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Източник: Дневник 

 

Заглавие: Кампания срещу горенето на отпадъците в София мери времето с 

токсична пепел 

 

Линк:https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/05/09/3175807_kampaniia_sreshtu_goreneto_na

_otpaducite_v_sofiia_meri/ 

 

 
 

Текст: Пясъчен часовник, в който минутите и часовете си измерват с токсична пепел. 

Такова време прогнозират за столицата от сдружение "За Земята" и ателие "Трион" в 

своя арт инсталация, с която провокират софиянци да зададат важни въпроси, 

свързани с екологичната и финансовата цена на горенето на отпадъците. 

 

Планът на Столичната община е да използва смесения боклук от сивите контейнери 

като суровина за инсталация за горене на отпадъци в "Топлофикация София".  

 

"Ако се построи съоръжение за изгаряне на отпадъци, връщане назад няма. Но 

алтернатива има и тя е в наши ръце," смятат от сдружението. Затова часовникът с 

пепел има и алтернативен модел с частици пластмаса, която може да се рециклира 

и да приеме формата на нов продукт.  

 

От днес "За Земята" и ателие "Трион" канят софиянци да се включат в 

информационната им кампания пред Народния театър и да се запознаят с опасните 

и скъпи последици от изгарянето на отпадъци.  

 

След като се запознаят с проблема, гражданите могат да дадат своя глас за или 

против изгарянето. Всички събрани мнения ще бъдат връчени официално на 

Столичната община в края на май. 

 

"Докато световната тенденция е за рециклиране и оползотворяване на суровините, 

планът на Столичната община на стойност 260 милиона лева е да изгаря отпадъци в 

"Топлофикация София", обяснява Евгения Ташева от "За Земята". Инвестицията 

означава, че градът и неговите жители ще трябва да изплащат кредита в продължение 

на години напред, предупреждават от сдружението и добавят, че това ще се отрази 

на таксата смет.  

 

По-притеснителен е другият компромис - този със здравето. Замърсяването на въздуха 

в столицата ни е в пъти над нормата заради трафика и отоплението на твърдо гориво. 

Според данни на Европейската агенция по околна среда София е една от столиците 

с най-мръсен въздух в Европейския съюз. 

 

Освен емисиите от самата инсталация за изгаряне на отпадъци в ТЕЦ "София" 

проектът ще създаде допълнителен трафик на камиони за превоз на RDF горивото от 

https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/05/09/3175807_kampaniia_sreshtu_goreneto_na_otpaducite_v_sofiia_meri/
https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/05/09/3175807_kampaniia_sreshtu_goreneto_na_otpaducite_v_sofiia_meri/
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завода за отпадъци, както и за извозването на над 46 хиляди тона годишно шлака и 

опасни пепели, оставащи след изгарянето, посочват природозащитниците. Тъй като в 

България няма условия за съхранението им, те ще бъдат транспортирани до 

Германия. Депонирането им ще е още един разход.  

 

"Като артисти, които се занимават с артистична трансформация на отпадъци във 

функционални предмети, ние вярваме в потенциала на отпадъците и тяхната 

стойност. Трябва да се направи адекватно разделно събиране и да се говори с 

хората как е възможно това на практика, за да не губим ценен ресурс", казва Илияна 

Стоилова, дизайнер от ателие "Трион". 

 

Решение има и то е разделното събиране и рециклиране, непрекъснато създаване 

на нови възможности и улесняване не само в домакинствата, но и в офисите, 

напомнят от "За Земята". Всички домакинства, офиси и сгради трябва да бъдат 

снабдени с удобно разположени контейнери за разделно събиране, а такса смет да 

зависи от количеството смесено изхвърлени отпадъци, посочват стъпките от 

сдружението. Всичко това трябва да е придружено от широкомащабна 

образователна кампания, която да информира жителите на града какво и как трябва 

да разделят при изхвърлянето и къде могат да предават опасните, строителните и други 

специфични отпадъци от бита. 

 

Източник: Haskovo 

 

Заглавие: Екоинспекцията глоби ТЕЦ-а в Димитровград със 7000 лв. 

 

Линк: http://haskovo.info/80663/екоинспекцията-глоби-тец-а-в-димитров/ 

 

 
 

Текст: Наказателно постановление за 7000 лв. е издадено на ТЕЦ-а в Димитровград, 

съобщават от РИОСВ – Хасково. 

 

Глобата е за неизпълнение в срок на плана за привеждане в съответствие на депо за 

производствени отпадъци. 

