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БЮЛЕТИН ОТПАДЪЦИ    №8 
2017 

02/08 От днес човечеството живее на екологичен кредит 

За първите седем месеца от годината човечеството е изразходвало естествените ресурси, които 

планетата е способна да възобнови и предостави за 12 месеца. Това обяви международната 

природозащитна организация WWF, като посочва, че от днес населението на Земята живее на 

т.нар. екологичен кредит. 

Анализът на WWF се прави ежегодно от организацията "Фуутпринт нетуърк", която мери 

отпечатъка на човечеството върху планетата. Тя е изчислила, че известният още като Деня на 

надхвърлянето настъпва все по-рано, което пък означава, че хората използват все повече 

екологични ресурси и услуги. В тази графа попадат гори, вода и рибни запаси, които природата 

успява да възстанови само частично. 

"Със сегашните темпове на потребление се нуждаем от 1.7 планети на година, за да задоволим 

консумацията си", пише в анализа на WWF. 

От българската секция на природозащитната организация препоръчват да се спре процесът на 

"безогледно унищожаване на рибните ресурси на планетата". Обръща се внимание на есетрите, 

познати още като "Динозаврите на Дунав". Това са най-големите сладководни риби, които са 

оцелели 200 милиона години. Днес те били на изчезване заради унищожаване на 

местообитанията им и незаконен риболов. 

Гората пък осигурявала чист въздух и вода, като е и дом на редица застрашени видове, и заради 

това хората трябвало да сигнализират за всяка незаконна сеч. 

WWF твърди, че в България вече няма естествени реки, които да са без прегради и без бетонни 

корита. От организацията подчертават, че защитените територии в страната са едва 4% от цялата 

територия. 

"Тези красиви чисти места със съхранена дива природа са под заплаха от застрояване и 

унищожване. Не прави изключение и Национален парк "Пирин", обект от световното природно 

наследство на ЮНЕСКО, убежище на множество застрашени и ендемични видове", пише още в 

анализа. 

Нов Дневник 

 

 

http://www.dnevnik.bg/zelen/bioraznoobrazie/2017/03/03/2928276_za_nosorozite_slonovete_i_drugi_zastrasheni_v_denia_na/
http://www.dnevnik.bg/zelen/bioraznoobrazie/2017/03/03/2928276_za_nosorozite_slonovete_i_drugi_zastrasheni_v_denia_na/
http://www.dnevnik.bg/sviat/2017/07/31/3016559_varshava_otkaza_da_se_podchini_na_evropeiskiia_sud_i/
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05/08 САЩ потвърдиха изтеглянето си от Парижкото 

споразумение, но ще участват в преговорите за климата 

САЩ изпратиха в ООН писмено потвърждение на намерението си да се оттеглят от Парижкото 

споразумение за климата, но ще продължат да участват в международните преговори, съобщи 

Държавният департамент в изявление, цитирано от "Франс прес" и БТА. 

Вашингтон ще участва например в следващата годишна конференция на ООН по въпросите на 

климата през ноември в германския град Бон. "Това участие ще включва текущите преговори по 

основните насоки за прилагане на Парижкото споразумение", посочва Държавният департамент. 

Съгласно правилата на споразумението официално известяване за оттегляне от него може да 

настъпи едва три години след влизането му в сила, което е ефективно от 4 ноември 2016 г. Това 

означава, че президентът Доналд Тръмп ще може официално да денонсира споразумението чак в 

края на 2019 г. След това има едногодишно предизвестие преди реалното оттегляне от 

споразумението. 

"Както каза президентът, той има готовност да се върне в Парижкото споразумение, ако САЩ 

могат да намерят по-изгодни за тях условия - за икономиката им, за гражданите им и за 

данъкоплатците им", отбелязва дипломатическото ведомство на САЩ.  

Нов Дневник 

 

05/08 По три тона пластмаса на ден попадат в Черно море 

По три тона пластмаса дневно влизат във водите на Черно море, а за световния океан цифрата е 

15 тона ежеминутно. Ако замърсяването продължава със същите темпове, до 2050 г. количеството 

ще надвиши общото тегло на морските обитатели. 

Това съобщиха на пресконференция днес от "Грийнпийс", чийто кораб Rainbow Warrier акостира в 

пристанището в Бургас и е отворен за посещения. Мисията на турнето на Rainbow Warrior, който 

ще посети и Варна на 11, 12 и 13 август, е да разкаже за мащабите на пластмасовото замърсяване 

и да популяризира мерки за борбата с него. 

От 1960 г. до днес в околната среда са попаднали 12 млрд. тона пластмасови отпадъци, а една 

трета от тях са се озовали в морето. Освен че причиняват смъртта на птици и морски бозайници, 

повечето от тях попадат и в морската храна под формата на микропластмаса. 

Разделното събиране и рециклирането не са достатъчни за справянето с проблема. От "Гринпийс" 

препоръчват осем стъпки, чрез които всеки би могъл да ограничи употребата си на пластмаса, а на 

сайта им има и "пластмасов калкулатор", с който всеки може да пресметне своя отпечатък. 

 

https://act.greenpeace.org/page/9669/petition/1
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Освен това от организацията цитираха данни на НСИ, че въпреки налагането на такса преди 

няколко години, употребата на найлонови торбички се е увеличила (екоминистерството твърди 

обратното). Затова те поискаха правителството да следи по-стриктно прилагането й. Други две 

политики, за които те настояват, са премахването на пластмасовите съдове за еднократна 

употреба от детските градини и облагането на пластмасовите бутилки с депозит както в северните 

страни. 

Rainbow Warrior, специалният съд на "Грийнпийс" за изследване и почистване на морето, е в 

Бургас и през утрешния ден, а на борда му ще има филмови прожекции и ден на отворените 

врати. Програмата ще се повтори и следващия уикенд във Варна. 

