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Източник: Дума 

Заглавие:  Само в София децата ще чистят за подарък 

 

Осмото издание на инициативата "Стара хартия за нова книга" ще се състои на 

13 септември 

 

Линк: https://duma.bg/samo-v-sofiya-detsata-shte-chistyat-za-podarak-n222439 

 

 
 
Текст: Тази година само в София децата ще имат възможност да се отзоват на 

призива "Почисти и прочети", за да получат като подарък нова книга. В други 

градове на страната кампанията е отложена, тъй като противоепидемичната 

обстановка е затруднила организацията. Но за българската столица са взети 

сериозни мерки за предотвратяване на заразата, уверяват идеолозите на 

проявата. На опашката пред пунктовете за събиране на стара хартия ще бъде 

осигурена дистанция от метър и половина между чакащите. Заглавията на 

щанда с книги ще са разделени по възрастови групи, за да се улесни изборът на 

децата и техните родители. Носенето на маски е препоръчително. 

https://duma.bg/samo-v-sofiya-detsata-shte-chistyat-za-podarak-n222439


 

Екологичната инициатива "Стара хартия за нова книга" ще се проведе за осми 

пореден път, дни преди началото на новата учебна година - на 13 септември. 

Павилионът традиционно ще бъде разположен пред Книжен център "Гринуич" 

между 10 и 19 ч. в неделния ден. 

 

Регламентът гласи, че всяко дете, което с помощта на възрастен предаде 5 кг 

хартия за рециклиране, ще получи книжка. За да има за всички, ще се подарява 

само по един екземпляр. Донеслите допълнителни 5 кг хартия ще бъдат 

поощрени с втора книжка на еко тематика. 

 

Повече награди малките активисти може да очакват от забавните игри и 

викторини по време на празничната програма. В нея са включени музикални 

изпълнения от "Бон-Бон" и Voice Academy, театрална постановка, представена от 

"Театър на приказката - София", и магическото шоу на Ненчо Илчев. Популярни 

лица от ефира на две големи телевизии също ще подкрепят каузата и ще 

съветват децата в избора на нови книжки. 

 

Началото на каузата "Стара хартия за нова книга" бе поставено на 15 септември 

2013 г. Организаторите - Книжен център "Гринуич" и "Екопак България", както и 

партньори на инициативата - се обединиха около идеята, че е важно всяко дете 

още в ранна възраст да се научи да полага грижи за природата, да събира 

разделно отпадъците и да има специално отношение към книгата и четенето. За 

седемте години в кампанията са се включили близо 50 хил. малки участници, 

които с помощта на своите родители са събрали 254,7 тона хартия за 

рециклиране. Така те са спасили от изсичане 3311 дървета, а в замяна са 

получили 55 820 нови книги. От 2015 г. инициативата е национална и до 2020-а е 

гостувала в Пловдив, Бургас, Варна, Хасково, Русе, Плевен и Велико Търново. 

 

Източник: Актуално 

 
Заглавие: Монбат спазва законите, не участва във внос или износ на незаконни 

отпадъци 

 

Линк: https://www.actualno.com/business/monbat-spazva-zakonite-ne-uchastva-

vyv-vnos-ili-iznos-na-nezakonni-otpadyci-news_1497632.html 

 
 
Текст: Компаниите на братя Бобокови – Монбат АД и Монбат Рисайклинг ЕАД 

спазват всички законови изисквания и регулации в областта на околната среда и 

управлението на отпадъци. Дейността на двете дружества напълно отговаря на 

издаденото комплексно разрешително и те нямат никаква връзка с внос или 

износ на незаконни отпадъци 

 

Това е установено при независима проверка, проведена от началото на юни от 

международната правна кантора Волф Тайс. Това заключение се подкрепя и от 



констатациите на регулаторните органи при техните инспекции – както 

регулярни, така и проведените вследствие на публичноизвестните събития, 

довели до извънреден медиен интерес към групата. Независимата проверка 

внимателно е проучила управлението и контрола на трансграничния превоз на 

опасни отпадъци. Констатациите сочат, че Монбат Рисайклинг няма 

несъответствия в отчетените обеми, входящите и изходящите потоци касаят само 

основни суровини за собствено производство и не е извършен нерегламентиран 

внос или износ. 

