
 

 

 

 

 

 

МЕДИА МОНИТОРИНГ 

28 МАЙ 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

  Член на: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WWW.BAR-BG.ORG I 2 

 

 

Източник: МОСВ 

 

Заглавие: Деца ще рисуват в Борисовата градина за Зелената седмица 

 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/deca-ste-risuvat-v-borisovata-gradina-za-

zelenata-sedmica/ 

 

 
 

Текст: Министерството на околната среда и водите организира хепънинг, с който ще 

отбележи Зелената седмица през 2018 г . В подкрепа на мотото „Зелени градове за 

зелено бъдеще“ (Green cities for a green future) деца от столицата ще рисуват на 

асфалт. Ученици от Първа английска гимназия ще редят пъзел от рисунки.  Събитието 

е на 29 май 2018 г. от 10, 30 часа на лятната сцена в „Княз-Борисовата градина“. 

 

Участниците ще бъдат приветствани от зам.-министъра на околната среда и водите 

Атанаска Николова. Гости на тържеството ще са представители на ЕК в България и 

Йоана Христова, зам.-кмет на столицата. 

 

На празника ще бъде дадено началото на информационната кампания за 

„Европейска седмица на мобилността“ 2018 в България, която се провежда всяка 

година в периода 16-22 септември. 
 

Източник: Актуално 

 

Заглавие: Протест пред Столична община - заради новия завод за горене на отпадъци 

 

Линк: https://www.actualno.com/sofia/protest-pred-stolichna-obshtina-zaradi-novija-

zavod-za-gorene-na-otpadyci-news_676633.html 

 

 
 

Текст: Днес, от 18:30 часа, пред сградата на Столична община ще се проведе протест 

срещу решението на Столичния общински съвет (СОС) да бъде взет заем от 67 млн. 

евро за изграждането при ТЕЦ София на инсталация за горене на отпадъци.  

 

Организаторите на протеста от "За Земята" и Политическа група 5 (бел. ред. - една от 

групите в СОС, в която личат имената на Симеон Славчев, Иван Велков и Светльо 

http://www.moew.government.bg/bg/deca-ste-risuvat-v-borisovata-gradina-za-zelenata-sedmica/
http://www.moew.government.bg/bg/deca-ste-risuvat-v-borisovata-gradina-za-zelenata-sedmica/
https://www.actualno.com/sofia/protest-pred-stolichna-obshtina-zaradi-novija-zavod-za-gorene-na-otpadyci-news_676633.html
https://www.actualno.com/sofia/protest-pred-stolichna-obshtina-zaradi-novija-zavod-za-gorene-na-otpadyci-news_676633.html
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Витков) твърдят, че това ще е още един източник на фини прахови частици, тежки 

метали, парникови газове, диоксини във въздуха. И изброяват какво друго ще се случи: 

 

1. Инсталацията ще изгаря 180 000 тона годишно боклук - вместо да се инвестира в 

разделно събиране, рециклиране и компостиране.  

 

2. Ще се отделя 36 000 тона пепел годишно, която ще се депонира във Враждебна.  

 

3. +8 000 тона токсична пепел, която ще се кара към депото за опасни отпадъци в 

Севлиево и към Германия. 

 

4. 30-годишен договор - период, в който ще трябва да пълним пещта непрекъснато 

(ако няма достатъчно отпадъци, ще се горят утайки от пречиствателната станция на 

София или ще внасяме боклук от други държави.) 

Източник: Investitor.bg 

 

Заглавие: Протест пред Столична община - заради новия завод за горене на 

отпадъци 

 

Всеки средностатистически германец предава годишно около 415 килограма 

материали за рециклиране 

 

Линк: https://www.investor.bg/evropa/334/a/germancite-evropeiski-shampioni-v-

razdelnoto-sybirane-na-otpadyci-261444/ 

 

 
 

Текст: Никъде другаде в Европа не се рециклират толкова много отпадъци, колкото в 

Германия: всеки средностатистически германец всяка година предава около 415 

килограма рециклируеми материали за рециклиране. Това става ясно от оценката 

на одиторската компания BDO и от Института по международна икономика в Хамбург 

(HWWI). 

