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Източник: МОСВ 

 

Заглавие: Зам.-министър Живков награди победители в конкурс за най-добра 

пречиствателна станция 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/zam-ministur-jivkov-nagradi-pobediteli-v-

konkurs-za-naj-dobra-prechistvatelna-stanciya/ 

 

 
 

Текст: Зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков участва в 

награждаването на конкурса за „Най-добра пречиствателна станция за отпадъчни 

води в България“. Организатор на конкурса е Българската асоциация по водите (БАВ), 

а церемонията се проведе днес в Пловдив в рамките на Международния технически 

панаир. 

 

„Трябва да се подобрява екологичната инфраструктура, защото целта ни е по-

доброто качество на живот“, каза зам.-министър Живков. Той посочи, че по  

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ са финансирани 50 

пречиствателни станции – 36 от съоръженията са нови, а 14 реконструирани. През 

настоящия период се предвижда финансирането на още 18 съоръжения. Зам.-

министър Живков пожела на всички участници успех в ежедневната им отговорна 

работа. 

 

На награждаването присъстваха още зам.-министърът на регионалното развитие и 

благоустройството Малина Крумова, директорът на Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район“ Цветелина Кънева, директорът на дирекция „Управление 

на водите“ в МОСВ Илияна Тодорова, както и членовете на журито, оценило 

участниците – доц. Ирина Костова, декан на Хидротехническия факултет в УАСГ, и 

председателят на БАВ инж. Иван Иванов. 

 

Идеята на конкурса е да се отличат най-ефективните ПСОВ според наблюденията и 

експертизата на професионалистите. Наградените получиха грамоти и плакети. 

 

Източник:  МОСВ 

 

Заглавие: Шест града вече постигат нормите за чистотата на въздуха 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/shest-grada-veche-postigat-normite-za-

chistotata-na-vuzduha/ 

 

https://www.moew.government.bg/bg/zam-ministur-jivkov-nagradi-pobediteli-v-konkurs-za-naj-dobra-prechistvatelna-stanciya/
https://www.moew.government.bg/bg/zam-ministur-jivkov-nagradi-pobediteli-v-konkurs-za-naj-dobra-prechistvatelna-stanciya/
https://www.moew.government.bg/bg/shest-grada-veche-postigat-normite-za-chistotata-na-vuzduha/
https://www.moew.government.bg/bg/shest-grada-veche-postigat-normite-za-chistotata-na-vuzduha/
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Текст: През 2016 г. в 4 града вече са постигнати нормите на качество на въздуха по 

отношение на фините прахови частици (ФПЧ) – това са Добрич, Сливен, Пирдоп и 

Девня, а през 2017 г. това се отнася за още 2 града – Гълъбово и Стара Загора. По 

предварителни данни за тази година Варна също постига такъв резултат. Дотук 6 града 

заедно с Варна устойчиво излизат от превишенията на нормите за ФПЧ. Това съобщи 

министърът на околната среда и водите Нено Димов на конференция днес в София, 

на която беше представен проектът на Национална програма за подобряване 

качеството на атмосферния въздух (2018-2024 г.). Той подчерта, че са необходими 

съвместни действия на всички институции и местната власт за прилагане на мерките 

и постигане на конкретни резултати. 

 

Проектът на Национална програма за подобряване на качеството на въздуха 2018-2024 

г. е разработен въз основа на  споразумение за предоставяне на консултантски 

услуги между МОСВ и Световната банка (СБ) в подкрепа на управлението на 

качеството на въздуха и е в сила от 28 декември 2016 г. Документът съдържа мерки, 

насочени към намаляване на емисиите и подобряване качеството на атмосферния 

въздух. В представянето участваха вицепремиерът Валери Симоенов, постоянният 

представител на Световната банка Фабрицио Дзарконе, кметът на София Йорданка 

Фандъкова и представители на екипа от СБ, разработил проекта. 

 

„Преди година и половина правителството пое ангажимент за разработване на 

програма за борба срещу замърсяването на въздуха и този ангажимент е изпълнен. 

Днес с помощта на СБ и усилията на МОСВ имаме този документ в изпълнение на 

приоритета на коалиционното управление в сферата на околната среда“, заяви при 

откриването на конференцията вицепремиерът Валери Симеонов. Той допълни, че 

този приоритет не е издигнат само заради евентуални санкции и наказателната 

процедура от съда на ЕС, но е ангажимент, поет към обществото, свързан със 

здравето на българските граждани, децата и нашите родители. Вицепремиерът 

Симеонов подчерта, че за подпомагане на общините в прилагането на мерките за 

чистота на въздуха има предвидени 115 млн. лв. Средствата са по Оперативна 

програма „Околна среда“. Той посочи отговорностите на отделните министерства по 

прилагане на мерките и увери, че ще следи за прилагането им. 

