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БЮЛЕТИН	ОТПАДЪЦИ    №8 
2014 

25/07 Храни куче да те рециклира 

Турската компания "Pugedon" създаде иновативен градски автомат с двойна функция и съответно 
двойна полза. За него разказва развлекателният сайт Borepanda. Машината спомага за решение 
(поне отчасти) на два типичини проблема в големия град – отпадъците и уличните кучета, но с 
един "удар". 
 
В автомата, който е в столицата Истанбул, всеки може да изхвърля разделно за рециклиране 
пластмасовата си бутилка от вода. С това си действие обаче освен, че дава своя дан за по-чистата и 
устойчива среда, той или тя дава порция храна на някое кучета в града. Пластмасата от бутилката 
на входа "се рециклира" на изхода в кучешка храна. Освен мястото за храна, апаратът предлага и 
отделение за вода, ако случайно е останала такава в бутилката. 
 
Всъщност принципът, на който работи автоматът е, че печалбата от рециклирането на бутилката 
покрива разходите за определено количество кучешка храна. На видето по-долу може да видите 
как точно работи автоматът. 
 
Освен с всичко друго, Истанбул е известен и с големия брой бездомните кучета (приблизително 
150 000). Населението и там е поляризирано в отношението си спрямо уличните животни. Има 
доста хора, които се радват на присъствието им и машината е начин да им помогнат да оцеляват. 

От Дневник 
 

13/08 Екоминистерството приема приоритетно Стратегия за 
адатация към промените в климата 

Адаптацията към климатичните промени е сред най-важните приоритети, с които ще се заеме 
новият екип на служебния министър Светлана Жекова в Министерството на околната среда и 
водите. Това съобщи новият министър на първата си пресконференция във ведомството тази 
сряда (13 август 2014 г.). 
 
След като вече са направени анализ и оценка на риска от измененията в климата, ведомството ще 
се заеме конкретно с изготвяне на Стратегията за адаптация. В следващите месеци екипът ще 
обърне по-голямо внимание на превантивните мерки, като конкретно ще работи по Плана за 
управление на реките и Плана за управление на водните басейни. По думите й именно 
сериозните мерки за превантивна дейност са от изключително значение, тъй като именно 
благодарение на тях могат да бъдат избегнати в бъдеще трагични наводнения, на които станахме 
свидетели през последните месеци. 
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"Всички вече сме преки свидетели на климатичните изменения. Особено след последните 
трагични наводнения в страната, крайно време е адаптационните политики да се изведат на 
преден план и мерките за адаптация към промените в климата да са по-ясни и конкретни," 
мотивира избора си екоминистърът.  Енергийната ефективност също ще бъде изведена на преден 
план за следващото десетилетие. 
 
Жекова припомни, че изискване на Европейската комисия е поне 20% от средствата по 
оперативните програми да бъдат за такива мерки и действия. Тя определи това като 
предизвикателство, защото в нито една оперативна програма в момента няма отделна ос за 
работата по климатичните промени. 
 
Вече е изготвена поправка в Закона за водите, която урежда отговорността за поддържане 
състоянието на язовирите. Тя ще бъде внесена за гласуване в парламента до октомври, увери 
Владимир Дончев – един от новите зам.-министри, които Жекова представи на журналистите 
днес. Дончев ще отговаря за управлението на водите и защитата на видовете. 
Планът за превенция на риска от наводнения  е приоритетна ос в оперативна програма "Околна 
среда" за периода 2014 - 2020 г. 
 
Друг акцент в приоритетите на служебния екип в МОСВ е размразяването на плащанията по 
оперативна програма "Околна среда". "Усилията ни ще бъдат съсредоточени върху минимизиране 
на риска от загуба на европейските средства", посочи Светлана Жекова, като уточни, че 166 млн. 
лв. от бюджета вече са похарчени за верифицирани траншове към близо 40 общини, а 
ведомството й е получило уверение от Министерството на финансите, че тези разплащания от 
бюджета ще продължат.  Сума от 304 млн. лв. вече е заделена за следващия транш, но проблемът 
по думите на Жекова е, че експертите на ведомството й са крайно недостатъчно, за да се справят с 
огромното количество общински проекти за верификация.  Въпреки това тя вече има 
потвърждение, че ще получи експертна кадрова помощ и до месец МОСВ ще напредне в тази 
посока. 
 
Жекова заяви още, че министерството ще придвижи и приеме Националния план за управление 
на отпадъците. В момента над 100 сметища в страната не отговарят на изискванията, но преди да 
бъдат рекултивирани и затворени, трябва да бъдат открити нови. По план в България трябва да 
бъдат изградени 54 депа, но половината все още не са. 
 
Атанаска Николова е новият зам.-министър на околната среда и водите, който ще отговаря за 
еврофондовете. Под ръководството на Николова, която е била зам.-кмет на Бургас, са 
финализирани редица международни проекти и общински стратегии, посочи министър Жекова. 
Превантивна дейност, опазване на почвите и въздуха, както и управлението на отпадъците и 
околната среда ще поеме зам.-министър Бойко Малинов. 

От Дневник 
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30/08 "Грийнпийс" предупреди, че кризата в Украйна носи 
опасност от ядрена катастрофа 

Войната в Украйна застрашава да предизвика ядрена катастрофа, тъй като в района на бойните 
действия има 15 атомни централи, които не са защитени от бойни действия. Германският клон на 
"Грийнпийс" предупреди, че никога досега не са водени бойни действия в район с такава гъстота 
на атомни централи, предаде БНР. 
 
