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Източник: trud.bg 
 

Заглавие: В МОСВ са знаели за урана още по времето на Василева 

Линк: https://trud.bg/%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B2-%D1%81%D0%B0-

%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-

%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-

%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE/ 

 
 

Текст: По времето на предишното управление на МОСВ се е знаело за завишените нива на естествен уран 
в питейната вода на Хасково, заяви пред „Труд“ бившият зам. екоминистър и настоящ депутат от БСП 
Атанас Костадинов. Той изрази надежда, че НС ще одобри предложението на социалистите за създаване 
на анкетна комисия, която да разследва случая с водата (виж блицинтервюто). 
В същото време от районната прокуратура във Велинград обявиха, че са започнали проверка за 
длъжностно престъпление. Причината е, че в питейната вода в СПА курорта също бяха открити по-високи 
от допустимото нива на естествен уран. Вероятното престъпление е, че е имало укрита информация по 
въпроса. 
Държавното обвинение засега не дава индикации, че ще продължи с проверките в посока МОСВ, за да 
провери и там дали действително са знаели за проблема. 
На този етап името на предишния министър Ивелина Василева отново се спряга за поста. По време на 
нейното управление нямаше голяма смяна на политиката за околната среда. В момента дори са налице 
наказателни процедури в секторите за водата и въздуха, стартирани в Брюксел заради неизпълнения на 
предписания. През мандата на предишното ръководство няколкократно е ставало въпрос, че 
приоритетите са объркани. Вместо парите да бъдат насочвани към подобряване на двете сфери, за които 
ЕК ни наказва, голяма част от средствата отиваха за „Биоразнообразие“. Там от години парите се вливат в 
няколко зелени организации, като напоследък финансите отиват за подсигуряване на политическата 
дейност на „Да, България“ и партия „Зелените“. 
  
 

Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Одобриха 13 проекта от областта в конкурс на програма ПУДООС и МОСВ 
 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/kiustendil/odobriha-13-proekta-ot-oblastta-v-konkurs-na-programa-
pudoos-i-mosv-2019807 
 

 
 

Текст: 13 проекта от област Кюстендил бяха одобрени и класирани и подлежат  на финансиране в 
кампанията „ За Чиста Околна Среда – 2017 г. „ на МОСВ и програма ПУДООС. Проектите са на общини, 
кметства, училища и детски градини. Общо са подадени 2 041 проекта, а одобрените са 476. По тях се 
предвижда изграждане на детски площадки, алеи за отдих и облагородяване на пракове и дворни 
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пространства. При кметствата одобрените в Кюстендилска област са за община Кюстендил-  селата 
Гирчевци, Цървеняно, Търновлаг, Гюешево, Скриняно, Драговищица. За община Сапарева баня- 
Сапарево, за община Бобошево- Слатино и Усойка. За тези проекти ще бъдат отпуснати до 10 000 лв. 
При училищата има одобрени два проекта за областта- в Кюстендил ПГИМ „Йордан Захариев” и за 
община Бобов дол- ОУ „Никола Вапцаров”. Тук проектите са на стойност до 5 000 лв. 
При детските градини  също има одобрени 2 проекта. Те са за ДГ „Света Анна”- Сапарева баня и ДГ 
„Дружба”- Бобов дол. Стойността също е до 5 000 лв. 
 

  

Източник: geomedia.bg 
 

Заглавие: Турски град рециклира отпадъци в произведения на изкуството 
 

Линк: http://geomedia.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/item/5835-turski-grad-
retsiklira-otpadatsi-v-proizvedeniya-na-izkustvoto.html 
 

 
 

Текст: В турския град Егирдир се създават произведения на изкуството чрез рециклиране на отпадъци. 
Преди 3 години е създаден център за рециклиране в рамките на кампанията „Не всичко изхвърлено е 
боклук“. Там се преизползват почти всякакви предмети, за да ги превърнат в произведения на изкуството 
– скасиите пресъздават човешки фигури, старите гуми се трансформират в петли, орли или пауни. 
От януари тази година Егирдир стана 12-тия град от възникналото в Италия движение Cittaslow на т.нар. 
„бавни градове“. Целта на инициативата е опазване на околната среда чрез ограничаването на скоростта 
на придвижване и стимулиране на местното производство. 
 
