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Източник: МОСВ 
 
Заглавие: Заместник-министър Атанаска Николова участва в официално заседание в Берлин 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4388 
 

 
 

Текст: На 26 май 2016 г. в гр. Берлин, Федерална Република Германия (ФРГ) се проведе X-то заседание 
на Ръководната група за реализиране на Спогодбата между Правителствата на ФР Германия и Р 
България за сътрудничество в областта на опазване на околната среда. 
Заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова оглави българската делегация, 
която взе участие в заседанието. Ръководител на германската делегация бе парламентарният държавен 
секретар на Федерално министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и 
ядрената безопасност, г-жа Рита Шварцелюр-Зутер. 
На заседанието бяха обсъдени актуалните въпроси от дневния ред на политиката на Европейския съюз в 
сферата на околната среда, както и развитието на съвместни българо-германски проекти и инициативи 
за опазване на околната среда и предстоящото подписване на двустранен договор за тяхното 
изпълнение. 
Срещата е продължение на дългогодишно активно двустранно сътрудничество на България и Германия 
и споделени усилия за опазване на природата. Двустранните отношения между България и ФРГ в 
областта на околната среда са традиционно много добри и датират от 1993 г. На тазгодишното 
заседание бяха очертани насоките за бъдещата съвместна работа и се обмениха позициите на двете 
страни по политиките на ЕС от сферата на климата и кръговата икономика, в т.ч. прилагането на 
Споразумението от Париж, европейската рамка за климат/енергетика 2030, както и законодателния 
пакет за кръгова икономика на ЕС. 
Двете страни си сътрудничат и в рамките на Програмата за консултантска помощ на ФРГ. По нея към 
момента активно се работи върху 4 съвместни проекта и се планира  стартиринето на нови 8, които са 
насочени към споделянето на опит и добри практики при изпълнението на европейското 
законодателство в областта на опазването чистотата на атмосферния въздух и отпадъците. 
България участва и като целева страна по изследователски проект на федералното министерство за 
"Идентифициране и трансфер на концепции, услуги и продукти в сферата на управление на 
отпадъците". 
 
 
Източник: via-expo.com 
 
Заглавие: Изложба Управление на отпадъците и рециклиране 
 

Линк: http://via-expo.com/bg/pages/waste-management-recycling-exhibition 
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Текст: Дата на провеждане: 7 – 9 март 2017 
Периодичност: Един път годишно 
Поредност: 8-мо издание 
Организатор: Виа Експо 
Място на провеждане: ИЕЦ, София 
Растящите и неоползотворени количества отпадъци са едно от основните предизвикателства у нас. За да 
ги управляваме по екологичен, рентабилен и ресурсноефективен начин са необходими знания и 
иновации. 
В световен мащаб доставчиците на решения постоянно актуализират своите предложения. От друга 
страна, бизнесът и общините търсят нови решения за превръщането на отпадъците в ресурс. Като 
единствено специализирано изложение в България в тази област, Save the Planet съдейства за 
популяризиране на съвременните технологии на пазара и за постигане на целите, които страната ни е 
поела до 2020 г.: 70% рециклиране на строителни отпадъци, 50% рециклиране на битови отпадъци и 
35%  рециклиране на биоразградими отпадъци. 
Изданието през 2016 

• Директни изложители от Австрия, България, Германия, Дания, Испания, Италия, Словакия, 
Полша,  Швейцария и Чешка република. 50% от тях бяха от чужбина. 

• Австрия беше стратегически партньор за 7-ма поредна година. Постиженията на австрийските 
компании бяха показани на Австрийския павилион, реализиран с подкрепата на ADVANTAGE 
AUSTRIA Sofia. 

• Продуктови акценти: оборудване за третиране и преработване на отпадъци; системи за 
производство на биогорива и на енергия от отпадъци; съдове за разделно събиране на 
отпадъци; рециклиращи инсталации и решения за рециклиране на пластмасови, строителни, 
био отпадъци, стиропор, хартия, електронна скрап, метали, излезли от употреба 
гуми;  технология за очистване на димни газове при изгаряне на отпадъци и др. 

• Save the Planet и паралелните събития бяха посетени от специалисти от 26 страни. 
 