 

„В Световната банка сме благодарни за възможността да работим с България за 

опазването на ресурсите на държавата. Ключов приоритет е да помагаме на 

правителството да управлява и съхранява ресурсите на страната. Работим, за да 

подпомогнем дневния ред на Министерството на околната среда и водите и това ни 

даде възможност да предоставим нашия опит на световно ниво“, обясни Фабрицио 

Дзарконе. 

 

Министър Нено Димов каза, че в станциите за мониторинг се следят около 10 

показатели и по всички България е постигнала изискванията по закон и нормите на ЕС, 

с изключение на ФПЧ. Според него по-тежката задача освен на национално ниво, е 
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на местната власт, която трябва да реализира мерките и те са конкретни за 

съответната община. „Най-трудната задача е мисленето на всеки един от нас, защото 

докато ние не свикнем да мислим по определен начин, който не ни позволява да 

изгаряме забранени горива, трудно ще може която и да е от властите да преодолее 

този проблем“, категоричен беше министърът. 

 

Той очерта мерките, които са предприети досега. С промени в Закона за движение 

по пътищата е създадена връзката на полицията с пунктовете за технически преглед, 

която позволява при сериозни нарушения, включително при отсъствие на катализатор, 

да се извърши служебна дерегистрация на превозното средство. На второ място е 

промяната в режима за изкупуване на катализатори в пунктовете за вторични 

суровини, а на трето – новите екотакси на МПС. 

 

Министърът припомни, че основните източници на замърсяване са битовото отопление 

и транспорта. „Затова усилията ни са насочени и към промени в Закона за чистотата 

на атмосферния въздух, който е на финалната права преди приемане от 

Министерския съвет. В него е предвидена система за  проверка за съдържание на 

сяра и пепел във въглищата и брикетите“, обясни той. „С тази програма ще продължат 

мерките, които вече предприемаме. Предстои след като бъде представена 

окончателно от екипа на СБ, да бъде внесена в Министерския съвет“, допълни Димов. 

 

Столичният кмет Йорданка Фандъкова също отбеляза напредъка на София в 

прилагането на мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух. Тя изрази 

задоволство от факта, че и СБ извежда приоритети, които Столичната община вече е 

начертала. През 2017 г. е приета програма със 100 мерки за намаляване на 

замърсяването на въздуха в града през следващите години. 

 

Източник: БТВ 

 

Заглавие: Замърсяване на въздуха тормози перничани от седмици  

 

Според регионалната инспекция по околната среда измерванията на въздуха са в 

нормите 

 

Линк: https://btvnovinite.bg/bulgaria/zamarsjavane-na-vazduha-tormozi-pernichani-ot-

sedmici.html 

 

 
 

Текст: Хората от Перник се оплакват, че през последните седмици от комините на ТЕЦ-

а излиза задушлив дим. От Топлофикация категорично отхвърлиха обвиненията. 

Според регионалната екоинспекция, обаче, нарушения има. 

 

Хората се притесняват, че от комините понякога излиза твърде неприятен дим и те 

бързат да си съберат прането, за да не им се налага да перат отново. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/zamarsjavane-na-vazduha-tormozi-pernichani-ot-sedmici.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/zamarsjavane-na-vazduha-tormozi-pernichani-ot-sedmici.html
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Освен че държат прозорците плътно затворени, перничани вече проверяват и на какво 

мирише преди да излязат с децата. 

 

Според регионалната инспекция по околната среда измерванията на въздуха са в 

нормите. Изненадваща проверка на площадката на ТЕЦ „Република” обаче показала, 

че в инсталация за сушене на въглища са намерени отпадъци, а тя няма 

разрешително за експлоатация. 

 

По време на проверката е установена миризма, която излиза от територията на 

площадката на ТЕЦ-а. Установява се, че сушилнята работи и до бункера с въглища 

има и 5 кубически метра отпадъци под формата на RDF отпадък. Имало е и на 

лентата – това предполага, че са смесвани въглища с отпадък”, коментираха от 

РИОСВ – Перник. 

 

Издадено е предписание за спиране на съоръжението. Опити да заработи 

въпросната сушилня имало от 2 години. Налагани са и наказания. От централата 

коментираха, че имат право да съхраняват там RDF, което е гориво получено от 

отпадъци и не го горят. 