Нов Дневник 

 

07/08 От сряда започва обезвреждането на трихлоретановата 

"бомба" в "Полимери" 

Десетмесечният срок за утилизацията на взривоопасния химикал дихлоретан, който се съхранява 

на територията на някогашния завод "Полимери" в Девня, започва да тече от сряда. Това заяви 

областният управител на Варненска област Стоян Пасев, който заедно с премиера Бойко Борисов 

днес посети площадката, на която се съхранява химикалът. 

Процесът по утилизацията ще бъде извършен във Франция, за което в края на миналия месец 

правителството отпусна над 14.4 млн. лв. Сумата трябва да покрие и разходите по отстраняване на 

непосредствената заплаха от взрив при безконтролно рязане на скрап на територията на 

"Полимери". 

Пасев обясни още, че по-голямата част от трихлоретана, който в момента се съхранява в 

компрометирани цистерни на територията на завода, е бил произведен след приватизацията му. 

Въпреки това сега унищожаването на химикала е останало ангажимент на държавата, което 

според Пасев било необяснимо, при положение че в "Полимери" е имало система за утилизация, 

която е била продадена в Румъния, без изобщо да е работила. 

Теренът на "Полимери" от близо 1.3 хил. дка бе купен от пловдивското дружество "Хъс", което се 

занимава с производството на метал от скрап. С парите от сделката според Пасев щели да бъдат 

удовлетворени исковете на част от кредиторите на дружеството, което до фалита си е натрупало 

задължения от над 20 млн. лв. 

Преименуваното и приватизирано през 1998 г. дружество "Полимери" агонизира вече 

деветнадесет години. 

През есента на 2011 г. без разрешение на общото събрание на "Полимери" част от сградите, 

производствените инсталации и машини на компанията на обща стойност около 25 млн. лв. са 

прехвърлени в ново дружество - "Полимери инвест", собственост на Николай Банев и съпругата му 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/07/03/3000555_uporebata_na_nailonovi_torbi_v_bulgariia_namaliava/
http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/07/03/3000555_uporebata_na_nailonovi_torbi_v_bulgariia_namaliava/
http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/07/22/3010901_korabut_reinbou_uoriur_na_griinpiis_pristiga_v/
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/09/23/2146659_oblastniiat_upravitel_na_varna_sezira_prokuraturata_za/
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2013/12/13/2203005_zavod_kato_sled_voina/?sp=1#storystart
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2013/12/13/2203005_zavod_kato_sled_voina/?sp=1#storystart
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Евгения. До 7 септември 2011 г. негов мажоритарен собственик на компанията е публичното 

дружество "Полимери". Баневи обаче апортират в новата компания и други свои активи, като по 

този начин придобиват мажоритарния контрол върху нея. 

По това време Евгения Банева обяснява, че целта на операцията е в Девня да бъде изграден нов 

завод за сода каустик. Тя дори съобщава, че за тази цел е осигурена инвестиция от над 100 млн. 

евро. Само година по-късно става ясно, че 

"Полимери" загива тъй като е систематично източвана. Според официално съобщаваната 

информация през 2011 г. неправомерно присвоените средства са на стойност над 124 хил. лв., а 

само година по-късно обявената сума е вече 1.5 млн. лв. Като виновни за предизвестената смърт 

на "Полимери" са посочени "правоохранителните органи и институциите", които бездействат, 

вместо да вземат мерки за предотвратяване на кражбите, парите, от които са прехвърляни в 

частната компания на Николай и Евгения Баневи. 

Според Румен Дяков, инженер от екипа на синдика на "Полимери", така е била подготвена 

"стратегията за декапитализация на компанията, преди тя да бъде фалирана". "Изпълнението на 

плана започва през юли 2012 г., обясни той преди време за "Капитал". На тази дата 168 сгради и 

съоръжения, собственост на "Полимери", са апортирани в "Полимери инвест". Веднага след това 

те са заличени от кадастралните и имотните регистри, за да бъдат подготвени за събаряне", смята 

Дяков. 

Сега повечето от производствените халета действително вече са съборени и преработени като 

рециклиран бетон, а инсталациите и металните естакади - нарязани и продадени като скрап. 

При посещението си в завода днес премиерът Борисов каза, че новият собственик на "Полимери" 

на практика е дошъл, за да нареже завода и да го приключи. "Това е историята на българския 

преход. Всичко това е разграбено и унищожено, а пък собствениците имат "Мерцедеси-Майбах" и 

ни дават оценка", каза Борисов. 

Той добави, че е разговарял с главния прокурор Сотир Цацаров и е поискал хората, които са 

"причинили този пладнешки грабеж", да понесат отговорност. 

На територията на завода в момента продължават да се намират и резервоарите с изключително 

опасния химикал трихлоретан, като една от тях е в лошо състояние. За транспортирането и 

обезвреждането на тежките фракции бе обявен търг за възлагане на обществена поръчка. Той бе 

спечелен от консорциума "Ви Пи Инд-Еко" с оферта от 12 млн. лв. без ДДС. Резултатите от 

конкурса обаче бяха обжалвани, което забави процедурата по обезвреждане. 

Последната голяма авария с трихлоретан в "Полимери" се случи през далечната 1986 г. По това 

време той е произвеждал хлор, винил и поливинилхлорид, като най-новата и модерна мощност в 

девненския химически комплекс. В следствие на взрив заводът е почти разрушен. Ударната вълна 

от експлозията е усетена чак във Варна. На 20 км от мястото на взрива е регистриран трус от 3 

степен по скалата на Рихтер. Загиват 20 души, а ранените са няколко десетки. 