 
Източник: novinar.bg 
 

Заглавие: Рециклиране от сух лед  
 

Линк: http://novinar.bg/news/retciklirane-ot-suh-led_NTM4OTs2.html 
 

 
 

Текст: Шведската компания „Промеса органик“ твърди, че предлага на клиентите си уникален 
екологично чист процес, който протича, без да изглежда обидно за скърбящите роднини. Той включва 
замразяване на останките с течен азот. Полученият сух лед се подлага за кратко на силни вибрации в 
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автоматизиран уред, който ги разтрошава до прах. Следва поставянето на прахообразното вещество в 
биоразградим ковчег, който се полага в плитък гроб. И тук рециклирането на останките, които ще 
даряват отново живот отнема не повече от година. 
Методът е разработен от биолога от Гьотеборг Сузане Вийг-Масак. Малко след като завършила висшето 
си образование, тя се преместила на отдалечен остров в селски район, където се отдала на 
усъвършенстване на методите за компостиране. Шведката твърди, че работи върху проекта през целия 
си съзнателен живот. Понякога обаче дейността й се забавя поради липсата на достатъчно тела за 
експерименти. 
След Скандинавия компанията се надява да пробие и на пазара в Германия и Великобритания. 
  
 
Източник: e-razgrad.bg  
 

Заглавие: Хванаха крадци на метали от бивша тухларна 
 

Линк: http://e-razgrad.bg/%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82-
%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B0-%D1%82%D1%83%D1%85%D0%BB/ 
 

 
 

Текст: Задържани са извършители на кражба от бивше циглено-керамично предприятие в село Голям 
Поровец, съобщиха от ОД на МВР. 
Между 20 и 26 май от там са откраднати 60 чугунени отливки с диаметър около 25 см, представляващи 
капаци на отворите за гориво на пещите в предприятието. В хода на образуваната проверка са 
установени извършителите на деянието – Р.А. на 20 години, А.А. на 27 години, С.А. на 19 години и А.Ф. 
на 16 години. Четиримата са криминално проявени. 
 
 
Източник: btvnovinite.bg  
 

Заглавие: bTV Репортерите: Да изчистим България заедно 
Преди четири години под егидата на bTV цяла България се обедини в доброволческата кампания 
„Да изчистим България Заедно”, а мисията - страната да стане по-чиста 
 

Линк: http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/obshtestvo/btv-reporterite-da-izchistim-balgarija-
zaedno.html 
 

 
 

