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Източник: МОСВ 

 

Заглавие: Зам.-министър Кънчев връчи награди за постижения в кампанията „Да 

изчистим България заедно“ 

 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/zam-ministur-kunchev-vruchi-nagradi-za-

postijeniya-v-kampaniyata-da-izchistim-bulgariya-zaedno/ 

 

 
 

Текст: Зам.-министърът на околната среда и водите Николай Кънчев връчи днес 

награди за постижения в кампанията на бТВ „Да изчистим България заедно“. Той 

участва в церемонията за Годишните награди „Чиста игра“ за кампанията през 2017 г. 

и даде призовете на победителите в категорията „Най-резултатен играч“. Отличените 

са Съюзът на ловците и риболовците за най-голям брой акции, Влади Ванков за 

Фейсбук инициативата „Да живеем на чисто“, Сдружение „Нулев отпадък – България“ 

и Столичната община и радио N-JOY за кампанията „Зеленото приключение на 

инспектор N-JOY”. 

 

„Благодаря на бТВ за мащабната инициатива. Радвам се, че връчвам наградите в тази 

категория, защото резултатите са видими. Тази кампания дава възможност за 

повишаване на общественото възпитание, концентрирайки енергията на различни 

хора  в един ден и с една обща цел - да помогнат да направим България по-чисто и 

приятно място за живеене“, каза зам.-министър Кънчев. 

 

МОСВ е основен партньор на кампанията. В деня на почистването служителите на 

министерството и регионалните ни структури участват доброволно в събирането на 

отпадъците от замърсените терени, а общинските и регионални депа се отварят за 

депониране без такси. През миналата година министерството осигури чували и 

ръкавици за участниците в почистването, както и ваучери за гориво за извозване на 

отпадъците.                                                                                           

 

„Да изчистим България заедно” е инициатива, която цели да изгради обществена 

чувствителност за опазването на околната среда. Като част от глобалното гражданско 

движение „Let’s Do It World” първото есенно издание на кампанията през 2017 г. беше 

стъпка от подготовката на страната за участие в първия Световен ден на почистването. 

Той ще се проведе на 15 септември 2018 г. и има за цел да обедини доброволците от 

150 държави в една от най-големите зелени гражданска инициативи в света. 

 

Източник: МОСВ 

 

Заглавие: Ден без найлонови торбички организира РИОСВ в общините Смолян, 

Девин и Мадан 

 

http://www.moew.government.bg/bg/zam-ministur-kunchev-vruchi-nagradi-za-postijeniya-v-kampaniyata-da-izchistim-bulgariya-zaedno/
http://www.moew.government.bg/bg/zam-ministur-kunchev-vruchi-nagradi-za-postijeniya-v-kampaniyata-da-izchistim-bulgariya-zaedno/
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Линк: http://www.moew.government.bg/bg/den-bez-najlonovi-torbichki-organizira-riosv-

v-obstinite-smolyan-devin-i-madan/ 

 

 
 

Текст: Кампания „Ден без найлонови торбички“ организира по повод Световния ден 

на околната среда организира РИОСВ – Смолян заедно с общините Смолян, Девин и 

Мадан. В нея се включиха 40 търговски обекта, които на 5 юни не предлагаха за 

продажба найлонови торбички. Така търговци и клиенти дадоха своя принос за 

намаляване на замърсяванията с пластмасови отпадъци според мотото на деня на 

околната среда за 2018 г. - „Да победим замърсяването с пластмаси”. 

 

Кампанията за отбелязване на Деня на околната среда започна в началото на юни, 

когато служители на инспекцията и представители на Сдружение „Развитие XXI век“ 

поставиха  къщички за птици в района на Защитена местност „Смолянски езера“ и 

Поддържани резервати „Амзово“ и „Момчиловски дол“. 

 

На 2 юни в рамките на друга инициатива – „Да изчистим Пампорово заедно“, експерти 

от инспекцията почистиха от битови отпадъци района на курорта „Пампорово“. 