Нов Дневник 

http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2013/12/13/2203005_zavod_kato_sled_voina/?sp=1#storystart
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10/08 Глоба от 500 лв за хвърляне на тор в контейнер 

В момента тече проверка на фирмите изпълнители за разделно събиране на битови отпадъци в 

София. Само от Столичния инспекторат следим на живо над 80 камери, в обсега им попадат много 

контейнери и е лесно да се установят нарушенията  

В интервю за в. "Монитор" инж. Веска Георгиева, директор на Столичния инспекторат коментира, 

че в момента тече проверка на фирмите изпълнители за разделно събиране на битови отпадъци в 

София. 

На въпрос до къде е стигнала тази проверка, Георгиева обясни, че по разпореждане на кмета 

Йорданка Фандъкова проверката ще продължи месец – от 17 юли до 18 август.  

"След като излязат резултатите, ще се реши дали да бъде продължена. Проверката е ежегодна и 

се изразява в това да се провери дали сметосъбиращите фирми спазват своите времеви и 

маршрутни графици. Това се следи и през останалото време на година чрез GPS система. 

Сегашната проверка се извършва от мобилни екипи, които следят избирателно сметосъбиращите 

фирми. Другите екипи са стационарни по 12 часа, за да обхванат денонощието на територията на 

Завода за механично биологично третиране. Следим и какво изхвърлят гражданите в съдовете за 

битови отпадъци. В България и София битува мнението, че разделно събиране е събиране само на 

хартия, картон и пластмаса. То означава събиране на различни други видове отпадък, които не 

трябва да попадат по никой начин в сивите съдове за отпадъци", категорична е Георгиева.  

За видовете отпадъци, които не трябва да попадат в тези контейнери са опасните лекарства, бои, 

термометри, опаковки от домашни препарати. Те трябва да се предават на лицензирана фирма. 

Тя не е изключва и факта, че е актуално изхвърлянето на разни треви, стебла и други градински 

които отиват на Хан Богров, и пръст и почва, които са за депо „Враждебна“. Тя подчерта, че тези 

отпадъци трябва да бъдат оставяни в найлонови торбички до контейнерите. Тяхното място не е в 

завода при твърдите битови отпадъци. Когато такъв вид отпадък попадне в кофите, 

сметосъбиращата фирма е длъжна да остави контейнера на място, а не да я прибира в 

сметосъбиращия автомобил. 

Освен това няколко фирми са глобени с по 1500 лв, предимно от "Нови Искър".  

За неспазващите реда също ще има глоби, които ще са в размер от 10 лв. до 500 лв.  

"Основната ни цел е да се обърне внимание на гражданите да събират разделно. Лекарства, бои, 

лакове и домакински препарати са опасни и не трябва да бъдат в контейнерите. Те се събират от 

лицензирана фирма, която има договор с общината и също така има и мобилен пункт, който по 

график обикаля районите. Графикът се публикува на сайта на СО и СИ. Също така и промишленият 

боклук не трябва да се изхвърля безразборно. Само от Столичния инспекторат следим на живо 

над 80 камери, в обсега им попадат много контейнери и е лесно да се установят нарушенията", 

поясни тя. 

Публикувано във факти.бг Маргарита Илиева 
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14/08 IKEA планира да намали хранителните си отпадъци 

наполовина чрез цифров кантар  

Когато служителите хвърлят храна от кухнята в контейнера с цифров кантар, те ще получават 

информация колко струва тя и какъв въглероден отпечатък оставя 

Макар и след традиционното време за обяд опашката в ресторанта на IKEA в Емървил, 

Калифорния, в 14:30 ч. стига чак до изхода. През седмицата ресторантът обикновено обслужва 

около 1 200 клиенти дневно, което предполага стабилно количество шведски кюфтенца и филета 

от сьомга, разказва Fast Company. Балансът обаче е крехък: много лесно може да се приготви 

твърде много храна, която след това да се изхвърли. 

До края на август 2020 г. IKEA иска да намали хранителните си отпадъци от ресторантите и 

кафенетата по магазините си наполовина. В основата на този план е дигитален кантар. Когато 

служителите в Емървил хвърлят храна от кухнята в контейнера, той ще измерва колко тежи 

храната. На тъчскрийн екран, сложен на стената над контейнера, служителите бързо ще 

отбелязват какъв вид храна е била изхвърлена и ще получават информация колко струва тя и 

какъв въглероден отпечатък оставя. С времето моделите в данните ще решат какви промени да 

наложи компанията. 

„Ако видим, че се изхвърля значителен обем храна през определен период от време – да кажем в 

14:00 ч. всеки ден хвърляме твърде много кюфтенца, тогава това ни показва, че произвеждаме 

твърде много, а ако произвеждаме твърде много, то тогава можем да обучим колегите си да 

сведат до минумум отпадъците“, казва Питър Хоу, лидер на продажбите на храни за САЩ в IKEA. 

Шведската верига стартира пилотно новата си система за хранителни отпадъци през 2015 г. и 

започва да я въвежда в магазините си през декември 2016 г. До май 2017 г. тя функционира в 20% 

от магазините, намалявайки хранителните отпадъци с почти 37 хил. кг. Това спестява на 

компанията над 1 млн. долара. Сега тя е в процес на въвеждането ѝ във всичките 400 магазина, 

които обслужват 650 млн. клиенти годишно. 

В миналото служителите са опитвали да следят хранителните отпадъци ръчно с книжни архиви, но 

е трудно да се постигне точност. С новата цел за намаляване на отпадъците от храна наполовина 

компанията започва да използва технологиите, за да измерва загубите. Всеки път когато хвърлят 

храна, служителите бързо натискат бутони за вида и причината – дали е била твърде много, с 

изтекъл срок на годност, развалена или са остатъци, например обелки от краставици. Нужни са 

само няколко секунди, затова системата не натоварва служителите допълнително. Процесът обаче 

може да наложи промяна в мисленето за това как възприемат те отпадъците. 

