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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: За шеста година МОСВ е партньор на „Да изчистим България заедно“ 
 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=58780 

 
 

Текст: Министерството на околната среда и водите е традиционен участник и  важен партньор в 
организирането и провеждането на екологичната инициатива на bTV Media Group „Да изчистим 
България заeдно“.  МОСВ чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 
среда (ПУДООС) осигури 40 000 чувала и 80 000 бр. ръкавици, както и ваучери за гориво за 
транспортирането на събраните отпадъци. Общата стойност на закупените материали и ваучери е 
близо 53 000 лв. 
Както и през предходните години на кампанията, събраните отпадъци от замърсените терени ще се 
депонират на съществуващите общински и регионални депа в периода 16 и 17 септември без да се 
заплащат отчисления по чл. 60 и 64 от Закон за управление на отпадъците. 
Днес Ренета Колева, изпълнителен директор на  ПУДООС, предаде на организаторите на 
инициативата материалите, които ще бъдат разпределени  по общините в страната. В акцията участва 
и талисманът на кампанията – Зеленко Зеленков. 
В деня на есенното почистване – 16 септември, експертите от регионалните екоинспекции и МОСВ 
ще обобщят данни за количеството събрани и депонирани отпадъци. 
Ръководният екип, служителите на централната администрация и изнесените структури на 
министерството ще се включат активно в инициативата на bТВ Media Group. 
 

 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Един общ превоз намалява трафика и замърсяването на въздуха от 15 автомобила  

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=58752       

 
 

Текст: Европейската седмица на мобилността – 16-22 септември 2017 г., е с мотото „Заедно стигаме 
по-далеч“ 
Използването на споделената мобилност може да окаже положително въздействие върху градовете 
и затова е един от акцентите на „Европейската седмица на мобилността 2017“. Тази година предстои 
тя да се проведе в периода 16-22 септември. Според проучванията на инициаторите от Европейската 
комисия и техните партньори всяка обща кола намалява трафика с приблизително 15 лични 
автомобила, а от там и замърсяването на въздуха в големите градове. 
Чрез използването на общи превозни средства можем да намалим разходите си и въглеродния 
отпечатък. Споделянето позволява и да смесваме видовете транспорт по-лесно. Шофиране, 
колоездене, обществен транспорт – всичко е възможно, когато споделяме. Затова информационната 
кампания през 2017 г. е на тема „Чиста, споделена и интелигентна мобилност“ под мотото „Заедно 

http://www5.moew.government.bg/?p=58752
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стигаме по-далеч“. Всяка година Европейска седмица на мобилността се фокусира върху определена 
тема, свързана с устойчивата мобилност. Тъй като качеството на атмосферния въздух е един от 
приоритетите в околната среда, обявени от Министерството на околната среда и водите в периода 
2017-2021 г., България подкрепя още по-активно инициативата на ЕК. 
МОСВ е национален координатор на кампанията у нас. В подкрепа на общините като координатори 
по места се включват Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ).  Срокът за 
регистрация на общините за участие в кампанията продължава до 16 септември. РИОСВ организира 
срещите с представителите на общините до 1 септември (петък), за да бъдат подпомогнати за 
извършване на регистрацията. 
Регистрацията вече е възможна и на български език чрез линка за директен достъп – 
http://registration.mobilityweek.eu/login.php?lang=bg, или чрез българския сайт на кампанията: 
https://www.mobilityweekbg.com/ (който препраща до регистрационната форма и има подробни 
указания и информация). Клип с разяснителна информация на 
https://www.youtube.com/watch?v=xCcdJODgFFk. Подробности може да откриете и на сайта на 
Изпълнителната агенция по околна среда – http://eea.government.bg/bg/press-
center/evropeiska_sedmica_mobilnostta_2017. 
 Кампанията „Европейска седмица на мобилността“ дава възможност и насърчава местната власт да 
въвежда и подкрепя мерки за устойчив транспорт и приканва хората да опитат алтернативен начин 
на придвижване, различен от автомобилния. Апелира към хората да помислят за какво всъщност са 
нашите градски улици и да се запознаят с конкретни решения за справяне с предизвикателства като 
замърсяването на въздуха, шумовото замърсяване, задръстванията, ПТП  и здравословните 
проблеми. Цялостната кампания  се подкрепя от Генералните дирекции на ЕК „Мобилност и 
транспорт“ и „Околна среда“. 
 
