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Източник: МОСВ   

 

Заглавие: Министър Димов участва в среща на министрите по околна среда от 

Вишеградската четворка във формат 4+4 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-uchastva-v-sresta-na-

ministrite-po-okolna-sreda-ot-vishegradskata-chetvorka-vuv-format-4-4/ 

 

 
 

Текст: Министър Нено Димов участва в среща на министрите по околна среда на 

държавите от Вишеградската четворка – Полша, Унгария, Чехия и Словакия във формат 

(v4+4), включващ България, Хърватска, Румъния и Словения. Срещата се провежда 

днес в Будапеща, Унгария. 

 

Участниците обсъждаха темата „Изменение на климата Зелен фонд Западни 

Балкани“. Това е нова инициатива в областта на климата и зелената икономика за 

страните от Западните Балкани (Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Черна 

гора и Сърбия). Тя се изпълнява в резултат на сътрудничество между правителството на 

Унгария и Глобалния институт за зелен растеж. Институтът започва своята дейност в 

Унгария през септември 2017 г., като основната цел е да се подготви създаването на 

Доверителен фонд за подпомагане на страните от Западните Балкани в прилагането 

на Споразумението от Париж. 

 

В дневния ред на срещата беше отбелязването на 25-ата годишнина от влизане в сила 

на Конвенцията за биологично разнообразие. Обсъждана беше и темата „Шум в 

околната среда – общи предизвикателства, възпрепятстващи прилагането на 

Директивата на ЕС за шума в околната среда и скорошните разпоредби“. 

Директивата определя оценката и управлението на шума в околната среда, която е 

въведена в българското законодателство чрез Закона за защита от шум в околната 

среда. На всеки пет години всички държави членки разработват стратегически карти 

за шум и планове за действие към тях. 

 

Източник: News.bg 

 

Заглавие: Институции и НПО се съгласиха, че въздухът у нас е мръсен 

 

Линк: https://news.bg/bulgaria/institutsii-i-npo-se-saglasiha-che-vazduhat-u-nas-e-

mrasen.html 

 

https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-uchastva-v-sresta-na-ministrite-po-okolna-sreda-ot-vishegradskata-chetvorka-vuv-format-4-4/
https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-uchastva-v-sresta-na-ministrite-po-okolna-sreda-ot-vishegradskata-chetvorka-vuv-format-4-4/
https://news.bg/bulgaria/institutsii-i-npo-se-saglasiha-che-vazduhat-u-nas-e-mrasen.html
https://news.bg/bulgaria/institutsii-i-npo-se-saglasiha-che-vazduhat-u-nas-e-mrasen.html
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Текст: Фините прахови частици са причина за смъртта на над 4 милиона годишно. У 

нас идентифирицираните пациенти, които губят живота си годишно заради 

замърсения въздух са 18 000. 

 

На среща в Министерство на здравеопазването между няколко институции и НПО 

отново се обсъдиха данните и мерките, които могат да се вземат по повод тревожната 

статистика. 

 

Заместник--министърът на здравеопазването Светлана Йорданова на 

пресконференция в МЗ подчерта колко е важно да се водят разговори от всички 

заинтересовани страни за намаляване на честотата на фините прахови частници. По 

отношение на мерките, които обаче на национално ниво ще се вземат, никой от 

присъстващите не посочи нови неща, нито се ангажира с конкретни срокове за 

изпълнение на реални мерки. 

 

Пламен Таушанов, председател на Българска асоциация за закрила на пациентите, 

коментира, че идеята на днешната срещата е да се уточни причината за смъртта на 

българските пациенти годишно от фините прахови частници. "Причините трябва да 

станат видими както за пациентите, така и за гражданите", заяви Таушанов и добави, 

че трябва да се ползва актуална информация. Каква обаче Таушанов не уточни. 

 

Иван Ангелов, от дирекция "Опазване честотата на въздуха и предотвратяване на 

замърсяването" в МОСВ, също отчете, че лошото качество на въздуха вреди сериозно 

на човешкото здраве. Той увери, че качеството на въздуха е сериозен приоритет на 

Министерството на околната среда и водите. 

 

Работи се също така за редица мерки за намаляване нивата на замърсяване от 

битово отопление и транспорта в населените места. Разработват се и мерки за 

намаляване на замърсяването от превозните средства не само при годишните 

технически прегледи, но и при тяхната регистрация. 

 

Според Ангелов е важно и да се уточни какво излиза през комина на хората и какво е 

съдържанието на пепелта във въглищата и горивата. 

 

Инженер Любомир Тодоров, началник на отдел "Технически прегледи" към 

Автомобилна администрация посочи, че по отношение на транспорта Автомобилна 

администрация надгражда върху подобряване на годишните технически прегледи. 