 

"На купа са видели замърсяване на въглищата с отпадъци, но това е вследствие с едни 

и същи машини претоварваме всички продукти, които са при нас, и всъщност това не 

са отпадъци, това е RDF. Има някакъв друг източник на миризмите”, заяви Любомир 

Спасов, изпълнителен директор на ТЕЦ „Република”. 

И докато се търси източникът, майките извеждат децата си навън с едно на ум. 

 

Източник: Марица.бг 

 

Заглавие: След сигнал на "Марица": Подхванаха боклука край Цалапица  

 

Община "Родопи" има две седмици да разчисти нерегламентираното сметище 

 

Линк: https://www.marica.bg/sled-signal-na-marica-podhvanaha-bokluka-kraj-calapica-

Article-157834.html 

 

 
 

Текст: РИОСВ - Пловдив се самосезира за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци 

в североизточната част на село Цалапица. Експерти от инспекцията извършиха 

спешна проверка по сигнал на в. „Марица“ за замърсяване на местността Бобевица 

и констатираха, че нерегламентираното замърсяване е на площ около 7-8 дка със 

смесени отпадъци (битови, строителни, едрогабаритни и др.). 

 

Както "Марица" писа в сряда, нерегламентираното сметище за битови отпадъци е 

локализирано в местността Баба Руска Михайлова, само на 50 метра от крайните 

къщи. Местните по инерция продължават да изхвърлят в него битовите си отпадъци, 

https://www.marica.bg/sled-signal-na-marica-podhvanaha-bokluka-kraj-calapica-Article-157834.html
https://www.marica.bg/sled-signal-na-marica-podhvanaha-bokluka-kraj-calapica-Article-157834.html
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юргани, дюшеци и всякакви други боклуци. Така сметището завзема все по-голяма 

площ.  

 

Екоинспекторите дадоха предписание да се почисти нерегламентираното 

замърсяване. Срокът за изпълнение, даден на кмета на Община „Родопи“, е две 

седмици, а от екоинспекцията ще бъде осъществен последващ контрол във връзка с 

предписанието. 

 

Кметът на Цалапица коментира в публикацията, че "най-близкото сметище в района 

е това в Първенец".  

"Правим уточнението, че в Първенец има площадка за третиране на строителни 

отпадъци, а не за депониране", заявиха от РИОСВ.  

 

Екоинспекторите ще дадат предписания на кметовете на населените места в 

Пловдивска област да изградят площадки за безвъзмездно предаване на отпадъци от 

граждани, както и за провеждането на реални информационни кампании за 

популяризирането им. 

 

Източник: Novini.bg 

Заглавие: Започва кампания за разделно събиране на отпадъци във Враца 

 

Линк: https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/501796 
 

 

Текст: Кампанията "Акция- хартия" за насърчаване на разделното събиране на 

отпадъци започва от днес в община Враца, съобщават от общината. 

 

В рамките на кампанията екипи на общинското предприятие "Благоустройство и 

комунално стопанство" ще събират хартия, картон и други производни отпадъци от 

търговските и производствени обекти и ще ги предават в пункт за материали за 

рециклиране. С получените средства от отпадъците ще бъдат закупени дървета и 

декоративна растителност, които да се използват от гражданите за озеленяване на 

междублоковите пространства или пред съответния търговски обект, се посочва в 

съобщението. 

 

Собствениците на търговски и производствени обекти могат да подадат заявка за 

присъединяване в кампанията до 3 октомври. В заявлението трябва да бъде посочен 

адресът на обекта. След изтичане на крайния срок за подаване на заявки, ще бъде 

изготвен график за събиране на отпадъците от хартия и други материали от екипите 

на общинското предприятие. Екологичната кампания на община Враца ще продължи 

до края на октомври. 

 

Източник: Economic.bg 

https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/501796
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Заглавие: Дигитална карта ще показва замърсяванията в Черно море 

 

Проектът се разработва от Община Бургас, университета на Констанца в Румъния и 

Държавния университет на Тбилиси 

 

Линк: https://www.economic.bg/bg/news/10/digitalna-karta-shte-pokazva-

zamarsyavaniyata-v-cherno-more.html 
 

 

Текст: Дигитална карта ще показва къде се намират твърдите отпадъци в акваторията 

на Черно море. Това предвижда екологичен проект, който Община Бургас реализира 

съвместно с университета на Констанца в Румъния и Държавния университет на 

Тбилиси в Грузия, пише Kmeta.bg.  

 

Експерти по въпросите на екологията от трите държави ще проследят основните 

замърсяващи потоци и ще предприемат почистване на отпадъци в избрани 

застрашени райони. 

