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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: България ще спазва ангажиментите по споразумението от Париж за климата 

Линк: httphttp://www5.moew.government.bg/?p=57153 

 
 

Текст: България ще спазва ангажиментите по споразумението от Париж на страните по Рамковата 
конвенция на ООН по изменение на климата. Това е становището на министъра на околната среда и 
водите Нено Димов. Според него страната ни ще изпълнява твърдо общата политика на ЕС. 
Споразумението е ратифицирано от Народното събрание и е в сила за България от 29 декември 2016 г., 
след като  документите за ратификация бяха депозирани официално в Секретариата на ООН. 
Пактът, договорен от почти 200 държави в Париж през 2015 г. под егидата на ООН, има за цел да намали 
количеството изхвърлян въглероден диоксид и други газове, отделяни от използването на изкопаеми 
горива. 
България е една от малкото, която има собствен Закон за ограничаване изменението на климата, който 
се прилага чрез Третия национален план за действие по измененията на климата – всеобхватна и 
амбициозна програма на национално ниво за осъществяване на преход към нисковъглеродна 
икономика и ефективно използване на ресурсите до 2020 г. Страната ни подготвя също така Национална 
стратегия за адаптация и План за действие за изпълнението й за периода до 2030 година. 
Държавите членки на ЕС, в това число и България, имат съвместен правно обвързващ ангажимент до 
2030 г. да редуцират емисиите парникови газове на Съюза с 40% спрямо нивата от 1990 г. 
  
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Започват проверки за чистотата на морската вода по Черноморието 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=57117 
 

 
 

Текст: Министрите на околната среда и водите Нено Димов и на туризма Николина Ангелкова посетиха 
морския залив Болата край Каварна. Двамата се разбраха да търсят общо решение на проблема с 
навлизането и паркирането на автомобили през лятото в защитената територия. Заедно с община 
Каварна ще бъдат обсъдени опции за паркиране извън плажа. 
Заливът е популярен за туристите, които обаче паркират на самия пясък и изхвърлят много боклуци. 
Министрите призоваха хората да пазят резервата и да почистват след себе си. По отношение на 
рибарите ще се търси вариант за разрешителен режим да влизат с колите, с които возят лодките си. 
Болата е местност, разположена на едноименния залив и е част от резерват „Калиакра“. Намира се в 
северната част на Българското Черноморие край село Българево. Местността е влажна зона с голямо 
значение за няколко редки растителни и животински видове. Пясъчният плаж е с естествен произход и 
уникален за скалните брегове в района на Калиакра. Малка река образува тясна клисура и се влива в 
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блато, обрасло с обширен масив от тръстика. Варовиковите скали в местността имат червен цвят поради 
железните окиси в глината, която запълва пукнатините им. Заливът е и част от защитената зона 
„Комплекс Калиакра“ по НАТУРА 2000. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Созопол, Черноморец и Лозенец ще пречистват отпадъчните води с нови съоръжения 
 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=57101 
 

  

Текст: Отпадъчните води на курортите Созопол, Черноморец и Лозенец ще бъдат пречиствани с нови 
съоръжения през летния сезон. Това стана ясно от проверката на министрите на околната среда и 
водите Нено Димов и на туризма Николина Ангелкова в комплексите. За канализационната система на 
Созопол-Черноморец-Равадиново е реализиран проект: „Интегриран проект за водния цикъл на гр. 
Созопол – първи етап“. В изградената и въведена в експлоатация пречиствателна станция постъпват 
отпадъчните води от Созопол, Черноморец, местност „Буджака“, вилно селище „Санта Марина“ и 
местност „Аклади“. Пречистените отпадъчни води се заустват  дълбоководно чрез тръбопровод  с 
дължина около 1929 м западно от къмпинг “Златна рибка“ в Созополски залив. 
През 2016 г. е изградена „Канално-помпена станция „Равадиново и напорен тръбопровод“ част от 
проект „Канализация на село Равадиново”. По този начин отпадъчните води ще постъпват до довеждащ 
колектор на ПСОВ-Созопол. 
Резултатите от проверката показват спазване на индивидуалните емисионни ограничения, определени 
в разрешителното за заустване. За обекта няма наложени санкции, заяви министър Димов. 
В канализационната система на с. Лозенец, община Царево действа изградената канализационната 
система. В пречиствателната станция се отвеждат за механично и биологично пречистване отпадъчните 
води от с. Лозенец  и в.с. „Лозенец”. Пречистените отпадъчни води се отвеждат посредством колектор 
на 800 м в посока  югозапад и се заустват в дере в местността “Хаджи Яне“, на 50 м от преливника на 
микроязовир. Дължината на дерето от мястото на заустване до бреговата ивица е 1500  метра. 
Станцията е без необходимите съоръжения за отстраняване на азот и фосфор. През 2016 г. е изграден 
буферен /задържателен резервоар/ на вход ПСОВ, който задържа отпадъчните води, които идват към 
пречиствателната станция през най-натоварените часове на денонощието и ги отпуска за пречистване, 
когато притокът на вода спадне. Това не позволява вече непречистени води да се вливат в морето край 
Лозенец, допълни министърът. 
 