„В момента, в който стартираш измерване чрез технологията, започваш да променяш и нивата на 

осъзнаване и да караш хората да започнат да мислят по различен начин“, казва Андрю Шакман, 

главен изпълнителен директор на LeanPath, компанията производител на цифровия кантар. „Ако в 

миналото те са можели просто да хвърлят нещо на боклука, сега трябва да спрат за миг и да 
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запишат нещо за него. В този миг ти не просто събираш данни, а комуникираш своите ценности“, 

посочва той. 

По статията работиха: Виктория Тошкова, редактор Миглена Иванова, Investor.bg 

 

17/08 Как да се изхвърлят правилно отпадъци в София 

 

Зелени, опасни, строителни, електронни, битови, рециклируеми – това са видове отпадъци, за 

чието изхвърляне има конкретни правила, които гражданите трябва да знаят. Има и организирана 

система за събирането и извозването им, обичайно въведена от Столична община. За тях обяснява 

подробно директорът на Столичния инспекторат инж. Веска Георгиева в интервю за БТА. 

Известно е, че е въведена система за разделно събиране на рециклируеми отпадъци в цветни 

контейнери. Затова гражданите нямат право да изхвърлят в сивите контейнери хартия, картон, 

пластмаса, метал и опаковки. 

Но също така домакинствата не трябва да изхвърлят в общия контейнер и едрогабаритните 

отпадъци, строителните отпадъци от малки и частични ремонти; пепел и сгурия; зелени 

отпадъци от частни дворове и градини /зелени биоотпадъци/. Тези категории отпадъци трябва 

да бъдат поставяни до сивата кофа, подчертава Георгиева. 

mailto:victoria.toshkova@gmail.com
mailto:miglena.k.ivanova@gmail.com


8 
 

Разделното събиране, там, където се генерират отпадъците - в домовете ни, трябва да бъде 

извършвано по различен начин, защото крайната точка, до която трябва да достигнат отпадъците, 

не е еднаква. 

Едрогабаритните отпадъци 

Едрогабаритните отпадъци, т.е. мебелите /столове, маси, легла, дивани и т.н./ се събират и 

транспортират по график, различен за 24-те административни района на София, който е 

публикуван на интернет страницата на Столичния инспекторат, както и на районните 

администрации, информира Георгиева. Информация за графиците може да бъде намерена и на 

телефонния номер на оперативния център на Инспектората 02/987 5555. 

Едрогабаритните отпадъци трябва да бъдат изхвърляни до съдовете за смет, но само на 

съответните дати, определени за съответния район. Това обаче масово не се спазва от 

гражданите, коментира Веска Георгиева. Тя уточни, че камионът, който събира едрогабаритните 

отпадъци, е различен от този, който събира отпадъците от кофите. Мястото на едрогабаритните 

отпадъци не е в завода за отпадъци, а на лицензираното депо "Враждебна". 

Много хора си оставят едрогабаритния отпадък до контейнера и изобщо не се интересуват от 

графика за извозване, посочи Георгиева. Тя подчерта, че в София има над 21 000 контейнери за 

отпадъци и не може във всеки един момент да очакваме, че фирмите ще ги извозят в същия ден, 

когато сме изхвърлили отпадъка. 

Директорът на Инспектората даде пример със Западна Европа, където гражданите са длъжни 

сами да закарат едрогабаритните си отпадъци на определени места, които доста често се намират 

извън града. Подобна организация един ден ще дойде и у нас, коментира Георгиева. 

Излязло от употреба електронно и електрическо оборудване и автомобилни гуми 

Печките и хладилниците не са едрогабаритни отпадъци. Те спадат към категорията "излязло от 

употреба електронно и електрическо оборудване", което не трябва да се оставя до контейнерите 

за смет. Определени фирми събират от домовете подобно оборудване. 

Специални фирми събират и автомобилните гуми, които също не трябва да се изхвърлят в общия 

отпадък. Те се натрупват в дворовете на автомивки, автокъщи, автосервизи. Столичният 

инспекторат прави периодични проверки заедно с регионалните инспекции по труда и налага 

глоби. Много често автомобилните гуми се горят през зимата, което замърсява въздуха, който 

дишаме. 

Строителните отпадъци 

Строителните отпадъци са разделени на две големи групи в закона. Строителни отпадъци от 

строителство и разрушаване – към тях спадат отпадъците от големите строителни и 

инфраструктурни обекти, от новото строителство, от разрушаването на сгради. Тези строителни 

отпадъци не са отговорност на кмета на общината. Тяхното управление се регламентира в 
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наредба на Министерския съвет за управление на строителни отпадъци и земни маси. 

Отговорност на кмета са строителните отпадъци от малките ремонти в бита, както е записано в 

Наредбата по чистотата. При по-големи ремонти трябва да се наеме контейнер. Има много 

фирми, които предлагат такава услуга, Столичната община няма задължение да осигурява 

събирането и транспортирането на тези отпадъци. 

Общината има задължението да осигури събирането и транспортирането на отпадъците от малки 

ремонти от бита, които трябва да бъдат сложени в чували до съдовете за смет. Те обикновено се 

събират с едрогабаритните отпадъци и се транспортират до депо "Враждебна". Тези отпадъци не 

могат да бъдат събирани със сметосъбиращите камиони, защото ще ги повредят. Когато 

работниците на фирмата видят, че в контейнера има строителни отпадъци, те оставят съда на 

място. 

Зелени или биоразградими отпадъци 

Зелените или биоразградими отпадъци се делят на две подгрупи - зелени (тревите, храстите, 

клоните и шумата) и хранителни. Зелените отпадъци се извозват в инсталацията за компостиране 

на Хан Богров. Разкрити са 12 специално обособени пункта в крайградските райони на София, в 

които могат да се изхвърлят зелени отпадъци, припомни Георгиева. 