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Днес започва високопланинското „Чистене 2017“ 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/73511 

 
 

Текст: Традиционното почистване на защитени територии, организирано от Екологично сдружение 
„За Земята“, започва днес в Национален парк „Централен Балкан“ и Природен парк „Българка“. 
Едноседмичната доброволческа инициатива се провежда в периода 04 – 10 септември. За участие в 
кампанията са се записали 70 души от цялата страна. 
Посланието на кампанията – „Боклукът в раницата“ – цели да насочи вниманието не само към 
почистване на вече изхвърлените сред природата отпадъци, но и да събуди по-отговорно отношение 
към планината и природата. 
Дейностите старират на хижа „Независимост“. След това чистенето преминава през хижите 
„Мазалат“ и „Триглав“. Тази година едно от предизвикателствата е да се почисти и местността 
„Узана“, която през летния сезон е силно посещавана от туристи, поради което замърсена с 
отпадъци, оставащи след тях. От „За Земята“ са осигурени работни ръкавици, чували, места за 
палаткуване и вегетарианска храна за всички участници. Организаторите се грижат и за извозването 
на събраните отпадъци до лицезирани депа или рециклиращи съоръжения. 
Добровлците са поканени да направят дарение от 10 лева, което отива във фонда за следващото 
почистване. 

http://registration.mobilityweek.eu/login.php?lang=bg
https://www.mobilityweekbg.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xCcdJODgFFk
http://eea.government.bg/bg/press-center/evropeiska_sedmica_mobilnostta_2017
http://eea.government.bg/bg/press-center/evropeiska_sedmica_mobilnostta_2017
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Преди започването на работата високопланинските чистачи преминават първоначален инструктаж, 
след което групата се разпределя на няколко лъча, които покриват различни части от маршрута. 
Планинските вечери са отредени за споделена почивка край огъня с увлекателни беседи и дискусии 
по природозащитни теми. На хижа „Мазалат“ се предвижда среща с представители на дирекцията на 
„Централен Балкан“. Там доброволците ще се запознаят с успехите и предизвикателствата в 
управлението на парка. 
Инициативата за почистването на планините е една от най-масовите и запазила се през годините 
природозащитна дейност в България. Чистенето се провежда всяка година без прекъсване от 1999 
година до днес. През годините в кампанията са се включили над хиляда доброволци, които са 
допринесли за почистването на близо 90 тона отпадъци, включително под формата на разпадащи се 
сгради. 
Програма на Чистене 2017: 
04.09 – чистене в местността Узана и Природен парк Българка 
05.09 – преход към х. Мазалат 
06.09 – чистене на х. Мазалат 
07.09 – преход към х. Триглав 
08.09 – чистене на х. Триглав 
09.09 – чистене на х. Триглав 
10.09 – отпътуване 
 

 
Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Новите коли ще се рекламират с по-реален разход на гориво от днес 
 

Линк: http://www.dnevnik.bg/skorost/2017/09/01/3033852_novite_koli_shte_se_reklamirat_s_po-

realen_razhod_na/ 

 
 

Текст: Всички нови модели автомобили, които се предлагат европейските пазари от днес, ще се 
рекламират с по-близък до реалния разход на гориво, припомниха от Европейската асоциация на 
автомобилните производители (АСЕА). Консумацията, както и отделяните вредни емисии, ще се 
замерват с теста, известен със съкращението WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test 
Procedure, или световно хармонизиран тест за леки автомобили). 
Той заменя досегашният тест, познат като NEDC (от New European Driving Cycle, или нов европейски 
цикъл на шофиране), последната актуализация на който е от 1997 година. Новият начин за тестване 
на автомобилите е разработен от експерти от Европа, Япония и Индия и се твърди, че за краткото 
време на стенда, се симулират условия, много по-близки до експлоатацията в реални условия. 
От днес информация за разхода на гориво и вредните емисии, измерени според WLTP, трябва да е на 
разположение за всички модели, които се пускат на пазара за първи път. От 1 септември 2018 година 
данни според него трябва да има за всички продавани нови коли. 
От днес, производителите, които продават в Европа, се задължават да замерват разхода на гориво и 
вредните емисии на своите модели и по т.нар. "Тест при реални пътни условия" (Real driving 
emissions или RDE). Данните от него трябва да са публични и лесно откриваеми. 
 

