.bg/news/view/2020/04/27/286278/%D1%82%D0%B5%D1%86-

%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BB-

%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-

%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8-

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

 

 
 

Текст:  Това декларират от централата в писмо до Иван Гешев 

ТЕЦ „Бобов дол“ декларира с писмо до главния прокурор Иван Гешев намерение да 

спре горенето на нерегламентирани отпадъци. Това става след проверка, възложена 

от Върховната административна прокуратура (ВАП) на министъра на околната среда 

и водите, съобщават от прокуратурата.  

 

ВАП разпореди на Емил Димитров лично да извърши проверка на ТЕЦ "Бобов дол" 

 

Проверката се наложи заради голямата обществена значимост на проблема, 

свързан със замърсяването на околната среда от дейността на ТЕЦ „Бобов дол“ и 

възможните неблагоприятни последици за здравето на хората, живеещи в населените 

места в близост до съоръженията. 

 

В получения във ВАП доклад се казва, че със заповед на екоминистъра, експерти от 

РИОСВ - Перник, РИОСВ - Враца, РИОСВ - София и РИОСВ - Стара Загора са 

извършили комплексна проверка на дейността на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД, включваща 

изпълнение на условията по комплексни разрешителни за горивна инсталация за 

производство на електрическа енергия и депо за неопасни отпадъци, както и всички 

нормативни изисквания за съвместно изгаряне на отпадъци. 

 

МОСВ принудително спря работата на ТЕЦ „Бобов дол“ 

 

Установени били нарушения и неизпълнения от страна на оператора на основни 

задължения в областта на екологичното законодателство: несъответствие с 

изискванията на автоматичната система за преустановяване подаването на отпадъци 

при превишения на нормите за допустими емисии; липса на охарактеризиране на 

определени отпадъци, образувани от дейността на дружеството, а за останалите 

отпадъци - липсващи съгласувани планове за тяхното пробовземане и изпитване. 

Констатирано било и неправомерно отвеждане на отпадъчни газове в нормален 

https://nova.bg/news/view/2020/04/27/286278/%D1%82%D0%B5%D1%86-%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BB-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2020/04/27/286278/%D1%82%D0%B5%D1%86-%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BB-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2020/04/27/286278/%D1%82%D0%B5%D1%86-%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BB-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2020/04/27/286278/%D1%82%D0%B5%D1%86-%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BB-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2020/04/27/286278/%D1%82%D0%B5%D1%86-%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BB-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8/
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режим на работа през комин, използваем единствено при преходни режими на 

работа на инсталацията или при авария на сероочистваща инсталация.  

 

В доклада се сочи още, че е издадена принудителна административна мярка за 

спиране на дейностите по съвместно изгаряне на биомаса и отпадъци със срок на 

действие до отстраняване на несъответствията с условията в комплексните 

разрешителни и нормативните изисквания. 

 

Прокуратурата и полицията влязоха в ТЕЦ „Бобов дол“ 

 

Същевременно Иван Гешев е получил писмо от изпълнителния директор на ТЕЦ „Бобов 

дол“ ЕАД, в което ръководителят на централата изразява намерение да се спре 

горенето на отпадъци и в кратки срокове да се предприемат действия от страна на 

дружеството за промяна на комплексното  разрешително в частта използване на 

горива и да премахне РДФ горивото като част от използваната горивна база, за което 

се е обърнал и към МОСВ и РИОСВ – Перник. 

 

Източник: БНР 

 
Заглавие: Как да се управляват медицинските отпадъци от болницата в Мездра 

 

Линк: https://bnr.bg/horizont/post/101265861/spor-za-upravlenieto-na-medicinskite-

otpadaci-ot-bolnicata-v-mezdra 
 

 
 

Тест: Около медицинските отпадъци на общинската болница в Мездра се очертаха 

два сюжета, чието развитие предстои. Миналата седмица стана ясно, че фирма, 

която с одобрението на Общинския съвет е наела помещения в двора на лечебното 

заведение, всъщност ще ги използва за изграждане на инсталация за обработване на 

опасни медицински отпадъци.  

 

Закъснялото публично оповестяване на инвестиционното намерение предизвика 

остра реакция на общински съветници. Междувременно кметът на Мездра изпрати 

сигнал до прокуратурата за нередности в управлението на медицинските отпадъци 

през последните четири години. Те са складирани в чували в полуразрушена 

постройка и са извозвани от фирма няколко пъти в годината при неясни финансови 

условия. 