Хранителните отпадъци от заведенията за обществено хранене, общинските детски градини, ясли, 

детски кухни се събират организирано, като обектите са длъжни да изхвърлят отпадъците от храни 

в кафяви кофи, които са им раздадени от Столичната община. 

За домакинствата все още няма създадена такава организация, затова и те се изхвърлят в общите 

съдове. 

Хранителните отпадъци от заведенията отиват в инсталация за биологично третиране. 

Опасни отпадъци 

Опасните отпадъци - от опаковки от битова химия, бои, лакове, кофи от латекс, лекарства, по 

никакъв начин не трябва да попадат в сивите кофи, нито в торбичка до кофите. Те трябва да бъдат 

предадени на специализираната фирма, с която Столичната община има договор и която 

разполага своя мобилен пункт на различни места в столицата по график. Той може да бъде 

намерен на интернет страницата на Столичния инспекторат. Все повече граждани предават 

организирано този тип отпадъци в съответните мобилни пунктове. 

Екипът, който проследява графиците на сметосъбиращите фирми, следи дали фирмите си 

изпълняват графиците за сметосъбиране. По електронен път този график е въведен в общинската 

информационна система за управление на отпадъците. 

 Нов Дневник 
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18/08 Още три дни "За Земята" набират доброволци за 

почистването в Стара Планина 

Почистването на национален парк Централен Балкан и природен парк Българка тази година е 

планирано за началото на септември (от 4 до 10 септември). Акцията ще започне в местността 

Узана, ще премине през хижа Мазалат и ще завърши на хижа Триглав в Стара планина, очертават 

маршрута организаторите от "За Земята" и напомнят, че записването за доброволците, които 

искат да се включат в акцията, е до 20 август. Те трябва да попълнят кратък онлайн формуляр.  

За 18 години в доброволческата акция "Боклукът – в раницата" са се включили 2000 души и са 

събрани и свалени от планината над 100 тона отпадъци. През 2016 г. над 60 доброволеца свалиха 

5 тона отпадъци от национален парк "Пирин". Повече информация за кампанията прочетете на 

сайта на За Земята. 

Вече са събрани и средствата за покриване на разходите за организация, храна, ръкавици, чували, 

информационни материали и транспорт на отпадъците необходими за акцията тази година. 

"Щастливи сме, че и тази година чистенето ще бъде финансирано изцяло с дарения от частни лица 

и че хората продължават да подкрепят и вярват в каузата," казва Кристиян Найденов от "За 

Земята".  

За тези, които имат интереси в областта на природосъобразния начин на живот и устойчивото 

използване на ресурсите, изживяването може да започне още на 2 и 3 септември с горска 

академия "За Земята". 

Местността Узана ще бъде класна стая, където участниците ще се запознаят с редки и защитени 

видове, стари гори, билки, гъби, как да компостират в гората, как да разпознават незаконно 

извършвана сеч. "Идеята за горска академия се появи миналата година, след като участниците в 

чистенето сами изявиха интерес да съчетаят събирането на боклук с научаване на нещо ново и 

любопитно" обяснява Драгомира Раева от "За Земята".  

Нов Дневник 

 

23/08 Затвориха завода за сини кучета 

Властите в индийския град Мумбай затвориха производствената компания, която бе обвинена в 

изхвърлянето на промишлени отпадъци и оцветители в местна река, в резултат на което 11 улични 

кучета станаха сини 

Зоозащитниците веднага са подали жалба, че в река Касади, където животните плуват, се 

изхвърлят производствени отпадъци 

https://www.facebook.com/events/1401567839908493/?fref=ts
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRoJXB7oMzW9nrDFVHaxsvMGaFGYoNpkl7lHp15LCDox4r3A/viewform
http://zazemiata.org/v1/Pochistvane-na-zashchiteni-teritorii.417.0.html
https://www.facebook.com/events/2020905864808168/?fref=ts
https://www.facebook.com/events/2020905864808168/?fref=ts
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Властите в индийския град Мумбай затвориха производствената компания, която бе обвинена в 

изхвърлянето на промишлени отпадъци и оцветители в местна река, в резултат на което 11 улични 

кучета станаха сини. Това съобщава The Guardian.  

Групата кучета със странен цвят бе забелязана за първи път на 11 август.  

Зоозащитниците веднага са подали жалба, че в река Касади, където животните плуват, се 

изхвърлят производствени отпадъци. 

Публикувано във факти.бг 

 

23/08 След сигнали и проверка екоинспекцията в Русе издаде 

пет препоръки на "Биовет" 

Пет предписания е издала екологичната инспекция – Русе, след проверка в завода за 

ветеринарно-фармацевтични продукти "Биовет" в Разград, става ясно от съобщение на сайта на 

РИОСВ. 

Проверката е била направена заради получени сигнали от началото на август, обясняват от 

инспекцията без подробности за какво са били сигналите. 

Извършват се измервания на качеството на въздуха на място в завода с мобилната автоматична 

станция на Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда. За резултатите 

от измерванията ще бъдат информирани съответните компетентни органи, съобщават още от 

екоинспекцията. 

В края на идния месец екоинспекцията ще провери дали фирмата се е съобразила с 

предписанията. Те са свързани с: 

– предоставяне на информация за последващо третиране на някои видове отпадъци; 

– преработване на документацията за следене на параметрите за правилна експлоатация на 

пречиствателната станция за отпадъчни води; 

– актуализиране инструкцията за поддържане на оптимални стойности на контролираните 

параметри на пречиствателната станция за отпадъчни води; 

– изготвяне на досиета за хладилното оборудване и актуализиране плана за мониторинг при 

анормални режими на инсталациите. 