 

Темата на Световния ден на околната среда за 2018 г. - „Да победим замърсяването 

с пластмаси”, е призив за действие към всички за това заедно да се справим с едно 

от най-големите предизвикателства на планетата. Тъй като пластмасата има много 

ценни приложения, обществото е станало много зависимо от изделията за 

еднократна употреба. Това обаче има тежки последствия за околната среда. По света 

1 милион пластмасови бутилки се закупуват всяка минута, а 500 милиарда найлонови 

торбички за еднократна употреба се изхвърлят всяка година. 

 

Източник: МОСВ 

 

Заглавие: С детски хепънинг РИОСВ – София и НДК отбелязаха Световния ден на 

околната среда 

 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/s-detski-hepuning-riosv-sofiya-i-ndk-

otbelyazaha-svetovniya-den-na-okolnata-sreda/ 

 

 
 

Текст: Огромна класна стая, във формата на надуваемо земно кълбо, беше 

основната атракция за децата, които днес се събраха в НДК за инициативата „Да 

http://www.moew.government.bg/bg/den-bez-najlonovi-torbichki-organizira-riosv-v-obstinite-smolyan-devin-i-madan/
http://www.moew.government.bg/bg/den-bez-najlonovi-torbichki-organizira-riosv-v-obstinite-smolyan-devin-i-madan/
http://www.moew.government.bg/bg/s-detski-hepuning-riosv-sofiya-i-ndk-otbelyazaha-svetovniya-den-na-okolnata-sreda/
http://www.moew.government.bg/bg/s-detski-hepuning-riosv-sofiya-i-ndk-otbelyazaha-svetovniya-den-na-okolnata-sreda/
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победим замърсяването с пластмаса”, организирана от РИОСВ – София и НДК по 

повод Световния ден на околната среда. 

 

Малчуганите имаха възможност да влязат във вътрешността на „планетата”, както и да 

се включат в интересни игри и образователни занимания, свързани с опазването на 

природата, разделното събиране на отпадъци и рециклирането. Децата разгледаха 

и арт инсталациите от пластмаса на НДК, които са част от кампанията на НДК „re:НДК-

Рециклирай! Културно е.“  

 

Децата от ОУ „Васил Левски“ - Правец, изпълниха специален музикален поздрав по 

повод празника. Приветствие към тях отправиха директорът на РИОСВ инж. Ирена 

Петкова, председателят на Съвета на директорите на НДК Борислав Велков, както и 

Ивелина Василева - председател на Комисията по околната среда и водите в 44 

Народното събрание. 

 

Инж. Петкова благодари на НДК за подкрепата и на всички участници от училищата, 

университети, сдружения и организации – партньори на събитието. „Както знаете 

всички, поводът за днешния празник е Световният ден на околната среда. 

Тазгодишната тема е „Да опазим природата от пластмаса“. Това е едно от 

действията, които всеки един от нас може да направи така, че да не допускаме 

замърсяване с пластмаса и да изчистим природата от отпадъците, по-точно тези от 

пластмаса”, каза още тя. 

 

Борислав Велков се обърна към децата с думите: "Трябва да се грижим за най-

голямото нещо, което имаме и това е планетата Земя. За да я опазваме, трябва да 

бъдем отговорни, но преди да бъдем отговорни, трябва да бъдем културни, а културата 

се изгражда бавно. Вие днес затова сте тук,  за да видите и научите как се събират 

отпадъци разделно, какво да правим с пластмасата и да научите повече за това, че 

околната среда е най-важното нещо в нашия живот. От вас зависи всичко и се 

надяваме, че вие някой ден ще сте истинските стопани и пазители на тази планета". 

 

„Убедена съм, че децата са най-добрите посланици на зелените идеи”, каза Ивелина 

Василева. Тя награди Георги Василев Данов от 8 Б клас в ППМГ "Акад. проф. д-р Асен 

Златаров" -  Ботевград, който е победител в конкурса на РИОСВ – София за видеоклип 

на тема “Да победим замърсяването с пластмаса - ЗА чиста околна среда”. 