Срещу намерението към болницата в Мездра да се изгради инсталация за 

преработка на медицински отпадъци се обявиха няколко общински съветници, сред 

които и бившият кмет Генади Събков. 

 

"Притеснен съм изключително много не само като общински съветник, но и като 

гражданин, че в условията на световна пандемия изведнъж нашата болница стана 

най-подходящо място да се инсталира такава инсталация за обработка на опасни 

https://bnr.bg/horizont/post/101265861/spor-za-upravlenieto-na-medicinskite-otpadaci-ot-bolnicata-v-mezdra
https://bnr.bg/horizont/post/101265861/spor-za-upravlenieto-na-medicinskite-otpadaci-ot-bolnicata-v-mezdra
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медицински отпадъци и още по-притеснително е начинът, по който се случва цялата 

тази инвестиция и цялата тази идея - опитът да се реализира", коментира Събков. 

 

Председателят на Общинския съвет в Мездра Яна Нинова обясни, че решението за 

отдаване на помещенията под наем е взето с намерението от получаване на 

месечен наем да се подпомогне финансовото състояние на болницата.  

 

"Освен, че ще заплащат наем, сградният фонд, който фирмата взима под наем, той 

е почти пред падане. Освен това там няма канализация, те тепърва трябва да изградят 

канализация. Това са всички подобрения, които тези хора ще направят и които след 

това ще останат в активите на общинската болница", поясни Яна Нинова. 

 

Инсталацията ще работи по технология, която има широко приложение в 

медицинската практика, каза Даниел Бачорски - управител на фирмата наемател на 

помещенията. 

 

"Тук става въпрос за обезопасяване на болничните отпадъци чрез стерилизация. Тази 

стерилизация се прави на 140 градуса температура, 5 бара налягане в уред, който се 

казва автоклав. Никъде няма тежка химия, работи се с вода - висока температура, 

налягане. На изхода на машината, след цикъла, който е одобрен от Световната 

здравна организация, от всички  компетентни органи и лица, излиза абсолютно 

обикновен битов отпадък, след което битовият отпадък отива на депата за съхранение 

на отпадъци. Процесът е абсолютно безопасен", увери Даниел Бачорски. 

 

Другият проблем е свързан със съхранението на медицинските отпадъци от 2015 

година досега. Прокуратурата проверява как са управлявани по сигнал на кмета Иван 

Аспарухов.  

 

"Тази биологична бомба е цъкала 4 години тук с влизането на тази наредба и никой не 

е обърнал внимание", коментира Иван Аспарухов. 

 

Д-р Ивайло Тодоров - общински съветник коментира, че новият метод на третиране на 

отпадъци ще доведе до икономия на финансови разходи за самата болница. 

 

"И тук искам да отбележа абсолютно дебело - естествено, че тази инсталация, този 

процес, технологичен, се създаваше, за да обработва отпадъците на нашата 

болница, а и на много други, но те ще отговарят на изискванията за транспорт, 

логистика, съхранение, обезвреждане. И абсолютно категорично го заявявам, че това 

ще е много по-безвредно, отколкото това, което се случва в момента и години назад", 

допълни д-р Ивайло Тодоров. 

 

Източник: БТА 

 
Заглавие: Вандали са унищожили съдове за отпадъци в Търговище 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2199561 
 

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2199561
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Текст: Серия от вандалски прояви, свързани с повреда и унищожаване на съдове за 

битови отпадъци, са извършени в паркове в Търговище. Това съобщиха от общинската 

управа в града. 

Подпален, вследствие на което и унищожен, е 120-литров контейнер за разделно 

събиране на отпадъци в парк "Роден кът". Изкъртена е основата на кошчета на ул. 

"Паисий", а в парк "Юкя" са обърнати бетонови. 

Щетите ще бъдат отстранени от Общинското предприятие БКС. 

Считаме за недопустими прояви, водещи до унищожаване на общинско имущество, 

особено в условията на извънредно положение и на фона на забраната за 

посещения на парковете към вчерашна дата. Община Търговище е сезирала 

органите на реда заради със случаите. 

Гражданите да бъдат бдителни, апелират от администрацията. При установяване на 

нередности, те могат да подават сигнали на горещия ни телефон 0601 6 86 12, на 

Дежурния в Общинския съвет за сигурност 0601 6 35 85, както и в полицията. 

 

 


