
 

 

 

 

 

 

МЕДИА МОНИТОРИНГ 

09 ЮЛИ 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

  Член на: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WWW.BAR-BG.ORG I 2 

 

 

Източник: МОСВ 

 

Заглавие: Нено Димов събра предшествениците си на министерския пост по случай 

успешното европредседателство в сферата на околната среда 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/neno-dimov-subra-predshestvenicite-si-na-

ministerskiya-post-po-sluchaj-uspeshnoto-evropredsedatelstvo-v-sferata-na-okolnata-

sreda/ 

 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов събра днес 

предшествениците си на министерския пост, за да ги информира за постигнатото по 

време на Българското председателство на Съвета на ЕС и да им благодари за 

приноса. „Поканих ви, защото исках да се обърна с благодарност и признание към 

всички, които сме ръководили това министерство, откакто то съществува. 

Председателството, което завърши, затвори един цикъл, започнал през 1990 г. Тогава 

още си мечтаехме, че някъде, някога в бъдещето, ще има европейска перспектива за 

България и всички ние през годините дадохме своите усилия за това“, каза министър 

Димов пред колегите си. 

 

„Първият Закон за опазване на околната среда и ОВОС е приет 1991 г., когато Валентин 

Василев беше министър. Това бяха съвсем нови неща и не бяха чувани в България“, 

припомни Нено Димов.  „По времето на Евдокия Манева се приеха осем закона, нова 

структура, настъпи фундаментална промяна. Цялата програма „Натура“, която сега 

толкова много е дискутирана, се обособи по времето на  Джевдет Чакъров. 

Продуктовите такси за пластмасовите торбички бяха пробив, нещо новаторско, което 

направи Нона Караджова. Излишно е да говоря за последните години с Ивелина 

Василева, която и сега помага като председател на Парламентарната комисията по 

околната среда и водите. Това е  много дълъг  период,  който за мен завърши успешно 

с края на европредседателството“, подчерта министърът. „По време на 

председателството разгледахме ключови теми, каквито са кръговата икономика и 

замърсяването на въздуха. Тези теми нямаше да може да бъдат поставени и да 

имаме този  успех, ако не беше труда на всички нас“, каза още Нено Димов. 

 

От името на присъстващите Евдокия Манева благодаря за жеста на министър Димов 

и за това, че той отчита направеното от хората преди  него в МОСВ. От името на своите 

колеги тя заяви готовност да  помагат, всеки в своята сфера, за да продължи да се 

утвърждава авторитетът на министерството. „Целта на всички ни е да вървим напред, 

да работим за усъвършенстване на законодателството и постигане на целите за 

опазване на околната среда“, увери колегите си Ивелина Василева. 

 

В срещата участваха почти всички бивши министри – Валентин Василев, Иван Филипов, 

Евдокия Манева, Джевдет Чакъров, Нона Караджова, Светлана Жекова, Ивелина 

https://www.moew.government.bg/bg/neno-dimov-subra-predshestvenicite-si-na-ministerskiya-post-po-sluchaj-uspeshnoto-evropredsedatelstvo-v-sferata-na-okolnata-sreda/
https://www.moew.government.bg/bg/neno-dimov-subra-predshestvenicite-si-na-ministerskiya-post-po-sluchaj-uspeshnoto-evropredsedatelstvo-v-sferata-na-okolnata-sreda/
https://www.moew.government.bg/bg/neno-dimov-subra-predshestvenicite-si-na-ministerskiya-post-po-sluchaj-uspeshnoto-evropredsedatelstvo-v-sferata-na-okolnata-sreda/
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Василева и Ирина Костова. Специално обръщение към колегите си направи и 

служебният министър през 2013 г. Юлиян Попов. „Темите за качеството на въздуха и 

кръговата икономика като приоритети на председателството бяха изключително 

навременно избрани и наложени“, посочи Попов. Той благодари  на министър Димов 

и екипа му, като отбеляза, че и неговата работа като човек, който се движи в 

международни среди, вече ще бъде по-лесна. Вместо да се бори с нагласата на 

партньорите „а бе, България!“, вече ще се възползва от нагласата „аха, България!“. 

 

Източник: Impressio.dir.bg 

 

Заглавие: 5-тонен син кит предупреждава за опасност от катастрофа на планетата 

 

Гигантската фигура, "пусната на вода" в канала на град Брюж, е от пластмасови 

отпадъци, извадени от Тихия и Атлантическия океан 

 

Линк: https://impressio.dir.bg/design/5-tonen-sin-kit-preduprezhdava-za-opasnost-ot-

katastrofa-na-planetata 

  

 
 

Текст: Скулптура на кит беше създадена от 5 тона отпадъци, извадени от Тихия и 

Атлантическия океан. 

Огромната фигура беше пусната в канала в град Брюж в Североизточна Белгия, за да 

алармира обществеността за замърсяването на околната среда и водите на 

планетата. 

 

Екотворбата е проектирана от Джейсън Климоски и Лесли Чанг от студио StudioKCA 

за триеналето в Брюж тази година.  

 

Китът - предупреждение "плува" в канала срещу емблематичната статуя на 

фламандския художник Ян Ван Ейк. 

 

Градския център на Брюж е част от Световното наследство на ЮНЕСКО, а китът има за 

цел да привлече вниманието към гигантското количество пластмасови отпадъци в 

нашите океани, което е около 8 милиона тона годишно. 

 

Екипът на StudioKCA заедно с Хавайския фонд за дивата природа и Surfrider Foundation 

са събрали повече от 5 тона пластмасови отпадъци за 4 месеца. 

След като обработили и сортирали на боклука, те стартирали и успешна кампания в 

Kickstarter, за да довършат проекта и да финансират производството на стоманената 

основа на кита. 