 
Източник: daizchistim.bg 
 

Заглавие: „Да изчистим България заедно” с първо есенно издание на 16 септември 

Линк: http://daizchistim.bg/article/novini/da-izchistim-balgarija-zaedno-s-parvo-esenno-izdanie-na-16-

septemvri.html 
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Текст:  През 2017 г. най-мащабната национална доброволческа инициатива – „Да изчистим България 
заедно”, ще обедини за седми път институции, неправителствени и бизнес организации и доброволци в 
името на каузата за по-чиста околна среда. Под егидата на bTV Media Group цяла България ще стане част 
от първото по рода си масово есенно почистване у нас, което ще се проведе на 16 септември. Изборът 
на есенна дата за провеждането на тазгодишната инициатива цели да посрещнем зимния сезон в чиста 
България и да възпрепятстваме негативното въздействие, което оказват върху околната среда, 
затрупаните под снега отпадъци.  
Като част от глобалното гражданско движение „Let’s Do It World”, първото есенно издание на „Да 
изчистим България заедно” е стъпка от подготовката на страната ни за участие в първия Световен ден на 
почистването. Той ще се проведе през есента на 2018 г. и има за цел да обедини доброволците от 150 
държави в най-голямата зелена и позитивна гражданска инициатива, която светът е виждал.  
От старта си досега, каузата „Да изчистим България” е получила подкрепата на над 1 355 000 
доброволци от цялата страна, по данни на областните администрации. За същия период по информация 
от Министерството на околната среда и водите са събрани близо 82 000 тона отпадъци, а от картата на 
България са изчезнали над 7 300 нерегламентирани сметища и замърсени зони.  
През предстоящия летен сезон bTV Media Group и партньорите по проекта ще насочат усилията си към 
повишаване на обществената чувствителност към замърсяването на околната среда и подобряване на 
информираността на хората от всички възрастови групи по отношение на добрите практики и примери, 
свързани с намаляване на отпадъците.  
Информация за „Да изчистим България”  
От старта си в национален мащаб през 2012 г. до днес, „Да изчистим България” се утвърди като най-
големия доброволчески и обществен  проект, предприеман досега у нас. Инициативата е част от 
глобалното гражданско движение Let’s Do It World, което започва през 2008 г. в Естония.  
В подкрепа на световната инициатива всяка година bTV Media Group успява да обедини водещи 
компании, граждански организации и институции от цялата страна да приемат кампанията като своя 
лична кауза. Създадена е и национална партньорска мрежа за организация на акцията, в която 
ежегодно се включват над 2500 бизнес организации от всички сектори на икономиката, всички 28 
областни администрации и 264 общини, президентската институция и няколко министерства.  
По традиция участниците в инициативата "Да изчистим България заедно" са сред най-активните 
доброволци на Балканския полуостров и сред първите в света. Всяка година инициативата печели 
редица престижни отличия, а през 2017 г. е номинирана и за авторитетните Европейски бизнес награди 
за околна среда на Европейската комисия. 

