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Източник: Дневник 

 

Заглавие:  Прокуратурата поискала екоминистерството да провери всички ТЕЦ-

ове и заводи за цимент  

 

Линк:https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/05/03/4062143_prokuraturata_poiskala_

ekoministerstvoto_da_proveri/# 

 

 
 

Текст:  Прокуратурата е поискала Министерството на околната среда и водите 

да провери всички ТЕЦ-ове и циментови фабрики в България, обяви ресорният 

министър Емил Димитров. 

 

"Казаха така, както проверихте "Бобов дол", искаме да проверите всички 

останали. За тях е едно писмо, за нас е два месеца работа - 30 души два 

месеца ще трябва да обикалят", заяви министърът в "Денят с Георги Любенов" по 

БНТ. 

 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/05/03/4062143_prokuraturata_poiskala_ekoministerstvoto_da_proveri/
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В края на април ръководството на ТЕЦ "Бобов дол" е заявило в писмо до главния 

прокурор Иван Гешев, че има намерение да спре горенето на 

нерегламентирани отпадъци, след като след възложена от Върховната 

административна прокуратура проверка бяха установени нередности. 

 

"ТЕЦ "Бобов дол" не е горил отпадъци от януари. Разбрали сме се да не горят 

отпадъци и сега ще подадат документи да горят само биогориво", каза 

Димитров. 

 

По думите му проблемът с внасяния от чужбина боклук е в миналото. "Когато 

встъпих (в длъжност в началото на годината), България беше залята с отпадъци, 

сега вече сме забравили." През януари специализираната прокуратура направи 

проверка в екоминистерството заради вноса на отпадъци от Италия. 

 

"Голям успех е, че всички контейнери, които бяха в България, вече са си в Италия. 

Забравихме го този проблем. И в момента се внасят отпадъци, но те се внасят 

по протокол с влак, с кораб, под наблюдение и е ясно къде отиват. Всички заводи 

изпълниха нормите", посочи Димитров. 

 

Източник: Мениджър 

 

Заглавие: Брюксел разреши на Aurubis да купи иноватор в рециклирането на 

метали 

 
Линк: https://www.manager.bg/biznes/es-razreshi-na-aurubis-da-kupi-metallo 

 

 
 

Текст: Антимонополните органи на ЕС издадоха безусловно одобрение на 

Групата „Аурубис“ (Aurubis AG) за придобиване на белгийско-испанската 

компания, специализирана в металопреработка „Метало“ (Metallo Group). С 

това приключва производството по контрол върху сливанията, което започна през 

август 2019 г. Официалното сключване на сделката ще бъде на 29 май, 

съобщава водеща международна група за производство на метали и най-

големия преработвател на мед в света. 

 

Германският концерн, който е собственик на втората по големина компания у 

нас "Аурубис България" обяви намерението си да придобие компанията за 

рециклиране и рафиниране на метали „Метало“ на изкупна цена от 380 

милиона евро през лятото на 2019-та година. Основаната още през 1919 година 

белгийска компания  

 

"Метало Груп“ е мажоритарна собственост на инвестиционната компания 

TowerBrook Capital Partners. Специализирана е в рециклирането на цветни 

метали и има 540 служители в заводите си в Белгия и Испания. Води началото си 

от белгийската компания „Метало Белгия“, базирана в гр. Берсе и основана през 

1919 г. През 60-те години компанията разработва процеси за рециклиране на 

мед, калай и олово от суровини с ниско съдържание на метали и насърчава 

https://www.manager.bg/biznes/es-razreshi-na-aurubis-da-kupi-metallo


иновации за устойчиви технологии в подкрепа на стратегията си за „нулев 

отпадък“. През 90-те години на миналия век е основана и„Метало Испания“ в 

Беранго, провинция Бискай през 1991 г. 

 

Сделката е ключов момент в прилагането на нашата мултиметална стратегия, 

коментира Роланд Харингс, председател на изпълнителния съвет на Групата 

„Аурубис“. „Рециклирането е от решаващо значение за устойчивото развитие и 

е привлекателен глобален пазар за растеж. Ноу-хау  и технологичните процеси 

на „Метало“ допълват експертизата на „Аурубис“. Със своя бизнес модел за 

„нулев отпадък“ двете компании гарантират, че всички входящи материали се 

преработват в продукти“, допълва той. 

 

Източник: Digital.bg 

 

Заглавие: 6 полезни съвета за намаляване на хранителните отпадъци у дома 

 

Линк: https://www.digital.bg/6-polezni-saveta-za-namalqvane-na-hranitelnite-

otpadaci-u-doma-article955167.html 

 

 
 

Тест: Паниката, която възниква по време на пандемия може да подтикне хората 

да купуват бързоразвалящи се хранителни продукти, които не са в състояние да 

консумират в срока им на годност. Тази храна се изхвърля и това води до 

увеличаване на хранителните отпадъци. 

 

В същото време, много производители на зеленчуци в страната изхвърлят прясна 

храна, която не могат да продадат поради затваряне на ресторанти, училища и 

хотели. 

 

Дори при нормални обстоятелства е лесно да се пилее храна, а в условията на 

извънредно положение нещата могат да излязат извън контрол. Ето защо според 

Mashable се налага всеки да погледне сериозно на проблема. 