 

За изпускане на отпадъчни води, които не отговарят на емисионните норми с 1000 лв. 

е глобена инсталация. С 300 лв. е глобена и фирма за несъгласувана реализация на 

инвестиционно предложение. 

 

Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Хасково са 

извършили през април 98 проверки на 96 обекта. Дадени са 48 предписания за 

отстраняване на констатирани нарушения. За периода e съставен един акт и са 

издадени три наказателни постановления на обща стойност 8300 лв. Събраните суми 

от санкции и наказателни постановления, включително за предишни периоди, са на 

обща стойност 5345 лв. 

http://haskovo.info/80663/екоинспекцията-глоби-тец-а-в-димитров/
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На “зеления” телефон са постъпили 5 сигнала, три са за замърсяване с отпадъци и 

два за щъркели в безпомощно състояние, на които е оказана помощ. 

Източник: Дневник 

 

Заглавие: Великобритания планира да спре употребата на мокри кърпички 

 

Линк:https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/05/08/3175225_velikobritaniia_planira_da_spre_

upotrebata_na_mokri/ 

 

 
 

Текст: До няколко десетилетия мокрите кърпички най-вероятно ще бъдат спрени от 

производство във Великобритания, твърди Би Би Си.  

 

Причината за прогнозата е заявката на британското правителство да включи в т.нар. 

"план за премахване на пластмасовите отпадъци" и " продуктите за еднократна 

употреба като мокри кърпички". 

 

В същото време през последното десетилетие индустрията за мокри кърпички 

процъфтява с все по-широка гама от видове кърпички: за чувствителна кожа, за 

бебета, за премахване на грима, за предпазване от насекоми, като дезодорант или 

слънцезащитен крем. Повечето обаче са изработени от полиестер и други 

неразградими материали. 

 

 

Вариантите са или производителите им да разработят кърпи без съдържание на 

пластмаса, или да спрат да ги произвеждат. 

 

Мокрите кърпи са 93% от отпадъците, които се изхвърлят и запушват канализацията в 

Обединеното кралство, според данни на Water UK – търговският орган, който 

представлява всички основни водоснабдителни и канализационни компании в 

страната. 

 

Това кара правителството и индустрията да се съсредоточат да убеждават 

потребителите да не ги изхвърлят в системата за отпадни води. "Продължаваме да 

работим с производителите и търговците на мокри кърпички, за да се уверим, че 

етикетите на опаковките са ясни и хората знаят как да ги изхвърлят правилно", заяви 

говорител на департамента по околната среда (Defra). 

 

От ведомството обаче обясняват, че също така "насърчават иновациите, така че все 

повече от тези продукти да могат да бъдат рециклирани. От департамента по 

околната среда вече работят съвместно с индустрията, за да подкрепят 

разработването на алтернативи, като продукт, който не съдържа пластмаса. 

https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/05/08/3175225_velikobritaniia_planira_da_spre_upotrebata_na_mokri/
https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/05/08/3175225_velikobritaniia_planira_da_spre_upotrebata_na_mokri/
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Департаментът по околна среда, храни и селски райони на Великобритания в 

момента проучва как промени в данъчната система или таксите могат да бъдат 

използвани за намаляване на количеството пластмаси за еднократна употреба. 

 

Премиерът Тереза Мей се ангажира през януари да премахне всички "пластмасови 

отпадъци, които могат да бъдат избегнати" до 2042 г. Правителството също така заяви, 

че ще се консултира и обмисли дали да забрани продукти като пластмасовите 

сламки и пръчици за разбъркване на напитки, както и клечките за уши. 

 

Източник: Стандарт 

 

Заглавие: Европа оживя в Горна Баня 

 

Линк: http://standartnews.com/balgariya-obshtestvo/evropa_ozhivya_v_gorna_banya-

371352.html 

 

 
 

Текст: Тук виждам своя дом. С тези думи и ръка на сърцето италианският посланик 

Стефано Балди откри в Деня на Европа уникалната изложба от 28 екопана в 

Националния учебен комплекс по култура с Италиански лицей вчера. 

 

Децата от НУКК и още 4 столични училища, специализирани в изучаването на изкуства 

и култура, направиха най-нестандартната среща на 28-те страни членки на ЕС във 

форума на лицея. Те представиха своите 28 арт инсталации от екологично чисто 

отпадъци, които могат да се рециклират - хартия, кашони, стъкло, дърво. 