 
 
Източник: 24chasa.bg 
 

Заглавие: Продължава гасенето на склада за пластмасови отпадъци в село Шишманци 

Линк: https://www.24chasa.bg/region/article/6259226 
 

 
 

http://daizchistim.bg/
http://daizchistim.bg/
https://www.letsdoitworld.org/
http://daizchistim.bg/
http://daizchistim.bg/
https://www.24chasa.bg/region/article/6259226
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Текст: Продължават гасителните действия в склада за пластмасови отпадъци в село Шишманци. Това 
каза инсп. Цвятко Дешев, говорител на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на 
населението“ в Пловдив, цитиран от “Фокус“. 
Пожарът е овладян и интензивността му е намаляла. „Броят на противопожарните екипи е редуциран 
до пет, плюс водоноската от София, която остава на терен. Пожарникарите продължават да гасят, като се 
подменят периодично. Продължава да дими, но няма никаква опасност за населението. 
Станция на РИОСВ следи денонощно показателите на атмосферния въздух. Противопожарните екипи 
продължават да работят до пълното ликвидиране на пожара“, обясни инсп. Дешев. 
Сигналът за възникналия пожар е бил подаден към 6:30 вчера сутрин. 

 
 
Източник: sofia.topnovini.bg 
 

Заглавие: Деца създадоха градове на бъдещето със зеленина, атракциони и фабрики за рециклиране 

на отпадъци 

Линк: http://sofia.topnovini.bg/node/772152 

 
 

Текст:  Столична община и Камарата на архитектите в България (КАБ) превърнаха днешния 1-ви юни в 
празник на детската архитектура.  
Изложба и творческа работилница под надслов „Направи си град – бъдещето на София“ обедини 
усилията и таланта на ученици от 1-ви до 11-ти клас. По-големите участваха в дискусия, в която 
разискваха темите за сградите, велосипедните алеи, паркирането и зелените площи в градът на 
бъдещето. 
Най-малките - представители на няколко софийски училища, представиха свои картини и макети на 
града, в който мечтаят да живеят.  
Главният архитект на София Здравко Здравков и председателят на Камарата на архитектите в България 
Борислав Игнатов оцениха усилията на най-малките свои бъдещи колеги и участваха в дискусиите с по-
големите. 
Учениците от 5 г клас на столичното 143-то ОУ „Георги Бенковски“ представиха своя Воден град (на 
заглавната снимка). 
„В него има повече чист въздух и по-малко вредни вещества. С този проект показваме, че градът ни 
може да бъде модерен, красив и забавен за всички, не само за децата.“ 
По-малките им съученици от 3 в на 1-во СУ „Пенчо Славейков“ все още не са избрали име на своя град, 
но си го представят оцветен в зелено. 
„Ще има повече зеленина, отколкото фабрики, които да замърсяват въздуха, околната среда, реките и 
водата. Най-важното е да има училища, болници, полиция, пожарна, кошчета за разделно събиране на 
отпадъците, фабрики за рециклиране. Също трябва да има детска градина и банка." 
Магдалина Ръжева от сдружение „Детска архитектурна работилница“ (на колажа вдясно), помагаща на 
децата да претворят идеите си на хартия и картон сподели: 
„Те много добре знаят какъв искат да бъде градът. На всички направени от тях макети имаше много 
зеленина, говореха за велоалеи, магазини, лунапарк, който е задължителен за тях.“ 
Председателят на Камарата на архитектите на България - Борислав Игнатов (на колажа долу в ляво), е 
убеден, че проектите на децата са напълно реалистични и смята, че вдъхновението и таланта им трябва 
да бъдат надграждани. 
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„Детското въображение е безгранично и считам ,че това е верният начин да се работи с бъдещето на 
всеки град ида се търси мнението на всички – от най-малките до най-големите. Камарата на архитектите 
в България има предложение такъв тип детски работилници да влязат в учебните програми като 
избираем предмет в училищата. Подобен опит има в Румъния, където от няколко години се провеждат 
такива часове и те имат огромен успех. Освен всичко друго, подобни инициативи, възпитават у 
учениците любов към собствения им град и те започват да го чувстват като свое място, което пазят.“ 
 
 