 

Изглежда е време да преосмислим хранителните си навици. Пандемията дава 

добра възможност да извлечем максимума от храната си, тъй като е добре да 

избягваме честите ходения до хранителните магазини. 

 

Проследяване на храната, която изхвърляме 

 

Проследяването на това, което изхвърляте в кошчето ще ви помогне да осъзнаете 

каква храна купувате в повече и колко от нея губите. Генерираме много 

хранителни отпадъци само защото ние не им обръщаме внимание. 

 

След като знаете вашите „модели на генериране на отпадъци“, можете да 

бъдете по-внимателни относно това, което купувате. Всичко, което трябва да 

направите е да записвате колко храна изхвърляте на ден в продължение на около 

две седмици. 



 

Правете списъци 

 

Преди да тръгнете към хранителния магазин, огледайте какви продукти имате у 

дома си и и опитайте да приготвите нещо с тях. По този начин не само ще 

намалите хранителните отпадъци, но и по-рядко ще ходите до магазина. 

 

Можете също така да направите списък на бързоразвалящите се хранителни 

продукти в хладилника си и да го залепите на вратата. 

 

След като направите това, извадете химикалка и хартия (или телефона си) и 

направете списък с храните, от които наистина се нуждаете, преди да тръгнете 

към хранителния магазин. 

 

Четете етикетите 

 

Може би се обърквате от инормацията по етикетите на хранителните продукти. 

Там често има два етикете: „Най-добър до:“ и „Използвай преди:“. Първият указва 

кога даден продукт ще бъде с най-добрия си вкус или качество. Вторият – посочва 

последната препоръчителна дата за употреба на храната, докато тя е с най-

високото си качество, но не е необходимо да се консумира до тази дата. 

 

Ако все още сте объркани, не се притеснявайте. Винаги можете да разчитате на 

сетивата си, дали дадена храна е развалена. 

 

Използвайте хладилниците и фризерите разумно 

 

Има няколко неща, които можете да направите с вашия хладилник и фризер, за 

да намалите хранителните отпадъци. Първо, уверете се, че вашият хладилник е 

на препоръчителната температура, за да се запазят максимално време 

хранителните продукти в него свежи. 

 

Задната част на хладилника е по-хладна от предната, защото всеки път, когато 

отваряте вратата студения въздух излиза навън. Затова поставяйте 

бързоразвалящата се храна като мляко и месо по-навътре в хладилника. 

 

Трябва също да се възползвате от вашия фризер. Чудесно е да имате пресни 

храни в менюто си, но замразените зеленчуци и плодове са чудесна 

алтернатива. Те са много хранителни и се запазват по-дълго време. 

 

Можете също така да готвите по-голямо количество храна наведнъж и да я 

замразите. Това може да намали количеството на храната, която разхищавате, 

тъй като не е нужно да се притеснявате, че ще се развали бързо. 

 

Споделете излишната храна със съседите си 

 Ако се окаже че имате много излишна храна, която няма да можете да сготвите 

навреме, помислете дали да не я дадете на съседите си, особено ако имате 

такива, които са в напреднала възраст или в затруднено финансово положение 

в момента. 

 

Източник: БНР 



 

Заглавие: Спряха ТИР с нередовни документи, превозващ отпадъци от Италия 

 

Линк: https://www.bnr.bg/vidin/post/101270432/spraha-tir-s-neredovni-dokumenti-

prevozvasht-otpadaci-ot-italia 

 

 
 

Текст: ТИР с ремарке, с полски регистрации, е преминал границите на страната 

на Дунав мост-2 на 04.05.2020 г., с намерение да разтовари отпадъци на 

територията на гр. Червен бряг, обл. Плевен. Изпращач на товара е италианска 

фирма, информират от ОД на МВР Монтана.  

 

При извършената съвместна проверка от служители на сектор "Противодействие 

на икономическата престъпност" и РИОСВ- Монтана е установено, че 

тежкотоварният автомобил е с неизрядни съпроводителни документи - фирмата 

получател в гр. Червен бряг не притежава разрешителен документ, издаден по 

реда на Закона за управление на отпадъците. Вписаната дейност по 

сепариране вече била извършена и отпадъците не може да бъдат сепарирани 

допълнително в България, а за дейностите с отпадъка не е уведомена надлежно 

РИОСВ Плевен.  

 

По случая е образувано досъдебно производство. 

 

Източник: Rodopi24 

 

Заглавие: Как пътят за Македонци се превръща в… Пътят на боклука 

 

Линк: http://rodopi24.blogspot.com/2020/05/blog-post_48.html 

 

 
 

Текст:   „Камари отпадъци от ремонти – строителни материали, асфалт, 

автомобилни гуми и др., има край пътя за Македонци, Дъждино, Пепелище. 

Видимо нерегламентираната дейност се извършва от фирми, които са 

намерили решение на проблем – как да се освободят от отпадъците си без да 

се охарчат. 

Помогнете!“, пишат до 24rodopi.com   жители на село Македонци. 

Новото нерегламентирано сметище е създадено от кърджалийски фирми, 

твърдят в Македонци. 
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