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Соларни апартаменти в Швеция генерират повече енергия, отколкото използват 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/71987 
 

 
 

Текст: Как се съчетават традиционната местна архитектура и съвременните технологии за възобновяема 
енергия – демонстрира този новопостроен комлекс от апартаменти в Линкьопинг, Швеция. Kjellgren 
Kaminsky Architecture са проектирали енергийно позитивната сграда, съчетавайки пасивен дизайн със 
соларен покрив. Крайният резултат е блок, който изглежда красиво, но и добива повече енергия, 
отколкото използва – а излишъка подава към мрежата. 
Сградата се намира в новия за града квартал Валастаден. Затова за дизайна й архитектите са почерпили 
вдъхновение от стария Линкьопинг. Силен акцент във външния вид са специфичните прозорци, 
традиционни за къщите в този район, рамкирани, със землисти цветове, типични за „каменния“ град, 
нерядко различаващи се за всеки различен етаж. 
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Отвъд това сградата е семпла и като избор на дизайн на фасадата, и като материал. Цветните рамки са 
комбинирани с фасада от естествено бяло. 
Соларният покрив е закономерно решение, като се има предвид, че в скоро време Швеция рязко намали 
данъците за този вид електричество – с 98%. Затова на покрива има масив от соларни панели. Какъв е 
техният капацитет не е ясно, но архитектите казват, че соларният покрив произвежда повече енергия, 
отколкото се използват домакинствата в блока. 
Обитателите могат да се радват и на вътрешния двор, където има помещение за съхранение и ремонт на 
велосипеди с дървена фасада и зелен покрив, покрит с тлъстига. В същата „барака“ имаи отделение, в 
което могат да се съхраняват градинарските инструменти. 

 
 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Салвадор стана първата страна, която забранява добива на метали 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/71995 
 

 
 

Текст: Република Ел Салвадор стана първата държава в света, която забрани минния добив на метали. 
Решението на страната, което бе определено като исторически ход, е да не позволява повече “проучване, 
експлоатация, добив или преработка на метални минерали”. С това Салвадор направи решителна и 
осезателна стъпка към защита на своята природа. 
Новият закон “е необходим в условията на индустрия, която далеч не носи полза за общностите, но пък 
води до сериозно замърсяване на водните ресурси и околната среда”, заяви Морисио Сермо, президент 
на екологичното министерство на Салвадор. Законодателите очакват забраната да защити не само 
околната среда, но и бедните селски общности, които често са застрашени от минните проекти. 
Много страни в Латинска Америка се борят с компаниите, имащи интерес към разработване на мини. 
Никарагуа, Перу и Гватемала се борят срещу канадските и американските минни корпорации. Други 
държави пък се развиват благодарение на парите, които добиват от минното дело, но и трудно се справят 
с отравянията и екологичните проблеми, породени от тази индустрия. 
Забранявайки минното дело, Ел Салвадор очерта ясна линия между златото и зеленото, коментираха 
еколозите по цял свят. Президентът на републиката Санчес Серен подписа законопроекта в четвъртък. 
Надеждата на екологичната общност по цял свят е това да вдъхнови и други страни по света да съберат 
кураж и да направят същото. 

 

 
Източник: focus-news.net 
 

Заглавие: Благоевград: Общината ще въведе две нови системи за разделно събиране на отпадъци 
 

Линк: http://focus-news.net/news/2017/05/01/2390237/blagoevgrad-obshtinata-shte-vavede-dve-novi-
sistemi-za-razdelno-sabirane-na-otpadatsi.html 
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Текст: В близките години Община Благоевград ще въведе две нови системи за разделно събиране на 
отпадъци. Това каза за Радио „Фокус“ - Пирин Диана Стефанова, главен еколог на Община Благоевград. 
„Едната система е за разделно събиране на зелени биоразградими отпадъци, това са градинските 
отпадъци. Малко след това ще се въведе система за разделно събиране на хранителни отпадъци. Няма да 
бъде лесно, но се надявам, че ще постигнем успех в това отношение. В момента Община Благоевград е 
подала проектно предложение за финансиране изграждането на компостираща инсталация за разделно 
събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на отпадък. Тогава, когато проектът 
ни бъде одобрен, срокът за неговото изпълнение е 36 месеца“, посочи тя. Диана Стефанова обясни, че 
събраните отпадъци от обикновените и от цветните контейнери отиват на различни местата. По думите ѝ 
до скоро отпадъците от цветните контейнери са отивали на една площадка в Благоевград, където има 
сепарираща инсталация за разделяне на този вид отпадък, и оттам е отивала на определени за това места 
за по-нататъшната му преработка и за неговото рециклиране. Тя каза още, че разделно събраните 
отпадъци от опаковки всъщност се превръщат в суровина. 
 
 
 


