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Източник: МОСВ 

Заглавие: Министър Димов участва в изнесено заседание на Комисията по околната 

среда и водите 

 

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

zasedanie-na-komisiyata-po-okolnata-sreda-i-vodite/ 

 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов участва днес в изнесено 

заседание на Комисията по околната среда и водите, което се проведе в Костинброд. 

Той представи пред депутатите напредъка по изпълнението на Оперативна програма 

"Околна среда 2014-2020", както и предстоящото отваряне за кандидатстване на 

мерките за подобряване чистотата на атмосферния въздух. Министър Димов обясни 

какви са критериите, по които са подбрани 7 общини , които ще получат покана за 

кандидатстване по настоящата процедура. Той подчерта, че проектите на тези 

общини ще са пилотни и добрата им реализация ще помогне през следващия 

програмен период да може да се договори по-голям ресурс, от който да се 

възползват повече общини с нарушено качество на атмосферния въздух. В срещата 

участва и директорът на дирекция ОПОС Валерия Калчева, която даде разяснения по 

конкретни въпроси за програмата. 

Източник: Trafficnews.bg 

Заглавие: Община Пловдив се включва в „Европейска седмица за намаляване на 

отпадъците” 

 

Започва разделното събиране на  стари автомобилни гуми негодни батерии, 

акумулатори и отработени масла 

 

Линк: https://trafficnews.bg/plovdiv/obshtina-plovdiv-se-vklyuchva-evropeiska-sedmitsa-

121708/ 
 

 
 

Текст: За поредна Община Пловдив се включва в „Европейската седмица за 

намаляване на отпадъците“. В периода 19 - 23 ноември ще се проведе кампания за 

разделно събиране на отпадъци от излезли от употреба гуми, негодни за употреба 

батерии и акумулатори и отработени масла. Гражданите могат безвъзмездно да 

https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-uchastva-v-izneseno-zasedanie-na-komisiyata-po-okolnata-sreda-i-vodite/
https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-uchastva-v-izneseno-zasedanie-na-komisiyata-po-okolnata-sreda-i-vodite/
https://trafficnews.bg/plovdiv/obshtina-plovdiv-se-vklyuchva-evropeiska-sedmitsa-121708/
https://trafficnews.bg/plovdiv/obshtina-plovdiv-se-vklyuchva-evropeiska-sedmitsa-121708/
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предават тези отпадъци на адрес: гр. Пловдив, Район „Северен”, ул. „Георги Бенев” 

№4, площадка на „Универсметал” ООД от 09:00 до 17:00 ч. 

 

От Общината призовават гражданите, които образуват такива отпадъци да се 

присъединят към кампанията за чиста околна среда, като ги предадат на посоченият 

адрес за събиране по време на кампанията. Освен по време на кампанията тези и 

други опасни отпадъци от домакинствата могат да бъдат предавани на площадката 

за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, която 

се намира в базата на ОП „Чистота“ на адрес: Район „Южен“, ул. „Даме Груев“ № 

64А, всеки ден от 8:30 до 17:00. 

 

Отработените масла се разлагат само частично. Изхвърлянето им в околната среда 

може да се отрази пагубно на природните екосистеми, защото възпрепятства 

достъпа на кислород до водата и почвата. Един литър отработено масло може да 

замърси 1 милион куб. м. вода, а ако бъде излят във воден басейн, може да образува 

петно с размер 4 000 кв.м.  Неконтролираното изгаряне на масла води до 

замърсяване на въздуха с токсични съединения на основата на сярата, които не само 

замърсяват въздуха и околната среда за продължителен период от време, но са и 

канцерогенни. 

 

При горенето на гуми негативните ефекти върху здравето са внезапни и такива, които 

се проявяват след години. Сравнено с изгарянето на въглища, при горене на гуми във 

въздуха се отделят 407% повече хром, 392% повече олово и 1448% повече арсен. 

Отделените тежки метали при изгарянето на гуми не изчезват, а се натрупват във 

всичко по пътя им и чрез дъждовната вода, проникват в почвата и реките. 

За предотвратяване и ограничаване замърсяването на въздуха, водите и почвите, както 

и ограничаване риска за човешкото здраве и околната среда е забранено 

изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано 

обезвреждане на ИУГ, НУБА и ОМ, както и изгарянето, с изключение на случаите, в 

които лицата, притежават съответното разрешение за дейности с отпадъци. 

Изхвърлянето на опасни отпадъци в общия поток смесени отпадъци влияе отрицателно 

върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната 

експлоатация на депата. 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Турция планира политика на нулеви отпадъци 

 

Линк: http://bnr.bg/varna/post/101045295/turcia-planira-politika-na-nulevi-otpadaci 

 

 

Текст: Политика на нулеви отпадъци планира Турция в нов проектозакон, който ще 

засегне търговските центрове, училищата, държавните институции, съобщава в. 

"Дейли сабах". 

http://bnr.bg/varna/post/101045295/turcia-planira-politika-na-nulevi-otpadaci
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Проектът предвижда да направи рециклирането задължително и неизменна част от 

ежедневния живот в страната. То ще трябва да бъде прилагано също от болниците, 

хотелите, общините, държавните институции, уточнява БТА.  