 

Наличната информация ще бъде събрана в обща база данни. Проектът има за 

задача да открие пътя на основните потоци отпадъци, да ги свърже с въздушните и 

морските течения и да локализира потенциалните точки на концентрация. 

 

За постигането на тази задача ще бъде направена компютърна карта на 

разпределението на отпадъците, чиято цел е да се предвидят техните движения. Ще 

бъдат организирани трансгранични кампании за почистване. 

 

 „Извън техническите дейности, които ще извършим, сериозно предизвикателство е 

работата с местните общности за промяна на нагласите към екологията”, каза при 

представянето на проекта зам.-кметът на Бургас по европейски политики и околна 

среда Руска Бояджиева. 

 

Проектът ще има за задача да привлече много доброволци, включително ученици, у 

които да се възпитава отношение към екологията на нашето море. 

 

По време на изпълнението ще бъде разработена Методика за идентифициране на 

горещи точки и Насоки за екологосъобразно управление на морските отпадъци, както 

и документален филм за проекта. 

 

Следващото събитие по проекта е семинар на тема "Въздействието на 

замърсяването с твърди отпадъци в Черно море и други аспекти на опазването на 

околната среда", който ще се проведе в експоцентър "Флора" в периода 2-3 октомври 

2018 г. В него ще вземат участие изтъкнати учени и преподаватели, работещи в 

сферата на опазването на околната среда и устойчивото използване на природните 

ресурси. 

https://www.economic.bg/bg/news/10/digitalna-karta-shte-pokazva-zamarsyavaniyata-v-cherno-more.html
https://www.economic.bg/bg/news/10/digitalna-karta-shte-pokazva-zamarsyavaniyata-v-cherno-more.html
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Източник: Факти.бг 

Заглавие: Русия затъва в боклуци 

 

Линк: https://fakti.bg/mnenia/331983-rusia-zatava-v-bokluci 
 

 

Текст: Кметът на милионния Челябинск Евгений Тефтелеев беше принуден да обяви 

извънредно положение. От две седмици боклукът в неговия град не се извозва. 

Планините от отпадъци пред жилищата и къщите растат, гражданите протестират. Как 

въобще се стигна дотук? 

 

Както и в много други руски градове, и в Челябинск боклукът се извозва с камиони до 

сметището. То обаче е препълнено и неотдавна градската управа реши да го затвори, 

пренасочвайки отпадъците към други три сметища, които обаче са по-далеч от града. 

Шофьорите настояват да бъдат обезщетени заради по-дългите разстояния и отказват 

да работят - докато искането им не бъде удовлетворено. 

 

Междувременно губернаторът на Челябинска област осигури финансиране за 

извозването на отпадъците. Беше поискана помощ и от други руски градове. Но 

докато улиците на града се освободят напълно от торбите с боклуци, ще мине още 

доста време. 

 

Боклукът - дълго игнорираният проблем 

 

Този сценарий скоро може да се повтори в много други руски градове. Защото 

политиците - както в Москва, така и местните управи - дълго време игнорираха или 

отлагаха решението на "проблема с боклука". 

 

Най-голямата страна в света произвежда годишно между 60 и 70 милиона тона 

отпадъци. Русия затъва в боклуци. Разделното събиране на отпадъците и тяхното 

рециклиране биха представлявали частично решение на проблема. В Русия обаче 

това е нещо непознато. Едно от малкото изключения е град Саранск, на около 600 

километра източно от Москва. През 2011 година местните управници осъзнаха, че се 

нуждаят от чужда помощ и я откриха в лицето на германската фирма "Remondis", чиято 

основна дейност е разделното събиране на боклука. 

 

Вярно е, че в Саранск само една част от отпадъците се събират разделно и се 

преработват. Но поне е поставено някакво начало. Догодина "Remondis" ще пусне в 

експлоатация нова инсталация за сортиране на боклука. Германската компания има 

желание да поеме и обслужването на сметището в града и води преговори по 

въпроса. Спорен е обаче въпросът кой да покрие натрупаните от него дългове. 

 

https://fakti.bg/mnenia/331983-rusia-zatava-v-bokluci
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Руското правителство и парламентът от години са наясно с проблема. Въпреки това 

обаче досега Москва не е предприела нищо. През 2014 година за първи път беше 

приет закон за изхвърлянето на боклука. Политиците имаха и други планове, но нищо 

от тях не беше изпълнено. "Четири години не са достатъчни за решаването на 

проблема", казва Вячеслав Жуков от Центъра за екологична и епидемиологична 

сигурност в Москва, който е и съветник на руското правителство по въпроса. "На 
Западна Европа ѝ бяха необходими 20 години, за да стигне дотам, където се намира 

днес. Русия ще се нуждае от повече време", казва експертът пред Дойче Веле. 