Подобрение на механизма за третиране на отпадъчните води от производствената дейност на 

дружеството ще бъде пуснато в експлоатация през септември, обясняват от фирмата. 

Нов Дневник 

 

https://bazar.bg/ads/search?srch=%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://bazar.bg/ads/search?srch=%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://www.riosv-ruse.org/
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24/08 Защо бездомните кучета в Мумбай посиняха 

Властите в Мумбай затвориха фабрика за бои след обвинения, че индустриалните отпадъци от 

дейността ѝ се изхвърлят в близката река и бездомните кучета се боядисват в синьо, пише в. 

"Гардиън". 

Първоначално снимки на кучетата се появиха в "Туитър" и други социални мрежи на 11 август, на 

фона на съмнения от потребители, че може да са фалшиви. 

В. "Хиндустан таймс" обаче също отрази иторията след сигнали на местни жители, които подадоха 

оплакване, че въпросната фабрика изхвърля отпадъци в река Касади, където животните често се 

къпят. Появиха се и кадри с кучета, разхождащи се по улиците с яркосиня кожа, а засегнатите 

животни се оказаха общо 11. 

"Беше шокиращо да се види как бялата им козина напълно е посиняла," каза Арати Чаухан, който 

оглавява организация за правата на животните в Мумбай. "Забелязахме тук около пет такива 

кучета и поискахме от агенцията за замърсяване на въздуха да действа срещу подобни компании," 

добави той. Организацията му публикува във "Фейсбук" снимки на животните, към които добави, 

че замърсяването в реката се отразява не само на кучетата, но и на хората, птиците и други 

обитатели на района. 

Властите проведоха разследване и потвърдиха, че козината на кучетата е посиняла заради 

замърсяване на въздуха и водата, свързани с фабриката. Въпросната река Касади преминава през 

индустриален комплекс, в който има стотици индустриални обекти - само в индустриалната зона 

Талоджа в района на Мумбай фабриките в химическата, фармацевтичната и хранително-вкусовата 

промишленост са 977 според данни на друга правозащитна организация. 

Нов Дневник 

 

24/08 Стара хартия за нова книга и конкурс за разказ 

Тази година Хасково, София, Русе, Пловдив и Бургас ще бъдат домакини на националната 

екокампания "Стара хартия за нова книга", съобщиха организаторите "Екопак България" АД и 

Книжен център "Гринуич". 

Всяко дете, което заведе възрастен придружител с поне 5 кг стара хартия за рециклиране, ще 

получи нова детска книга по избор, както и подаръци. А и колкото повече стара хартия съберат 

децата, толкова повече дървета ще спасят от изсичане. 

Под надслов "Почисти и прочети" кампанията започва на 9 септември в Хасково от 10 до 14 ч. на 

сцената на пл. "Свобода". В София инициативата ще се състои на 10 септември от 10.30 до 19 ч. на 

бул. "Витоша" 37 пред Книжен център "Гринуич". 
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На 17 септември Русе посреща "Стара хартия за нова книга" от 10 до 14 ч. на пл. "Свобода" пред 

Съдебната палата. Децата на Пловдив ще имат възможност да предадат своята стара хартия на 23 

септември между 10 и 14 ч. на пл. "Стефан Стамболов". Финалът на кампанията ще бъде поставен 

в Бургас на 24 септември от 10 до 14 ч. в приморския парк пред Пантеона. Всички мероприятия се 

провеждат със съдействието на общините и регионалните библиотеки. 

Талисман на кампанията тази година е фентъзи героят Пърси Джаксън. 12-годишният тийнейджър 

с талант да се забърква в неприятности е познат на българските читатели от поредицата на 

американския писател Рик Риърдън "Пърси Джаксън и боговете на Олимп", публикувана от 

издателство "Егмонт". За участниците в петте града ще бъдат подготвени викторини и игри в духа 

на книгите за Пърси Джаксън, в които децата ще могат да получат допълнителни изненади. 

Специалното предизвикателство на организаторите също е вдъхновено от митичната тема: 

конкурс за кратък разказ "Стари герои в нови истории". Деца и тийнейджъри до 18-годишна 

възраст могат да напишат и изпратят история с любим древногръцки персонаж, поставен в нова и 

необичайна ситуация. В конкурса могат да участват деца, които живеят в общините, в които ще се 

проведе кампанията. Творбите ще се изпращат предварително от 24 август до 5 септември 

включително на имейл konkurs@greenwich.bg. 

За да има за всички достатъчно книги, всеки, който изпълни условието да донесе 5 кг стара хартия 

за рециклиране, ще може да получи само една книга, но не повече. Децата, донесли 

допълнителни 5 кг хартия, ще получат втора книжка на екотематика – изданието "Ти можеш да 

спасиш планетата", предоставено от "Екопак България" АД. 

Началото на каузата "Стара хартия за нова книга" бе поставено на 15 септември 2013 г., като за 

четирите години в инициативата се включиха близо 18 хил. деца, предали за рециклиране 90 тона 

хартия и получили над 20 хил. книжки. Така от изсичане са спасени 1170 дървета. 

 Нов Дневник 

 

26/08 Китай огласи амбициозен план срещу смога 

Китай се ангажира да намали средната концентрация на запрашаване на въздуха с над 15 % 

годишно през зимните месеци в общо 28 северни града, в които замърсяването с фини прахови 

частици (ФПЧ2.5) е много сериозен проблем. Властите са изчислили, че с това темпо ще успеят да 

отговорят на ключовите цели за справяне със смога в страната. Това съобщава Министерството на 

околната среда в Китай, цитирано от агенция "Ройтерс". 