Бойните действия в Украйна могат да предизвикат втори Чернобил, предупредиха експерти в 
Германия. Местният клон на "Грийнпийс" посочи 15 атомни реактора, изследователски ядрени 
реактори и радиоактивен отпадък, които се намират в близост до военните действия и припомни, 
че атомните централи не са подсигурени срещу танкови снаряди или непрекъснати внезапни 
спирания на тока. 
 
"Нито една атомна централа в света не е подсигурена срещу бойни действия с тежки оръжия, 
каквито се използват в Украйна", заявиха от природозащитната организация. Само в Запорожието, 
например, се намират 100 специални хранилища за използвани радиоактивни пръчки. 
 
Проблем е и че атомните централи в Украйна са толкова стари, че не би трябвало вече дори да 
бъдат в употреба и рискът от аварии и без военни действия е висок. Пред германското радио WDR 
Николай Стайнберг, член на украинския атомен надзорен съвет, заяви, че "военни действия, които 
се водят с конвенционални оръжия, но в близост до атомни централи, рано или късно ще 
превърнат конфликта в ядрен". 
 
Експерти предупреждават, че и двете страни в конфликта използват модерни оръжия и бомби по 
1500 кг, които могат да разбият дебели бетонни стени. Според WDR НАТО в момента разработва 
сценарии как да действа, ако атомна централа бъде превзета от военни. 
 
Специалисти от Германското сдружение за сигурност на реакторите (GRS) внимателно следят 
обстановката в Запорожие. Те са в тесен контакт с украинските си колеги е заявил говорител на 
GRS. 

От Дневник 

 

31/08 Граждани блокираха моста при Видин – Калафат заради 
нов завод за преработка на автогуми 

Блокада на моста "Нова Европа" при Видин – Калафат спря движението на автомобили по обяд в 
неделя за 15-ина минути, предаде БНТ. Причината е, че над 250 човека от пет села в околностите 
на крайдунавския град са срещу инвестицията в завод за преработка на стари автогуми в района 
на с. Сланотрън.  
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Хората обявиха, че ще се борят докрай инвестицията да бъде спряна. Те бяха подкрепени и от 
представители на пет румънски общини, разположени на другия бряг на р. Дунав. 
 
По думит ена протестиращите, за месец и половина, след като се събраха на същото място и 
изразиха своето недоволство и притеснения от замърсяване на околната среда при 
унищожаването на 20 000 т. годишно автомобилни гуми, нищо не е предприето от министерството 
на околната среда. Затова тази неделя те отново са на Дунав мост 2. 
 
Обезпокоени са и северните ни съседи за екологията на своя регион в Югозападна Румъния, 
известен с производството на зеленчуци и друга земеделска продукция. 
 
"Толкова европейски проекти за чиста зона имаме и те могат да се провалят. Затова са тук 
представителите и на земеделските производители, и на туристическия бизнес. Не сме 
безразлични какво ще се случва на по-малко от километър от нас," обяснява пред БНТ и Мирча 
Гуца, кмет на Калафат. 
 
Въпреки че преди две седмици инвеститорите в завода за преработка на гуми отвориха врати на 
почти готовото предприятие и обясниха предимствата на новата технология, която ще се прилага, 
хората не им вярват. И питат защо не са предприети рестрикции спрямо проекта след като още 
през март 2012 г. становище на МОСВ обръща внимание върху огромните количества вредни 
вещества, отделяни при изгаряне на гуми. Следващата стъпка е Брюксел, заканиха се 
протестиращите. Ако не получат подкрепа, ще внесат петиция в Комисията по околна среда и 
Комисията по петициите. 

От Дневник 

 

31/08 Над двайсет незаконни къмпинга са преброили от 
асоциация "Българско Черноморие" 

На над 20 плажа от Дуранкулак до Резово има нерегламентирани къмпинги. За това информира в 
писмо до медиите от Национална асоциация "Българско Черноморие" след края на проекта си за 
преброяване на "незаконните къмпинги по Черноморието". 
 
По думите на Димитър Канариев от Управителния съвет на Асоциацията, отсечени са хиляди 
дървета за нощни огньове и скари с кебапчета. Той съобщи, че по време на проверките са 
направени близо 1 000 снимки с доказателства за отрицателното въздействие върху природата от 
дивокъмпингуващите. Канариев каза още, че къмпингарите са заели частни, общински и 
държавни земи по Черноморието и в противоречие на всякакви законови и нормативни актове. 
 
"Картината е страшна. Върху дюните, по плажните ивици и до тях са изникнали над 20 незаконни 
къмпинги. В момента в тях къмпингуват или по-точно "дивакуват" над 5 000 активни 
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"природозащитници". Това са същите "еколози", които непрекъснато протестират. Така 
наречените диви къмпинги тънат в тонове боклуци, произведени от "природолюбителите", се 
казва в писмото. 
 
От Национална Асоциация "Българско Черноморие" съобщиха, че предстои втори етап от проекта, 
който включва нанасяне на координатните точки от нелегалните къмпинги върху актуална 
кадастрална карта и върху картите на Министерството на околната среда и водите, включващи 
защитени зони и защитени територии. Третият етап е изготвяне на доклад от събраните данни, 
който ще бъде изпратен в Европейската комисия и Европарламента. Тези институции вече са 
сезирани. 

От Дневник 

 