 

Текстът е подготвен от министерството на околната среда и градоустройството и ако 

бъде приет от парламента, мерките ще влязат в сила догодина. Общините ще бъдат 

натоварени със задачата да следят за изпълнението на политиката за нулеви отпадъци. 

 

Първата дама на Турция Емине Ердоган поде миналата година подобна кампания за 

рециклиране. Инициативата стартира от президентския дворец Бештепе, но бързо се 

разрасна и обхвана и други държавни институции, а също частни предприятия и 

ресторанти. 

 

Според новия проектозакон всяка фирма или държавна институция ще трябва да 

получи сертификат за нулеви отпадъци, който ще отчита в каква степен спазва новите 

изисквания. Общините ще бъдат задължени да изградят по места съоръжения за 

разделно събиране на отпадъци. 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Специален мобилен екип ще следи за горене на нерегламентирани 

отпадъци 

 

Линк: http://bnr.bg/vidin/post/101044972/demonstracionno-pochistvane-na-smetishta-s-

nova-tehnika-se-provede-v-kapitanovci 

 

 
 

Текст: Демонстрационно почистване на нереглементирано сметище се проведе във 

видинското село Капитановци. Отпадъците се събираха с нова техника, закупена по 

проект на Община Видин по програма за трансгранично сътрудничество със Сърбия 

и цели ограничаване въздействието върху околната среда от човешката дейност.  

 

На демонстративното почистване присъства и заместник-кметът на Община Видин 

Венци Пасков: 

 

"Целта е да се привлече вниманието на жителите от различни възрастови и целеви 

групи, към екологично чистия живот. Искам да припомня, че на 28 март беше 

финализиран договорът за основната инвестиция на Община Видин по проекта- 

доставка на два броя сметосъбиращи машини за нуждите на общината." 

 

Причините за нерегламентираните сметища в селата обясни кметът на Капитановци 

Десислава Венелинова: 

 

http://bnr.bg/vidin/post/101044972/demonstracionno-pochistvane-na-smetishta-s-nova-tehnika-se-provede-v-kapitanovci
http://bnr.bg/vidin/post/101044972/demonstracionno-pochistvane-na-smetishta-s-nova-tehnika-se-provede-v-kapitanovci
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"Искам да благодаря на Община Видин за проекта, който спечелиха и с който ни дават 

възможност да се възползваме и ние, селата. За съжаление, във всяко село се 

образуват тези нерегламентирани селища. Причината е тази, че всяка една къща има 

дворно място и рано или късно то трябва да се почисти. Застаряващо население, 

нямат възможност къде другаде да си изхвърлят отпадъците и се получават тези малко 

нерегламентирани сметища." 

 

Останалите три села, където е предвидено демонстрационно почистване, са Ботево, 

Новоселци и Синаговци. 

 

Източник: Bgonair.bg 

 

Заглавие: СО праща старите гуми в гробища... За да няма замърсяване 

Глобата за изгаряне на битови отпадъци на открито могат да достигнат до 1000 лв. 

 

Линк: https://www.bgonair.bg/reportazhi/2018-11-14/so-prashta-starite-gumi-v-grobishta-

za-da-nyama-zamarsyavane 

 

 
 

Текст: Преди настъпването на отоплителния сезон, в столицата заработиха няколко 

десетки гробища за стари гуми. Мярката е превантивна, за да не се допуска 

допълнително замърсяване на въздуха.  

 

Всичко това идва след заплахата от Европейската комисия, че ако България не се 

справи с лошото качество на въздуха до 2 месеца, ще бъде изправена пред съд. 

 

Най-използваните материали за отопление в София са въглища, дърва, текстил и гуми. 

Те са и най-големите замърсители на въздуха, след транспорта в столицата.  

 

Причината е, че колкото по-евтино е отоплението, толкова по-вредно е то. За да не 

използват най-сериозния замърсител на атмосферата като отопление, в столичните 

райони "Люлин", "Красна поляна", "Овча купел", "Младост" и "Дружба", Общината откри 

гробища за автомобилни гуми.  

 

По думите на столичния инспекторат в подобни пунктове се събират над 9 300 гуми за 

една година. А пък събраните за един месец може да стигнат до 2 300.  

 

От доброволческата организация "Airsofia" обаче, предупреждават, че идеята може и 

е добра, но при умишлена човешка дейност или небрежност, както се случи в 

Испания, може да стане огромно бедствие. 

 

https://www.bgonair.bg/reportazhi/2018-11-14/so-prashta-starite-gumi-v-grobishta-za-da-nyama-zamarsyavane
https://www.bgonair.bg/reportazhi/2018-11-14/so-prashta-starite-gumi-v-grobishta-za-da-nyama-zamarsyavane
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Глобите за горене на битови отпадъци на открито могат достигат до 1000 лв. Засега са 

съставени 33 акта на физически лица, 26 от които са от район "Красна поляна", 

предаде Петьо Атанасов. 

 