 

Въпросът за финансирането на разделното събиране на отпадъци и до днес не е 

решен. "Но дори и това скоро да се случи, в страната липсва промишлената 

инфраструктура за разделно събиране и преработка на боклука", признава Жуков. 

Казано иначе: няма построени инсталации за изгаряне на отпадъци, както и нужната 

инфраструктура за разделното му събиране и преработка. 

 

А инсталациите за изгаряне са скъпи - всяка от тях струва по около 500 милиона евро. 

А Русия се нуждае от много такива инсталации. Експертът казва, че не са въведени 

никакви данъчни облекчения или други стимули за повторното използване на хартия, 

стъкло, метал или пластмаси. И все пак - в Москва поне вече са започнали да 

обмислят въпроса, казва той. 

 

Те не искат московския боклук 

Търпението на руснаците обаче не е безгранично. Напоследък те все по-често излизат 

на протести заради проблемите с боклука. При това не само в Челябинск - протести 

имаше и във Волоколамск или Санкт Петербург. А активни граждани, които оказват 

съпротива, като Вячеслав Егоров от Коломна, биват преследвани или тормозени от 

властите. През пролетта той и негови съмишленици от града организираха улични 

блокади с настояването да се сложи край на извозването на московския боклук и 

складирането му в малкото идилично средновековно градче. На ден в Коломна 

пристигат по около 300 камиона с боклуци от руската столица, която е на около 100 

километра. Местните хора се опасяват, че почвата и питейната вода в района ще 

бъдат отровени. Над града вече се разнася миризмата на бунище, във въздуха се 

измерва висока концентрция на сероводород. 

 

Вместо да бъде модел за подражание, 10-милионната руска метрополия Москва 

дава лош пример на другите - боклукът нито се събира разделно, нито се преработва. 

Столицата "изнася" отпадъците си в други, по-малки градове в района. А те не могат 

да се борят срещу централната власт в Москва. По нареждане на президента Путин 

през юни 2017 година беше затворено едно от най-големите московски сметища. 

Мярката се хареса на московчани. Но никой не попита за това хората от 

прилежащите райони. 

 

Никой не знае какво ще се случи с онези руски сметища, които биват затваряни. Най-

вероятно - нищо. Защото детоксикацията и рекултивацията на почвата струват пари. А 

в държавния бюджет почти няма предвидени средства за това. 

 

Източник: Trafficnews.bg 
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Заглавие: Кражби на едро: Двама “набраха“ 43 кг медни кабели от фабрика, а жена 

- 30 кг грозде 

 

Посегателствата са извършени в Панагюрище и Септември 

 

Линк: https://trafficnews.bg/bulgaria-krimi/krazhbi-edro-dvama-nabraha-43-kg-medni-

kabeli-fabrika-a-117073/ 
 

 

Текст: "Тежки" кражби очевидно са сред новия моден тренд на апашите "берачи". Два 

обира на едро са осъществени вчера, а извършителите са прибрани в ареста. 

 

43 килограма медни проводници са намерени в "Опел" при рутинна проверка на 

автопатрул. Колата е засечена вчера рано сутринта на изхода от средногорския град 

по посока за село Панагюрски колонии, а в колата били двама мъже на 46 и 33 години 

от селото. В колата са открити чували, в които бил укрит метала. При проведеното 

разследване полицаите установили, че кабелите били откраднати от района на 

местна медодобивна фабрика. "Дуото“ е задържано в ареста за срок от 24 часа. По 

случая е образувано полицейско производство.  

 

Междувременно жена е откраднала близо 20 килограма грозде от лозов масив край 

град Септември. Собственикът подал сигнал, в който посочил, че е засякъл млада 

жена в масива, която си беряла грозде противоправна. На мястото незабавно бил 

изпратен полицейски екип. Униформените задържали 38-годишна жена от същия 

град. У нея органите на реда установили близо 30 килограма грозде. Откраднатата 

продукция била върната обратно на собственика, а жената е отведена в ареста. 

Спрямо нея се води преписка, която ще бъде докладвана на прокуратурата.    

 

https://trafficnews.bg/bulgaria-krimi/krazhbi-edro-dvama-nabraha-43-kg-medni-kabeli-fabrika-a-117073/
https://trafficnews.bg/bulgaria-krimi/krazhbi-edro-dvama-nabraha-43-kg-medni-kabeli-fabrika-a-117073/