 

Много от пунктовете в сега действащата си система от локални сървъри ще бъдат 

премахнати, а на тяхно място се очаква да бъдат създадени електронни системи. Те 

се очаква да създадат един по-голям и качествен пункт, чрез който няма да бъдат 

допускани измами в измервателните уреди на техническите прегледи. 
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Източник: Дневник 

Заглавие: Кампанията за високопланинско почистване чества 20-годишен юбилей 

 

Линк:https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/06/20/3202248_kampaniiata_za_visokoplaninsko

_pochistvane_chestva_20/ 
 

 
 

Текст: Вече 20 години сдружението "За земята" организира ежегодно доброволчески 

акции за високопланински акции по почистването на националните и природните ни 

паркове. Честването на юбилея на кампанията "Боклукът в раницата" тази година ще 

започне с благотворителен концерт днес (20 юни) от 19 ч. в "Грайндхаус" в София. 

 

Входът от 5 лева ще бъде дарение за тазгодишното почистване, което ще се проведе 

в Пирин, както първото през 1999 г., обясняват организаторите. 

 

Артистите, които ще се включат в концерта ще излязат на сцената в подкрепа на 

каузата за по-чисти планини. Сред тях са Мирослав Моравскиy, Ross'n Lorina feat. Mister 

Smokov, Obsidian, Hive Tressman, Don't have to, Нели, Нади и Вичо. 

 

Вече тече и записването за чистенето тази година в Пирин, което ще се проведе от 25 

август до 2 септември на хижите "Яне Сандански", "Спано поле", "Синаница" и 

"Вихрен". За да участвате, попълнете формуляра за регистрация. 

 

Кампанията "Боклукът в раницата" започва през 1999 година. Оттогава са събрани и 

премахнати от националните паркове в България над 100 тона отпадъци.  

 

Дългосрочната цел на "Боклукът в раницата" е не само да почисти под камъните и 

между клековете, но и да създаде по-отговорно отношение към природата. Освен 

почистванията кампанията включва цялостна визия за по-малко отпадъци в планините. 

 

"За земята" активно работи по стратегията "Нулеви отпадъци", която прилага навсякъде. 

В планината тя се изразява в това туристите и хижарите да не ползват пластмаса за 

еднократна употреба като чашки, чинийки, бъркалки, мокри кърпички и т.н., да има 

разделно събиране и компостиране, да не се изгарят отпадъци в печките на хижите, 

да не се изхвърлят отпадъци в природата, а да се предават за преработване, или, ако 

е нужно, за депониране на специализираните за това места. 

 

От сдружението приканват всеки посетител на планината да прибира създадения от 

него отпадък обратно в раницата си (опаковки, празни буркани, бутилки и т.н.), да си 

носи собствени съдове и прибори и да консумира отговорно, като така генерира по-

малко боклуци. 

 

https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/06/20/3202248_kampaniiata_za_visokoplaninsko_pochistvane_chestva_20/
https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/06/20/3202248_kampaniiata_za_visokoplaninsko_pochistvane_chestva_20/
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Източник: Investor.bg 

 

Заглавие: Зелената инфраструктура може да ни пази от пороите в бъдеще  
 

Линк: https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/zelenata-infrastruktura-moje-da-

ni-pazi-ot-poroite-v-bydeshte-263269/ 
 

 
 

Текст: В България трябва да преосмислим начина, по който отвеждаме водите и 

начина, по който ги задържаме. Съществуват добри практики от чужбина, които 

можем да заимстваме. Това препоръча инж. Добромир Симидчиев, изпълнителен 

директор на компанията "Хидролиа" и бивш заместник-министър на регионалното 

развитие и благоустройството, в ефира на Bloomberg TV Bulgaria и даде пример с 

решаването на проблема във Великобритания и Германия. 

 

„В Лондон тече шестгодишен проект, който струва 4,2 млрд. паунда за решаване на 

този въпрос – решенията нe са евтини и не са прости. С него се избра да се изгради 

огромна инфраструктура, която да минава под Темза, за да отвежда 

канализационните води. Той ще струва на английските граждани около 80 паунда на 

домакинство годишно. Това е единият начин – с големи инфраструктурни проекти. 

Другият е пример от Дрезден, където залагат на т. нар. зелена инфраструктура, тоест 

водата да се задържа по всякакви начини –  чрез зелени покриви, площадки, алеи“, 

посочи инженерът. 

 

Той призова общината и всички, които имат отношение към решаването на този 

въпрос, е да се стимулира направата на такива зелени площи. 

„За мен това е може би единственото решение. Строенето на големи 

инфраструктури ще реши донякъде проблема, но това е изключително сложно, скъпо 

и създава други проблеми”, смята Добромир Симидчиев. "В София зелената 

система е добре развита по отношение на брой паркове, но зелената 

инфраструктура е това, което ние трябва да развиваме.“ 

 

Той посочи, че пороят от началото на седмицата, който наводни над 900 сгради, 

станции на метрото и подлези в столицата, „изненада със своята интензивност и 

продължителност“. 

 

По думите на инж. Симидчиев канализацията е работела добре, но множеството 

отпадъци по улиците са допринесли за нейното запушване. Той смята, че вина трябва 

да се търси във всички, които изхвърлят отпадъци, а не само в общината. 