Ведомството излезе със специален план за борба със смога, който залива северните части на 

страна през зимата. Документът, който е общо143 страници, беше публикуван на сайта на 

министерството в четвъртък. В него е заложена и новата амбициозна цел за периода от октомври 

до март, която ще се прилага за Пекин и Тиендзин заедно с още 26 други града в провинциите със 

смог - Хъбей, Шанши, Шандонг и Хенан. 

http://konkurs@greenwich.bg/
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Усилията на Китай да контролира замърсяването често проваля на цените на стоманата, желязната 

руда и въглищата, защото производството им обичайно бива съкращавано заради извънредни 

разпоредби срещу смога и честите кампанийни инспекции. 

Тази година Китай е подложен на натиск да изпълни политически важни цели за качеството на 

въздуха за 2017 г. Целта е да намали нивата на ФПЧ2,5 от 2012 г. с повече от една четвърт в 

региона Пекин-Тиенджин-Хъбей и да сведе до средни концентрации 60 микрограма на кубически 

метър в китайската столица. 

Междувременно обаче средните стойности на ФПЧ2.5 се увеличиха през първите седем месеца на 

тази година. Причината е рекордно гъстия и опасен смог през януари и февруари. Обяснението на 

китайските власти е "неблагоприятни метеорологични условия". 

Експертите обаче продължават да смятат, че Китай все още работи, за да изпълни целите от 2017 

г., заложени в един революционен план за действие за подобряване на въздуха, публикуван от 

правителството през 2013 г. 

"Всъщност качеството на въздуха от април до юни беше едно от най-добрите през последните пет 

години в Пекин. Все още вярваме в постигането на целта", казва Шелли Янг, ръководител на 

"Алианс за чист въздух на Китай" (CAAC) - неправителствена организация, която включва 

академични, правителствени и корпоративни организации, които се борят за чист въздух. 

Изключително високите нива на ФПЧ2,5 през януари и февруари също ще улеснят градовете да 

постигнат 15% намаление през новата година. 

Правителството обаче не разчита на случайността. Едни от най-замърсените градове в Китай са 

подложени на натиск да изпълнят годишните цели за затваряне на заводите си за стомана и 

въглища до края на септември и да въведат по-строги ограничения през следващите месеци. 

До октомври големите градове за производство на стомана като Тангшан и Хандан трябва да имат 

планове за намаляване на производството до 50%, за да се ограничи смогът през зимния 

отоплителен сезон, който започва през ноември. 

Районът е подложен на натиск да премахне хиляди печки на въглища на домакинства, да 

ограничи допълнително превозите на въглища по пътищата и да гарантира, че генераторите на 

електроенергия, стоманодобивните заводи и коксовите инсталации извършват цялостни 

подобрения, насочени към контролиране на вредните емисии преди включването на 

отоплителните системи. 

В Хъбей се реализира една четвърт от производството на стомана в Китай, като само Тангшан 

произвежда около 100 милиона тона годишно, повече от Съединените щати. Шанси е най-

големият производител на въглища в Китай, с над 900 милиона тона годишно производство. 

Нов Дневник 
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28/08 Екоагенцията прехвърли на общините отговорността за 

достъпа до данните за смога 

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) прехвърли към общините отговорността за 

публичния достъп до часовите стойности за замърсяване на въздуха, които самата агенция отказа 

да даде на неправителствена организация през февруари тази година. 

Това става ясно в отговор на агенцията на запитване на "Дневник" с какъв мотив агенцията отказва 

почасовите данни за качество на въздуха в столицата за последните четири години, поискани от 

сдружение "За Земята". 

Поводът е решението на административен съд в София от началото на август, който постанови че 

отказът на агенцията да предостави тази информация няма никакво основание, защото става дума 

за информация с голямо обществено значение. Неправителствената организация "За Земята" 

поиска подробните данните от агенцията с обяснението, че те ще помогнат за анализа на 

проблема и за ефективно справяне с тежкия смог в столицата. 

Агенцията обяснява, че чрез Националната система за контрол качеството на въздуха тя 

предоставя в реално време на съответните общини часови стойности от автоматичните 

измервателни станции, разположени на тяхна територия. Става дума а данни за всички 

замърсители, в това число и за фините прахови частици. Общините от своя страна са задължени да 

предоставят тази информация на обществеността също в реално време чрез информационни 

табла или на интернет страниците си, пише в писмото на ИАОС до "Дневник". 

В същото време от Изпълнителната агенция за околна среда не отговарят на запитването на 

редакцията с какъв мотив отказват публичност на тези данни, както и защо обжалват решението 

на съда. От ИАОС обясняват, че се възползват от законното си право да обжалват решението на 

съда, когато "то е неблагоприятно за нея като страна по делото". Макар че делата са публични и 

всеки може да ги проследи, от ИАОС отказват да коментират "въпроси, които са по съществото на 

спора", заради "висящия съдебен процес". 

Делото е по жалба на сдружение "За Земята – достъп до правосъдие" от март тази година. 

Организацията е представлявана от адвокат Александър Кашъмов от програма "Достъп до 

информация". От ИАОС са обжалвали решението въпреки категоричния мотив на съда, че отказът 

им няма основание. 

В София е системно замърсяван въздухът, проблемът с фините прахови частици е сериозен и често 

се надхвърлят допустимите европейски норми. Начинът, по който се публикуват данните, е важен 

анализ на проблема и установяване на източника на замърсяване. 

"С наблюдаване на почасовите данни може да се прецени степента на замърсяване. 

Среднодневните стойности не са достатъчни, защото високите стойности от деня се балансират с 

тези от нощта. Така резултатът за денонощието е в норма, което не предоставя пълната 

информация на гражданите," обясняват от "За Земята". Те напомнят, че архивните данни от своя 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/02/02/2911443_stolichna_obshtina_i_izpulnitelna_agenciia_po_okolna/
http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/02/02/2911443_stolichna_obshtina_i_izpulnitelna_agenciia_po_okolna/
http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/08/21/3028090_ekoagenciiata_niama_osnovanie_da_otkazva_danni_za/
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страна могат да послужат на организации, изследователи, здравни експерти за различни 

изследвания и изготвяне на препоръки за подобряване на въздуха и опазване здравето на хората. 