http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/obshtestvo/btv-reporterite-da-izchistim-balgarija-zaedno.html
http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/obshtestvo/btv-reporterite-da-izchistim-balgarija-zaedno.html
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Текст: Хиляди тонове отпадъци се изхвърлят в природата всяка година, а рисковете за околната среда 
от разпиления навсякъде боклук са огромни. 
Преди четири години под егидата на bTV цяла България се обедини в доброволческата кампания „Да 
изчистим България Заедно”. Мисията - страната да стане по-чиста! 
На 4 юни ще бъде петото поред голямо чистене. 
От 2012 г. по данни на еко министерството в рамките на инициативата са събрани близо 77 хил. тона 
отпадъци. В инициативата са се включили над 1 млн. и 200 хил. доброволци от цялата страна. Всеки 
пети българин има принос в „Да изчистим България заедно”, а резултатите са видими. 
Статистиката отчита още, че над 6000 нерегламентирани сметища и замърсени зони са изчезнали от 
територията на страната в резултат на инициативата. Тази година денят на голямото чистене е 4 юни. 
Идеята е да посрещнем Световния ден на околната среда 5 юни в една по-приветлива България 
„Тази година кампанията ще бъде насочена към защитените територии в България изключително ценни 
от гледна точка на опазването на био разнообразието, това са територии скъпи за всички нас”, пояснява 
Ивелина Василева, министър на околната стреда и водите. 
Сред защитените територии е и природен парк Витоша. Почистването му вече години наред има 
видими резултати. Сава, който всяка година се включва с доброволците все още си спомня как дере в 
района на местността Бяла вода в планината е било превърнато в нерегламентирано сметище, в 
почистването на което са се включили близо 100 доброволци преди две години. 
„Отпадъци от всякакво естество - строителни, битови, автомобилни, чували с тухли и керемиди и с какво 
ли не. В рамките на инициативата сме извозили 18 кубика - това са към три камиона боклуци”, пояснява 
той. 
Като терен, който остава чист след многогодишната кампания от природен парк Витоша отбелязват и 
района около Драгалевския манастир. Вече няма и следа от нерегламентираното сметище почистено от 
доброволци в рамките на кампанията „Да изчистим България”. 
Районът около манастира тази година няма да бъде изрично включен сред терените на Витоша, които 
ще бъдат почиствани от доброволците в рамките на кампанията. 
Еколозите отчитат, че опазването на природата чиста е „заразно”. „Забелязваме, че когато човек види 
нещо мръсно пълно с отпадъци той решава, че неговия отпадък няма да направи голяма беля и няма да 
е от значение, а когато види нещо чисто по-рядко ще реши да изпълни там отпадъците си”, пояснява 
Дарита. 
Трайни резултатите от голямото почистване има и в други части страната. Подстъпът към пещера 
Снежанка е мястото, което се е запазило чисто година след като е било включено в кампанията „Да 
изчистим България”. 
„Имаше строителни материали, битови отпадъци, имаше и такива, които са от сервизите в града, но с 
помощта на всички туристи и най-вече на общината, която има техника, се справихме и на това място 
тука направихме беседка”, казва Георги Киев, председател на туристическо дружество „Купена”. 
Кольо Йорджев от Ротари клуб - Габрово е сред хората, които имат заслуга за чистия вид на прохода 
Шипка. С други доброволци вече се е включвал в почистването на района. 71-годишният мъж с радост 
се връща към терените, на които е работил в рамките на инициативата „Да изчистим България”, защото 
те са останали трайно чисти. 
И след всички примери, които показват как природата у нас става все по-чиста с доброволческата 
инициатива отчитаме и икономически ефект. „Почти половин милион евро спестени от бюджетите 
публичните на общини и на институции, които имат грижа за почистването”, пояснява Мария Лазарова. 
И въпреки добрите резултати и тази година има места, които се нуждаят от почистване. В природен парк 
Витоша едно от местата, на които ще се чисти е районът около почивен дом Родина - туристически 
обект, които от години не посреща туристи. От времето, в което е бил действащ обаче все още има 
видими следи - натрупаните с години отпадъци са разпилени в района, а в деня на голямото почистване 
се очаква да пристигне техника, която да извози контейнерите с отпадък. 
Другото място, което тази година ще има нужда от почистване е около  паркинга на Златните мостове. 
„Призоваваме хората да дойдат пеша или с велосипеди, за да избегнем струпване на много коли на 
паркинга”, каза Мария Петкова от дирекцията на природен парк Витоша. 
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Сред доброволците, които ще се включат в голямото почистване в столицата е и Леона, която въпреки 
че учи икономика участва и в еко клуб към един от университетите. Планирала е, да отдели половината 
от деня си, за да събира отпадъци с приятели на 4 юни. А мотивът й като млад човек да се включи в 
голямото почистване не е „модерно е да си еко”. „Това е мотивацията ми просто искам да живея в по-
чиста среда и да мога да се наслаждавам на природата такава каквато е без отпадъци, без замърсяване, 
без намесата на човека”, споделя тя. 
В Пещера пък усилията по почистването ще бъдат съсредоточени върху любимите места за пикник. Едно 
такова място, където вече има нерегламентирани сметища е близо до летовището Свети Константин. 
„Основно ще се чисти около град Пещера, но и както виждате в местностите около град Пещера, където 
са се образували неформални сметища”, поясни Стефан Балабанов, кмет на община Пещера. 
Местността се казва Военният лагер. От община Габрово още не са определили замърсените зони, които 
ще бъдат включени в тазгодишната акция, но г-н Йорджев вече има предложения. Като по пътя Габрово 
- Трявна , в района на село Жълтеш, например. 
Еколозите са категорични - това, което на пръв поглед изглежда малък отпадък всъщност е опасно за 
природата. При почистването на планините най-често срещния боклук през последните години е 
мократа кърпичка. Другият масово срещан замърсител са найлоновите торбички. 
Всички, които искат да намалят броя на отпадъците, които остават с години в природата, могат да 
проверят къде ще се чисти организирано на 4 юни. 
„Има организирани акции, те са публикувани на нашия сайт - на него има специална секция, на която е 
отбелязано ще чистим тук има в момента над 200 места в цялата страна, които се нуждаят от 
доброволци”, пояснява Мария Лазарова. 
Доброволците, които искат да транспортират отпадъци в деня на голямото почистване нямат нужда от 
допълнително средства за това, увериха от еко министерството. „Всички, които се включат в кампанията 
и съберат нерагламентирано натрупани отпадъци на неопределени за това места могат да ги 
транспортират до депата и там ще бъдат приети безплатно”, поясни екоминистърът. 
Тази година кампанията „Да изчистим България” има и своя талисман – Зеленко Зеленков. Той се 
включи в логистиката на материалите за голямото почистване. 
Над 108 000 чувала, 55 000 чифта ръкавици, инструменти и пособия за почистване са осигурени за 4 юни 
с подкрепата на Министерство на околната среда и водите и бизнеса. Доставките на пратките е 
безвъзмездна до всички 265 общини в страната от куриерски фирми, партниращи на инициативата. 
Всеки, който иска да се включи в почистването може да вземе своя чифт ръкавици и чували 
безвъзмездно. 
А талисманът на bTV Зеленко кани в голямото почистване на 4 юни да се включат и най-малките, защото 
вярва, че заедно с тях мисията на кампанията ще бъде много по-успешна. 
 