 

Китът е "физически пример за това защо трябва да променим начина, по който 

използваме и изхвърляме пластмасата по света днес", казва Лесли Чанг, директор на 

StudioKCA. 

https://impressio.dir.bg/design/5-tonen-sin-kit-preduprezhdava-za-opasnost-ot-katastrofa-na-planetata
https://impressio.dir.bg/design/5-tonen-sin-kit-preduprezhdava-za-opasnost-ot-katastrofa-na-planetata
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Фигурата на кита е висока колкото 4-етажна сграда, казват създателите й. И това са 

само 5 тона. 

 

А как биха изглеждали останалите 150 милиона тона пластмасови боклуци, които 

продължават да плуват в моретата? За това хората трябва да се замислят пред 

внушителната фигура на кита. 

 

Фигурата на Брюжския кит е една от общо 14 инсталации, които са експонати на 

триеналето в града тази година. Събитието ще посетят повече от 2 млн. души. То се 

провежда от 5 май до 16 септември 2018 г. 

 

Източник: Новини 

 

Заглавие: Близо 300 кг пластмасови капачки предаде за рециклиране “Тунджа може” 

 

Линк: http://novini.dir.bg/news.php?id=27189596 

 

 
 

Текст: Само за няколко седмици в благотворителна инициатива „Тунджа може”  са 

предадени за рециклиране близо 300 кг пластмасови кап... 

 

Само за няколко седмици в благотворителна инициатива „Тунджа може”  са 

предадени за рециклиране близо 300 кг пластмасови капачки. Целта е със събраните 

средства  да бъдат закупени мобилни ЕКГ- апарати. 16 тона пластмасови капачки е 

необходимо да бъдат предадени за рециклиране, за да се осигурят 4000 лева за две 

мобилни ЕКГ-устройства. Те ще бъдат поставени в линейките на спешните центрове в 

селата Тенево и Скалица. В кампанията вече са се включили стотици жители, както на 

общините Ямбол и Тунджа, така и от съседни области, съобщи Ивайло Кьосев, един 

от инициаторите на кампанията:“Също така се организира и благотворителна 

обществена инициатива от читалищата и пенсионерските клубове в община 

Тунджа“.Събраните пластмасови капачки могат да бъдат предавани в сградата на 

Община Тунджа във всеки делничен ден, както и в кметствата на 44-те  села на 

общината. 

 

Източник: Марица 

Заглавие: Пет фирми с актове за мръсни води и боклук 

 

Линк: https://www.marica.bg/pet-firmi-s-aktove-za-mrysni-vodi-i-bokluk-Article-139560.html 

 

http://novini.dir.bg/news.php?id=27189596
https://www.marica.bg/pet-firmi-s-aktove-za-mrysni-vodi-i-bokluk-Article-139560.html
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Текст: Пет местни фирми са санкционирани нарушения на Закона за водите и 

Закона за управление на отпадъците,съобщиха от Екоинспекцията в Пазарджик. 

Експертите на РИОСВ в областния град извършиха през юни 108 проверки в 89 обекта. 

Съставените актове са на„Екоинвест“ЕООД , Пловдив - площадка Пазарджик е 

съставен акт по Закона за водите, за неспазване на емисионните ограничения при 

заустване на производствени отпадъчни води в канализационни системи на населени 

места, а на „В и К Белово“ЕООД, за заустване на отпадъчни води във воден обект без 

разрешително.  

 

За неспазване разпоредбите на Закона за управление на отпадъците са съставени 

три акта. На „Орбит Логистик”ЕООД – за изгаряне на траверси в котлите на оранжерии 

в с. Мало Конаре, на собственика на „Мето-Метал”ЕООД - площадка за отпадъци от 

черни и цветни метали в с. Злокучене, за неизпълнение на условие в издаден 

регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци и на 

физическо лице от с. Злокучене, за извършване на дейности с отпадъци без 

разрешително.  

 

По предписания на РИОСВ, през юни са почистени нерегламентирани сметища в 

землището на с. Братаница и речни корита на територията на община Септември. 

Възстановени са качествата на терени в землището на село Дебращица, след 

почистването им от отпадъци. 

 

Източник: Дарик 

Заглавие: Разделното събиране на отпадъците е задължително, припомниха от 

Община Габрово 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/razdelnoto-sybirane-na-otpadycite-e-

zadylzhitelno-pripomniha-ot-obshtina-gabrovo-2108059 

 

 
 

Текст: Разделното събиране на отпадъците е задължително. Това напомнят от Община 

Габрово. От съобщение на официалния сайт на местната администрация става ясно, 

че с изискването е съобразена новата визия на петте големи сметосъбиращи 

камиона. 

 

„На страничните им повърхности са разположени стилизирани фигури, 

изобразяващи основният принцип за разделно събиране на отпадъците в нашия град. 

https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/razdelnoto-sybirane-na-otpadycite-e-zadylzhitelno-pripomniha-ot-obshtina-gabrovo-2108059
https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/razdelnoto-sybirane-na-otpadycite-e-zadylzhitelno-pripomniha-ot-obshtina-gabrovo-2108059
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Разбира се, там е и емблематичната габровска котка, която този път обаче е излязла 

от хумористичния си облик и целенасочено проверява съдържанието на отпадъците“, 

съобщават от Община Габрово. 

 

Разделното събиране на отпадъци се извършва в два контейнера. Жълтият е за 

рециклируеми отпадъци, кафявият - за биоразградими. На територията на Габрово 

има разположени и съдове за отпадъци от опаковки, които също могат да бъдат 

разпознати по цвета – оранжев и зелен. 

 