 

Проектът "Бъди Зелен=Бъди модерен=Бъди Европа" на Фондация "Българе" се изпълнява 

с финансовата подкрепа на Програма "Европа 2018" на Столична община. Целта му 

е всяка от страните членски на ЕС за бъде показана по иновативен начин през погледа 

на децата. 

 

Най-много арт инсталации направиха малките таланти от НУКК. Под вещото 

ръководство на своя преподавател - художника Иван Яхнаджиев, учениците от 

Италианския лицей представиха Италия, Испания, Гърция, Кипър, Малта, Холандия, 

Португалия, Франция и Хърватия. 

 

Националната гимназия за древни езици и култура показа символите на Белгия, 

Великобритания, Словакия, Словения и Финландия. 

 

В арт инсталациите на Национална професионална гимназия по полиграфия и 

фотография оживяха Литва, Латвия, Люксембург, Полша и Румъния. 

 

http://standartnews.com/balgariya-obshtestvo/evropa_ozhivya_v_gorna_banya-371352.html
http://standartnews.com/balgariya-obshtestvo/evropa_ozhivya_v_gorna_banya-371352.html
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Северната ни съседка бе част и от дунавските арт инсталации на 144 СУ "Народни 

будители" с изучаване на изкуства. Неговите възпитаници представиха България, 

Румъния, Унгария, Австрия и Германия. 151 национално средно училище "София" 

предложи своя оригинален поглед за Дания, Естония, Ирландия, Чешката република и 

Швеция. 

 

Всички ваши творби са прекрасни, поздравявам ви, но няма да крия, че една от тях ми 

е особено присърце, защото в нея виждам своя дом, каза Балди. И погледна 

огромната над 3-метрова арт инсталацията, дело на учениците в НУКК - Италиански 

лицей, която изобразява старата сграда на италианското посолство в София. 

 

Направена е от дървени моливи, стъклени мъниста, хартия, картон... Идеята за 

символа е на самия посланик Балди, разкри по-късно пред "Стандарт" художникът 

Иван Яхнаджиев. В изработването на 9-те арт инсталации на НУКК са участвали 

ученици от 1 до 12-и клас. Школското ателие на Яхнаджиев е отворено цял ден. В него 

учениците влизат когато искат или когато могат - през голямото междучасие, при 

свободен час. Рисуват или работят малко по малко големите проекти. Започнали 9-те 

пана още миналата година. Правели ги с материалите, които сами си донесат. 

 

Всеки етап от проекта "Бъди Зелен=Бъди модерен=Бъди Европа" на Фондация "Българе" 

е заснет от медийния партньор - телевизия In LIFE. Тя прави специален филм за малките 

еко творци. 

 

За мен винаги е удоволствие да бъда в училището в Горна баня, всеки път, когато 

неговата уважавана директорка г-жа Величка Велянова ме покани, знам, че ме очаква 

незабравимо събитие, каза още посланик Балди. Той благодари на децата, че с 

идеята да направят художествени творби от екологично чисти отпадъци помагат за 

общата кауза на Европа - опазването на околната среда. Най-малките ученици на 

НУКК го отрупаха с дарове - фантастични рисунки, които Балди отнесе в посолството 

на Италия. 

 

С това, което сте сътворили, днес вие ме направихте щастлив, каза на децата Христо 

Димитров председател на Фондация "Българе". Когато гледам какво поколение 

израства съм оптимист за бъдещето и на България, и на Европа, допълни той. Вие ни 

показахте как с ограничени ресурси може да се прави изкуство, учите ни как трябва 

да живеем и вярвам, че когато дойдете на наше място ще направите света по-добър, 

каза Димитров. 

 

Днес е двоен празник, защото се навършват 10 години от създаването на Програма 

Европа на Столична община, каза председателят на програмния съвет, общинският 

съветник Ирина Йорданова. Тя разказа на децата, че програмата, помогнала 

финансово за реализацията на уникалния им проект, е по инициатива на кмета на 

София Йорданка Фандъкова и благодари за креативността на всяко едно от децата. 

 

Тържеството в НУКК започна с химна на България и химна на Европа, изпълнени от 

детския хор на НУКК. 
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Последваха впечатляващи хорови изпълнения и на учениците от НГДЕК „Константин-

Кирил Филисоф". Накрая двата хора предизвикаха заслужени бурни овации, 

изпълнявайки още веднъж, но вече заедно "Ода на радостта". 

 

 