 

Защо средствата, отпуснати от държавата за покриване на щетите от бедствия, стигат 

до потърпевшите толкова бавно? Кой е най-подходящият начин за предпазване на 

София от наводнения? Кое е слабото място в координацията между Столична 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/zelenata-infrastruktura-moje-da-ni-pazi-ot-poroite-v-bydeshte-263269/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/zelenata-infrastruktura-moje-da-ni-pazi-ot-poroite-v-bydeshte-263269/


 

WWW.BAR-BG.ORG I 6 

 

община и Софийска вода? Какво трябва да се направи с необлагородените 

пространства? Какви средства ще се насочат към общините за подмяна на ВиК? 

 

Източник: Монитор 

 

Заглавие: 1,3 тона старо оборудване и опасни битови отпадъци събраха в Търново 

 

Линк: https://www.monitor.bg/bg/a/view/1-3-tona-staro-oborudvane-i-opasni-bitovi-

otpadyci-sybraha-v-tyrnovo-103216 

 

 
 

Текст: 1,3 тона старо оборудване, автомобилни гуми и опасни битови отпадъци бяха 

събрани във Велико Търново. 

 

Старата столица бе домакин на двудневна кампания за събиране на опасни битови 

отпадъци. Мобилни пунктове за събиране на непотребната смет бяха разположени в 

кварталите „Картала“ и „Колю Фичето“. Близо 177 килограма са събраните опасни 

битови отпадъци в рамките на инициативата. 840 килограма са предадените 

електрически уреди и електронно оборудване, което е било изведено от употреба. На 

10 кг. възлиза масата на батериите, а 270 килограма са старите автомобилни гуми. 

Община Велико Търново също се включи активно в кампанията – 150 килограма 

опасни битови отпадъци и бракуван хардуер събра администрацията. В това число 

влизат пет принтера, две копирни машини, скенер, два персонални компютъра, един 

лаптоп и стар таблет. Администрация предаде също около 5 кг негодни за употреба 

батерии, 15 килограма флуоресцентни тръби и 10 кг други опасни отпадъци - 

употребявани тонер касети, мастилници и пр. Акцията ще има следващо издание 

през есента – на 8 и 9 октомври. Мобилните пунктове ще бъдат разположени в 

кварталите „Бузлуджа“ и „Колю Фичето“. 

  

 

Източник: БТВ 

 

Заглавие: Улица в София се е превърнала в сметище 

 

На ул. „Житница” се изсипват тонове строителни отпадъци 

 

Линк: https://btvnovinite.bg/predavania/ulica-v-sofija-se-e-prevarnala-v-smetishte.html 

 

 
 

https://www.monitor.bg/bg/a/view/1-3-tona-staro-oborudvane-i-opasni-bitovi-otpadyci-sybraha-v-tyrnovo-103216
https://www.monitor.bg/bg/a/view/1-3-tona-staro-oborudvane-i-opasni-bitovi-otpadyci-sybraha-v-tyrnovo-103216
https://btvnovinite.bg/predavania/ulica-v-sofija-se-e-prevarnala-v-smetishte.html


 

WWW.BAR-BG.ORG I 7 

 

Текст: В рубриката „Аз, репортерът” получихме сигнал, че ул. „Житница” в София се е 

превърнала в сметище – изсипват се тонове строителни отпадъци. 

Зрителят, изпратил сигнала, е добавил и коментар: „От няколко дни имитират 

почистване, а всъщност избутват боклука навътре в парка. А резултатът – ново 

сметище”. 

 

Проверка на bTV показа, че на незаконното сметище има не само строителни 

отпадъци, но и стари мебели, както и части от автомобили. То се намира в парк 

„Барите” близо до кв. „Овча купел”. 

От район „Овча купел” твърдят, че непрекъснато почистват сметището, но не могат да 

смогнат. Планират изграждането на ограда, която да спре изсипването на отпадъци в 

района. 

 

Източник: Днес.бг 

 

Заглавие: Задържаха трима за опит за кражба на кабели на БТК 

 

Линк: https://www.dnesbg.com/krimi/zadarzhaha-trima-za-opit-za-krazhba-na-kabeli-na-

btk.html 

 

 
 

Текст: Съдът взе мярка за неотклонение „задържане под стража“ за трима мъже, във 

връзка с извършен опит за кражба на кабели на БТК. Прокуратурата е привлякла като 

обвиняеми А. К., Г. К. и Д. Д. за това, че 10 юни в село Ресен те са се опитали да 

откраднат кабели на стойност 4440 лева, собственост на „БТК“. За целта те са 

използвали метален секач, щанга „кози крак“, метална карабина /скоба/, 

прожектор, колани с халки от двете им страни, ножове и метална щанга. 

 

Обвиняемите А. К. и Г. К., са извършили кражбата в условията на повторност, а Д. Д. – 

в условията на опасен рецидив. 

Съдът е приел доводите на прокуратура, че от събраните до момента доказателства 

може да се направи обосновано предположение за авторството на деянието от 

тримата извършители и е налице опасност да се укрият или да извършат 

престъпление. 

Разследването продължава под ръководството на ВТРП. 

https://www.dnesbg.com/krimi/zadarzhaha-trima-za-opit-za-krazhba-na-kabeli-na-btk.html
https://www.dnesbg.com/krimi/zadarzhaha-trima-za-opit-za-krazhba-na-kabeli-na-btk.html