 

Преработката на RDF отпадъци (битов боклук) е несъвместима с технологичните 

мощности на Монбат Рисайклинг и Монбат никога не e имал нещо общо с този 

бизнес сегмент на управление на отпадъци. По-ниската разходна стойност като 

резултат от избора на местни (вместо чуждестранни) оператори за 

оползотворяване на оловната шлака и полиетиленовия сепаратор – 

представляващи краен технологичен отпадък от рециклирането – също е 

проучена като част от независимата проверка. Този занижен разход възлиза на 

средно 174 000 евро на година. Съотнесена към разходната структура на 

групата, тази стойност е под 1% (едва 0,11%) и не представлява структурно 

разходно предимство, което би повлияло съществено върху печалбата на 

групата. Потвърдено е също, че Монбат не е пряк или индиректен собственик на 

операторите, заети в оползотворяването на крайния технологичен отпадък, нито 

дружеството е сключвало фиктивни договори. Нещо повече, Монбат Рисайклинг 

е включвал допълнителни договорни изисквания към операторите, като 

сертификати за оползотворяване, с което е обезпечил договорната си позиция.  

 

Проверката констатира, че Монбат Рисайклинг се е водил от подходящи 

документални процеси за потвърждаване и валидиране на информацията дали 

тези трети лица притежават необходимите разрешения и лицензи по закон за 

извършване на съответната дейност. Изпреварващо препоръките на Волф Тайс, 

ръководството на Монбат е въвело допълнителни стъпки в процесите на подбор и 

одобрение на доставчици на услуги, като е направило пълна ревизия на 

настоящото портфолио, в това число инициира провеждането на собствена 

проверка за оперативна състоятелност на всеки нов контрагент. В допълнение на 

предприетите вече действия, Монбат ще инициира проактивен оперативен одит 

на всички оператори, на които е предаден полиетиленов сепаратор през 

годините. Съгласно Плана за обратно оползотворяване, Монбат ще положи 

усилие да идентифицира частта от сепаратор, която не е била оползотворена и 

произхожда от Монбат, за всички оператори, при които се констатира 

оперативна несъстоятелност. Това се налага, тъй като e известно от публичните 

регистри, че Монбат не е бил единственият клиент на тези дружества. 

Неоползотвореният дял на идентифицирания полиетиленов сепаратор ще бъде 

поетапно изтеглен, като Монбат ще поеме ангажимент за неговото окончателно 

оползотворяване. Монбат вече е информирало Министерството на околната 

среда и водите за своята позиция, както и за готовността си да предложи и 

осигури изпълнението на план за обратно оползотворяване, отчитайки 

съпровождащото процеса административно съдействие от страна на МОСВ. По 

отношение на данъчното облагане, паралелно с независимата проверка на 

Волф Тайс, от страна на Националната агенция по приходите бяха инициирани 

няколко едновременни данъчни проверки, както и пълни данъчни ревизии на 

Монбат и на Монбат Рисайклинг. Към настояща дата всички данъчни проверки на 

НАП са приключили като същите не са констатирали данъчни задължения. 



Пълните данъчни ревизии за периода 2014-2019 г. все още предстоят да бъдат 

завършени, но към днешна дата по тях не са установени съществени данъчни 

проблеми.  

 

Обобщението на констатациите от международната адвокатска кантора Волф 

Тайс, както и Резюмето на основните заключения, оповестено от Съвета на 

директорите на Монбат АД, могат да бъдат намерени на корпоративния 

уебсайт: www.monbatgroup.com. Ръководството на Монбат се въздържаше от 

коментар по отношение на многобройните спекулации в публичното 

пространство. В същото време, на основата на тази проверка, както и на 

собствените си вътрешни проучвания и на информацията, която беше 

предоставена в процеса на извършването на проверката, дружеството си 

запазва всички правни възможности да се противопостави срещу 

продължаващо разпространение на невярна и заблуждаваща информация. 

 

Източник: БНР 

 
Заглавие: Пункт ще приема опасни битови отпадъци от „Лозенец“ и „Триадица“  

 

Линк: https://bnr.bg/post/101337588/punkt-shte-priema-opasni-bitovi-otpadaci-ot-

lozenec-i-triadica 

 

 
 
Текст: Мобилен пункт ще приема опасни отпадъци от домакинствата на район 

„Лозенец“ и „Триадица“ на 11 септември (петък) от 8.30 до 14.30 часа.  

 

От фирмата оператор съобщиха, че гражданите ще имат възможност 

безвъзмездно да предадат следните опасни битови отпадъци: 

 

 - Живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други 

подобни); 

 - Лакове и бояджийски материали; 

 - Домакински препарати и химикали; 

 - Мастила и замърсени опаковки; 

 - Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност). 

Пунктът ще бъде разположен  на бул. „Арсеналски“ № 97, на паркинга до 

светофара на кръстовището с ул. „Богатица“. 

 

 