http://www.wltpfacts.eu/
http://www.wltpfacts.eu/
http://www.caremissionstestingfacts.eu/rde-real-driving-emissions-test/?gclid=EAIaIQobChMI1_y1ooGB1gIVzRXTCh1VfgsfEAAYASAAEgJ3tPD_BwE
http://www.caremissionstestingfacts.eu/rde-real-driving-emissions-test/?gclid=EAIaIQobChMI1_y1ooGB1gIVzRXTCh1VfgsfEAAYASAAEgJ3tPD_BwE
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Подлаганите на RDE-теста коли ще се карат по публични пътища и магистрали, в градски условия, при 
различни температури, в режим на изкачване и спускане. За разлика от лабораторните тестове, 
автомобилите ще бъдат натоварени. 
И RDE-тестът от днес е в сила за чисто новите модели, а от следващата година за всички коли, 
предлагани на европейските пазари. 
От АСЕА подчертават, че с приемането на двете нови регулации страните от ЕС ще бъдат 
единственият регион в света с подобно стриктно измерване на вредните емисии от превозните 
средства. 
 
 

Източник: .btvnovinite.bg 
 

Заглавие: Опасни отпадъци има и в предприятие от военнопромишления комплекс в Панагюрище 
 

Линк: https://btvnovinite.bg/article/bulgaria/regionalni-novini/opasni-otpadaci-ima-i-na-ploshtadkata-

na-predprijatie-ot-voennopromishlenija-kompleks.html 

 
 

Текст: Нови разкрития от разследването на bTV за опасните отпадъци в Панагюрище. Проверката ни 
установи, че отровите се търкалят безконтролно и на площадката на предприятие от 
военнопромишления комплекс. 
Показваме кадрите на опасните отпадъци на експертите, изпълнявали закона за околната среда. Те 
са категорични, че закононарушението е очевидно, което вероятно е свързано и с престъпление и е 
подценено от контролните органи, както от РИОСВ, така и от областния управител и от МВР. „Това са 
общоопасни средства, с тях може да се въздейства върху обществения ред и сигурността”, посочи 
Чавдар Георгиев 
На същото мнение и кметът на Панагюрище, който е подал сигнала. 
„Първият етап изтече на 30 август, а останалите изтичат на 12 септември и се надяваме, че РИОСВ ще 
упражни отново контрол”, каза Никола Белишки. 
От РИОСВ обясниха, че ще правят проверка следващата седмица, защото сега са в отпуск. Ще 
проверяват другата площадка и склад, където  фирмата - наемател е изградила инсталация за 
горенето на отпадъците. Намират се на територията на военно предприятие. През декември фирмата 
е получила разрешение затова. През май се разрешава съхраняването само на отработени 
катализатори съдържащи злато, сребро, платина  и други  ценни метали. РИОСВ разпорежда 
останалото да се изнесе. На 14 август още не е изнесено. Предписанието на инспекцията е почти пет 
страници. 30 август е другият срок за разчистване на отпадъците. 
Отпадъците все още са на площадката, електронните и електрическите оборудвания не са изнесени, 
не са почистени и замърсяванията с нефтопродукти. 
Хора  - няма, достъпът е забранен. Директорът на военно -промишленото предприятие  излиза 
специално, за да ни каже, че ще прекрати договора с фирмата, която държи отровите и 
компрометира фирмата му.  
 
 

Източник: haskovo.info 
 

Заглавие: Арестуваха трима, откраднали скрап за 12 бона от дерето в “Република” 
 

http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/ogromno-kolichestvo-opasni-otpadaci-se-sahranjavat-nezakonno-v-panagjurishte.html
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Линк: 

http://haskovo.info/65704/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%

85%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0-

%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8-

%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-%D0%B7%D0%B0-12/ 

 
 

Текст: Двама хасковлии и кърджалиец са задържани за кражба на черни и цветни метали, съобщават 
от полицията. 
Мъжете на възраст 31, 27 и 21 г. са откраднали 1400 кг. медни отпадъци на стойност 12 000 лв. от 
склад на фирма, намираща се в дере на хасковския квартал “Република”. След задържането им 
тримата познайници на полицията са направили самопризнания за деянието си. 
21-годишен димитровградчанин пък е бил в ареста за кражба. На 25 срещу 26 август, той взломил 
стъкло на прозорец на заведение на булевард “Стефан Стамболов” в Димитровград и откраднал 
бутилка алкохол и 150 лв. Обектът се е охранявал от СОД. След подадения сигнал, криминалисти от 
управлението са заловили младежа, познат им с подобните си прояви. Инкриминираните вещи са 
открити и иззети с протокол. 
Безакцизни цигари и тютюн са иззети през почивните дни. При проверки на къщи в маджаровското 
село Малко Брягово и на лица на Неделен пазар в Димитровград са конфискувани общо 1700 цигари 
и 1.749 кг. тютюн. 
 