 

Това поставя Германия на първо място в Европа по този показател, следвана от 

Швейцария (382 килограма), Дания (372 килограма) и Австрия (326 килограма). 

 

Според оценката германците произвеждат около 213 килограма остатъчен отпадък 

на глава от населението всяка година. 

 

По-малко остатъчни отпадъци се произвеждат само в Полша (196 килограма) и в 

Белгия (172 килограма). На последните места са Норвегия (468 килограма), Кипър (532 

килограма) и Малта (584 килограма). 

 

https://www.investor.bg/evropa/334/a/germancite-evropeiski-shampioni-v-razdelnoto-sybirane-na-otpadyci-261444/
https://www.investor.bg/evropa/334/a/germancite-evropeiski-shampioni-v-razdelnoto-sybirane-na-otpadyci-261444/
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Въпреки сравнително голямото количество отпадъци в Германия икономическият цикъл 

губи  сравнително малко важни ресурси, казва пред DPA директорът на HWWI Хенинг 

Фьопел. „Домакинствата трябва да обърнат още по-голямо внимание на това въобще 

да не създават отпадъци - особено нерециклируеми", препоръчва той.  

 

Източник: Novinite.bg 

 

Заглавие: Събират стари ел. уреди в София до края на май 

 

Линк: https://www.novinite.bg/articles/160261/Sabirat-stari-el-uredi-v-Sofiya-do-kraya-na-

maj 

 

 
 

Текст: Стари електрически уреди събира Столична община от днес до 31 май. 

Временният мобилен пункт се намира до паметника на "Васил Левски" в София. 

Мобилният пункт ще приема стари уреди, зарядни и кабели между 12 и 14 часа.  

 

Изхвърлянето на електрическо и електронно оборудване в контейнерите за смесени 

битови отпадъци е забранено, припомнят от СО. За улеснение на гражданите 

Столичната община има сключени договори с организации по оползотворяване на 

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Всички граждани, които 

имат уреди за изхвърляне, могат да се обадят на телефон 0800 14 100 или 0885 77 00 

41 и уредите им ще бъдат взети от дома безплатно. 

 

Правилното изхвърляне на този вид отпадъци е от изключително значение и има както 

екологични, така и социални ефекти. 

 

Инициативата е част кампанията „Зеленото приключение“, в която Столичната община 

си партнира с радио N-Joy. 

 

Източник: Burgas.news 

 

Заглавие: Созопол е домакин на заседание на Комисията по околна среда и водите 

 

Линк:https://www.burgasnews.com/2018/05/28/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BF

%D0%BE%D0%BB-%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD-

%D0%BD%D0%B0-

%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8/ 

 

https://www.novinite.bg/articles/160261/Sabirat-stari-el-uredi-v-Sofiya-do-kraya-na-maj
https://www.novinite.bg/articles/160261/Sabirat-stari-el-uredi-v-Sofiya-do-kraya-na-maj
https://www.burgasnews.com/2018/05/28/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB-%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8/
https://www.burgasnews.com/2018/05/28/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB-%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8/
https://www.burgasnews.com/2018/05/28/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB-%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8/
https://www.burgasnews.com/2018/05/28/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB-%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8/
https://www.burgasnews.com/2018/05/28/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB-%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8/
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Текст: Парламентарната комисията по околна среда и водите с председател 

Ивелина Василева ще проведе изнесено заседание в Созопол на 02.06.2018 г. В 

заседанието ще вземат участие министърът на околната среда и водите Нено Димов, 

зам.-министри и експерти от МОСВ. 

 

Заседанието на парламентарната комисия ще се проведе в залата на общинския 

съвет в Созопол и е с начален час 10.00 ч., когато депутатите, министърът на околната 

среда и водите и зам. министрите ще бъдат поздравени от кмета на Община Созопол 

Панайот Рейзи. 