 
Източник: ngobg.info 
 

Заглавие: Рециклираме все повече отпадъци 
 

Линк: http://www.ngobg.info/bg/news/102813-
%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5-
%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8.html 
 

 

http://daizchistim.bg/kade-da-se-vklychish/
http://daizchistim.bg/kade-da-se-vklychish/
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Текст: Това показва докладът за опазването на околната среда за 2014 г., който вчера кабинетът прие 
на своето заседание. 31% от отпадъците са предадени за рециклиране, което е с 10 на сто повече в 
сравнение с 2008 г. Тогава делът на оползотворените отпадъци е бил 21%. 
Данните показват, че cтpaнaтa ни е близко дo cpeдната норма за Европа. У нас се рециклират по 108 
килограма боклук на човек, докато в ЕС килограмите са 130 на човек. Съседна Румъния е много след нас 
по този показател, където се рециклират до 6 килограма на година на човек. 
Продължаваме обаче да депонираме по-голямата част от отпадъците си, стана ясно от думите на 
екоминистъра Ивелина Василева. Така по депонирането на отпадъци на човек се падат по 298 
килограма, докато в Европа нормата е по 147 килограма на година. 
От данните в доклада става ясно, че все по-малко градове са с прах над нормата във въздуха. В 29 от 
общо 37 пункта в страната, където се мери замърсяването на въздуха, се наблюдава намаляване на 
концентрацията на прах. На 28 места пък има спад в превишаването на нормите. 
Така се оказва, че в градовете Добрич, Перник, Пловдив, Благоевград, София, Велико Търново и 
Кърджали вече дишат малко по-чист въздух. 
Емисиите на въглероден диоксид от транспорта са намалили с над 56% в сравнение с 2011 г., сочат 
данните. 
Bacилeвa ĸoментира, че ca изгpaдeни 50 нoви пpeчиcтвaтeлни станции, както и над 2500 километра ВиК 
мрежа. Въпреки това все още има 32 населени места с над 10 000 жители, които са без пречиствателни 
станции. 
През 2014 г. с близо 3 на сто е скочило и потреблението на ток у нас. Защитените територии пък са се 
увеличили с още пет. Така общият им брой достига 5,27 на сто от територията на страната. 
По думите на Василева приоритетите на ведомството са подобряване на ВиК сектора, мониторинга на 
водите, както и по-добри резултати при рециклирането. 
Министърът обясни още, че от началото на година инспекторите са направили над 3600 проверки. 
Наложените санкции са за над 900 000 лева. 
 
 
Източник: ngobg.info 
 

Заглавие: Опит за кражба на кабели остави част от Северния парк без осветление 
Част от Северния парк в София е на тъмно. За проблема сигнализираха зрители на БНТ 2. Те са 
притеснени, че създалата се ситуация е предпоставка за зачестяване на грабежите на 
територията на парка 
 

Линк: http://news.bnt.bg/bg/a/opit-za-krazhba-na-kabeli-ostavi-chast-ot-severniya-park-bez-
osvetlenie  
 

 
 

Текст: Причина част от осветлението да не работи в района на езерото е опит за кражба на кабели, в 
следствие на което е било предизвикано късо съединение. В резултат на това в момента не светят 30 
лампи, тъй като са се включили техните защити. 
Очаква се светлината в парка да бъде възстановена до 15 юни. Специално за БНТ 2 кметът на района 
съобщи, че на следващата сесия на Столичния общински съвет ще се гласуват средства за доизграждане 
на осветлението в парка. 

http://news.bnt.bg/bg/a/opit-za-krazhba-na-kabeli-ostavi-chast-ot-severniya-park-bez-osvetlenie
http://news.bnt.bg/bg/a/opit-za-krazhba-na-kabeli-ostavi-chast-ot-severniya-park-bez-osvetlenie
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Димов изрази надежда това да се случи до края на годината. След това от районната администрация 
планират да започне проектиране на осветление и в посока към район "Връбница". 
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