 

В събитието се включиха и представители на Лесотехническия университет, Фондация 

"Дивите животни", Сдружение "Дива природа Балкани - Изследовател", Клуб "Скорец" 

към Биологическия факултет на Софийски университет, ученици и студенти от София 

и Софийска област. 

 

Темата “Да победим замърсяването с пластмаси” на тазгодишния Световен ден на 

околната среда е избрана от домакина на събитието - Индия. Тя приканва всички ни 

да се замислим как да променим ежедневието си, за да намалим вредите от 

замърсяването с пластмаси върху околната среда, дивата природа и нашето здраве. 

 

Източник: News.bg 

 

Заглавие: Фандъкова черпи варшавски опит в горенето на отпадъци 
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Линк: https://news.bg/world/fandakova-cherpi-varshavski-opit-v-goreneto-na-

otpadatsi.html 

 

 
 

Текст: Кметът на София Йорданка Фандъкова посети инсталацията за изгаряне на 

отпадъци във Варшава. 

Администрацията на централноевропейската столица кандидатства за 

финансиране по европейските програми, с което да разшири инсталацията си за 

смесени битови отпадъци, съобщиха от Столична община. 

 

Действащата инсталация е с капацитет 60 хил. тона годишно, а с новата се планира 

капацитетът да достигне 305 хил. т./г. 

По време на работно посещение във Варшава кметът на София Йорданка Фандъкова 

се запозна с изготвения проект за разширение. 

 

Администрациите и на Варшава, и на София кандидатстват за съфинансиране от 

Европейската комисия. Проектът за разширение на инсталацията за изгаряне на 

отпадъци на Варшава е с прогнозна стойност 1 млрд. злоти или 500 млн. лв. 

 

Във Варшава инсталацията работи от 2000 г. "Трябваше да отговорим на недоверието 

на част от хората, свързани с работата и чистотата на въздуха. Сега данните показват, 

че няма проблеми с чистотата на въздуха, дори може да се каже, че въздухът е доста 

по-чист сега, от преди.  

Жителите на Краков, Познан, Бидгошч, където също вече действат инсталации за 

изгаряне, се убедиха, че няма никакъв проблем" , заяви директорът на общинската 

компания за управление на отпадъците Пьотр Лешчжински. 

 

Инсталацията произвежда топло и електроенергия и работи със суха система за 

третиране на димните газове. 

 

Във Варшава работят още няколко съоръжения за управление на отпадъците. Те също 

са изградили и завод за механично-биологично третиране на отпадъците, какъвто от 

2015 г. работи и в София. 

 

Компанията, която отговаря за третиране на отпадъците във Варшава е 100% общинска 

собственост, какъвто е и моделът, който следва в София, уточни Фандъкова.  

 

В Полша работят около 120 инсталации за механично-биологично третиране на 

отпадъците. В инсталацията на Варшава се изгарят смесените битови отпадъци, които 

преди това са преминали през процес на сепариране. 

 

Източник: News.bg 

https://news.bg/world/fandakova-cherpi-varshavski-opit-v-goreneto-na-otpadatsi.html
https://news.bg/world/fandakova-cherpi-varshavski-opit-v-goreneto-na-otpadatsi.html
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Заглавие: Столични инспектори зоват да не хвърляме пластмаса където и да е 

 

Линк: https://news.bg/society/stolichni-inspektori-zovat-da-ne-hvarlyame-plastmasa-

kadeto-i-da-e.html 

 

 
 

Текст: 500 млрд. найлонови торбички за еднократна употреба годишно се изхвърлят в 

природата. Други 14 милиона тона отпадъци пластмаса се изхвърлят в океаните всяка 

година. 

 

Това съобщи инженер Ирена Петкова, председател на Регионалната инспекция по 

околна среда (РИОСВ) София по повод отбелязването на Световния ден по опазване 

на околната среда. Мотото на днешния Световен ден на околната среда е "Да 

победим замърсяването с пластмаса". 