 

Участниците в изнесеното заседание ще дискутират по три теми: „Качество на 

атмосферния въздух – резултати, приоритети и предстоящи действия“ , „Състояние на 

морските води – политики, предизвикателства, постигнати резултати“ и „Преходът към 

кръгова икономика. Предстоящи законодателни промени и мерки за прилагане на 

пакет „ Отпадъци““.  Докладите по тях ще бъдат представени от МОСВ. 

 

Депутатите ще пристигнат в Созопол предния ден- 01.06.2028 г., когато в следобедните 

часове ще посетят и разгледат Пречиствателната станция за отпадни води и 

Регионално депо за неопасни битови отпадъци. 

 

Източник: Монитор 

 

Заглавие: Природолюбители събраха 80 чувала с боклуци на плаж „Камчия“ 

 

Линк: https://www.monitor.bg/bg/a/view/prirodolubiteli-sybraha-80-chuvala-s-bokluci-na-

plaj-kamchija-100767 

 

 
 

Текст: Доброволци-природолюбители събраха над 80 чувала с отпадъци по време на 

почистването на плажната ивица на курорта „Камчия“ край Варна. Традиционната 

акция по почистване на плажа, южно от устието на реката, се проведе и в подготовка 

на състезанието по бягане „Камчийски пясъци“ по най-дългата ивица в България 

между Камчия и Шкорпиловци. 

 

Често река Камчия пренася битови отпадъци, които след срещата си с вълните, 

остават на пясъка и загрозяват брега, като са опасни за тези, които се разхождат боси, 

коментираха организаторите на събитието от клуб „Зелена стъпка“. 

https://www.monitor.bg/bg/a/view/prirodolubiteli-sybraha-80-chuvala-s-bokluci-na-plaj-kamchija-100767
https://www.monitor.bg/bg/a/view/prirodolubiteli-sybraha-80-chuvala-s-bokluci-na-plaj-kamchija-100767
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Събраните чували с близо половин тон боклук бяха извозен с камион, осигурен от 

община Аврен. Пластмасови и стъклени бутилки от всякакъв вид, строителни отпадъци, 

детски играчки, електрически крушки, лекарства, обувки, бяха само част от събраните 

отпадъци. 

 

Организаторите бяха осигурили чували, ръкавици, минерална вода. Местен 

бизнесмен пък предостави лодката си, с която бяха превозени доброволците и 

събрания от тях боклук през реката на Северния й бряг. Акцията е чудесен пример за 

пропуските в контрола над отпадъците и добра възможност в приятна компания да се 

свърши нещо полезно. Участниците в почистването имаха и възможността да 

разгледат прекрасния див плаж, Южно от река Камчия. 

 

Почистването му и състезанието се организират за четвърти път и за втора поредна 

година. Беговите дистанции са две – 21 км. (полумаратон) и 10 километра, но има и 

детска отсечка от 2 километра. Освен с бягането, състезателите трябва да се справят 

и с атрактивно водно препятствие, преминавайки през устието на реката. 

 

За участие са се записали 91 бегачи, като желаещи се регистрираха и на място. 

Старт-финалът се намира на около 1100 метра Северно от устието на река Камчия, 

на плажа пред таверна „Робинзон“. 

 

Интересът към състезанието и въобще към бягането в България расте с всяка година, 

категорични са организаторите. Идеята им е била да направят бягане по пясъчната 

ивица, по която състезателите да могат да преминат и боси. 

 

Неслучайно е избран и най-дългия плаж в България, като трасето включва и пресичане 

на устието на река Камчия, което е едно интересно препятствие. Така бегачите 

преминават отвъд реката, като са сигурени спасители, водни колелета и лодка за за 

децата и тези състезатели, които се притесняват по някаква причина да преминат през 

водата. 

 

Инициативата се провежда по един от малкото останали сравнително незасегнати от 

човешка дейност плажове, част от защитена зона от „Натура 2000“. По тази причина, 

партньор е природозащитната организация WWF България, уточниха от клуб „Зелена 

стъпка“. 