Нов Дневник, Босилена Мелтева 

 

28/08 Кения въведе най-строгия закон срещу найлоновите 

торби 

От този понеделник всеки кениец, който произвежда, продава или дори само използва найлонови 

торбички, рискува да влезе в затвор до четири години или да плати глоба 40 000 щатски долара. 

Причината е, че от днес в Кения влиза в сила най-строгият закон в света, който цели да намали 

замърсяването с пластмаса, съобщава агенция "Ройтерс". 

Сметището в Дандора, Найроби, Кения, поема по 1900 тона боклук на ден.То е основното 

сметище за живеещите в столицата 3.5 млн. души. 

С тази нова рестрикция срещу пластмасовите торби източноафриканската държава се 

присъединява към група от над 40 други държави, които са забранили изцяло или частично 

найлоновите торби за еднократна употреба или им слагат цена. Към тези страни са и Китай, 

Франция, Руанда и Италия. 

Причината за рестрикциите са опасните последици от този вид пластмасови отпадъци. 

Найлоновите торби не се разграждат дълго време - отнема им между 500 и 1000 години, но стигат 

до океана, разпадат се на по-малки частици, задушават морски обитатели, птици и костенурки, 

стигат и до стомасите на риби и делфините и така навлизат и в хранителната верига на човека. 

"Ако продължим така, до 2050 г. ще имаме повече пластмаса в океана, отколкото риба", заяви 

Хабиб ел Хабр, експерт по морските отпадъци, работещи в Програмата на ООН за околната среда 

в Кения. 

В кланиците в Найроби някои крави, предназначени за консумация от човека, имат в стомасите си 

над 20 броя найлонови торби. "Това е нещо, което не се е случвало преди десет години, но сега се 

случва почти всеки ден", разказва ветеринарят Мбути Кинянуи, докато наблюдава как мъжете в 

окървавени бели униформи вадят найлонови торби от стомасите на кравите. 

Законът в Кения позволява на полицията да арестува всеки, който носи найлонова торба. 

Министърът на околната среда в Кения Юди Уахунгу обаче обясни, че първоначално властите ще 

санкционират производителите и доставчиците 

Нов Дневник 

 

http://www.dnevnik.bg/author/142
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29/08 Стари батерии от електромобили "Рено" ще се използват 

в станции за бърз заряд 

Френският производител на автомобили "Рено" и британската компания "Кънектед енерджи" 

представиха първите по рода си станции за бърз заряд на коли на ток, които използват стари 

батерии от електромобили. Това решава едновременно два проблема - последващо използване 

на вече негодните за задвижване на превозно средство акумулатори и изграждане на станции за 

бърз заряд, където е невъзможно или твърде скъпо да се докара електричество с нужните 

характеристики. 

Тайната на зарядните станции "И-стор" (E-STOR) се крие в това, че батериите в тях се зареждат от 

ток със стандартни показатели, но отдават съхранената енергия с нужните характеристики за бърз 

заряд. Първите две устройства са инсталирани на магистрали в Белгия и Германия. 

Нормалният жизнен цикъл на една батерия за електромобил е осем-десет години. Дори след 

бракуването си те имат достатъчно капацитет, за да се ползват за други нужди, като резервна 

мощност например. Така, преди да се премине към скъпото рециклиране на акумулаторите, те 

намират допълнително приложение, което води и до сваляне на цената им. 

Зарядните станции "И-стор" могат да се свържат към вятърни генератори и соларни панели, което 

позволява монтажът им дори на места, до които няма изградена електрическа мрежа. 

Нов Дневник 

 

29/08 Няма опасно замърсяване на въздуха от пожара при 

Кресна, уверяват от екоинспекцията 

Няма регистрирани превишения на допустимите норми на замърсяване на въздуха вследствие на 

горския пожар в района на Кресненското дефиле, който продължава вече седмица.  

Това уверяват от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Благоевград в отговор на 

запитване на "Дневник" дали има измерени опасни за гражданите нива на замърсяване в 

засегнатите населени места, има ли публикувана информация, която да предупреждава за 

рискове, както и препоръчителни мерки как да се защитят и предпазят от опасни замърсители във 

въздуха.  

Заради сложната обстановка в района със заповед на областния управител на Благоевград на 24 

август беше обявено бедствено положение, което днес (29 август 2017 г.) беше отменено. На сайта 

на община Кресна и на РИОСВ – Благоевград липсват новини и предупредителна информация за 

гражданите за качеството на въздуха по време на пожара.  

По време на огнената стихия, която бушува седмица, качеството на въздуха е било измервано 

регулярно с мобилна апаратура от регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на 

https://riosvbl.org/
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населението" – Благоевград, обясняват от РИОСВ. Замерванията не са регистрирали наднормени 

резултати, посочват от екоинспекцията, като се позовават на информация на кризисния щаб, 

разположен на мястото на пожара. 

По време на извънредни ситуации и горски пожари, пожарната отговаря за измерванията на 

нивата на замърсяване на въздуха, както и за предупредителна информация в случай, че нивата са 

опасни за гражданите, обясняват от МОСВ. 

От своя страна екоинспекцията в Благоевград заявява, че не се налагат допълнителни измервания 

за качеството на атмосферния въздух в населените места, засегнати от пожара, тъй като няма 

данни за промишлен източник на замърсяване.  

Пожарът е обхванал площ от над 20 000 дка - борова и смесена гора, сухи треви и храсти. На 

територията няма разположени промишлени обекти и складове за съхранение на опасни химични 

вещества.  

Нов Дневник, Босилена Мелтева 
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