 

Проблемът с пластмасата е изключително голям, тъй като това е материалът, който 

най-много се използва от обществото за еднократна или многократна употреба.  

50% от пластмасата се използва за прибори еднократна употреба, което означава, че 

тя се използва много нефункционално. В по-голямата си част тя се изхвърля в 

природата, моретата, океаните и реките, но не и в предназначените затова места. 

 

Изхвърлянето на тези материали застрашава редица животински видове, както и на 

биоразнообразието. Инж. Петкова призова да се обедним в това да ограничим 

изхвърлянето на отпадъци и пластмаса, както и да бъдем внимателни в това, когато 

изхвърляме пластмасата. 

 

Тя увери, че Столична община полага усилия затова да намалее изхвърлянето на 

пластмаса и отпадъци в столицата, като организира разделното събиране на 

отпадъци на опаковки в различните пунктове. 

 

Огромно количество хора изхвърлят нерегламентирано своите отпадъци, което се 

вижда от всеки - по улиците, тротоарите, пейките, парковете и на други места. Според 

Петкова ако всички граждани започнат да си изхвърлят отпадъците, където трябва, то 

почистването и рециклирането би дало резултат. 

 

Тя призова всички деца и подрастващи да променят мисленето си отговорността си, 

с което да осъзнаят, че всеки един от нас носи отговорност за действията си. 

 

В отбелязването на Световния ден по опазване на околната среда, което се състоя в 

НДК, участваха и журналистът и общественик Цветомир Савов - Цецо, Водещият на 

"Семейни войни", които призоваха всеки един човек да се включи в опазването на 

средата, в която живеем. 

 

Източник: Дневник 

https://news.bg/society/stolichni-inspektori-zovat-da-ne-hvarlyame-plastmasa-kadeto-i-da-e.html
https://news.bg/society/stolichni-inspektori-zovat-da-ne-hvarlyame-plastmasa-kadeto-i-da-e.html
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Заглавие: Битката за балоните: Лобисти обвиняват Брюксел в забуждаващи данни за 

замърсяването 

 

Линк:https://www.dnevnik.bg/evropa/2018/06/07/3190599_bitkata_za_balonite_lobisti_ob

viniavat_brjuksel_v/ 

 

 
 

Текст: 

 

Източник: Haskovo  

 

Заглавие: Почистиха незаконни сметища край Узунджово и Долно Съдиево, глобиха 

хасковска фирма 

 

Линк:http://haskovo.info/83266/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8

%D1%85%D0%B0-

%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-

%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-

%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D1%83%D0%B7%D1%83/ 

 

 
 

Текст: През месеца май са почистени 4 нерегламентирани сметища, съобщават от 

Регионалната инспекция по околна среда и водите – Хасково. 

 

Те са в землищата на селата Узунджово, община Хасково, Звиница, община 

Кърджали, Долно Съдиево, община Маджарово и край Кърджали. 

 

С 1000 лв. е глобено предприятие за преработка и търговия с дълбоко замразени 

плодове и зеленчуци в Хасково за непредоставяне на документ. За реализация на 

инвестиционно предложение в защитена зона без проведена процедура са 

съставени актове на две физически лица от с. Женда, община Черноочене и от 

Хасково. 

 

На “Зеления” телефон през месеца са постъпили 10 сигнала. 

 

Експертите от РИОСВ в Хасково са извършили през май 118 проверки на 118 обекта. 

Дадени са 48 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За периода 

са съставени 3 акта и са издадени 3 наказателни постановления на обща стойност 

https://www.dnevnik.bg/evropa/2018/06/07/3190599_bitkata_za_balonite_lobisti_obviniavat_brjuksel_v/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2018/06/07/3190599_bitkata_za_balonite_lobisti_obviniavat_brjuksel_v/
http://haskovo.info/83266/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D1%83%D0%B7%D1%83/
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2000 лв. Събраната сума от наказателни постановления, включително за предишни 

периоди, е на стойност 7300 лв. 


