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Източник: МОСВ 

Заглавие: Светлинно 3D шоу представя приноса на ОП „Околна среда“ за опазването 

на природата 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/svetlinno-3d-shou-predstavya-prinosa-na-

op-okolna-sreda-za-opazvaneto-na-prirodata/ 

 
 

Текст: Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“  

(ОПОС) стартира 3D видео мапинг кампания, която по атрактивен начин за 

аудиторията представя значимостта на мерките, изпълнявани по програмата за 

биоразнообразието и опазването на природата. 

 

Прожекциите ще бъдат върху фасадата на Национална галерия,  Квадрат 500, пл. 

„Свети Александър Невски“, в работните дни от 11 до 21 декември 2018 г.,  от 18:30 до 

19:30 часа. 

 

Каним ви да се насладите на десетминутна съвременна прожекция, посветена на 

каузата за чистотата на водите и опазването на биоразнообразието. 

 

Кампанията на ОПОС ще продължи с още две 3D видео мапинг анимации, които ще 

бъдат прожектирани през пролетта на 2019 г. 

 

Източник: Webcafe.bg 

 
Заглавие: Жители на три квартала на София излизат на протест срещу мръсния въздух 

Жители на три квартала на София излизат на протест срещу мръсния въздух 

 

Линк:https://www.webcafe.bg/newscafe/obshtestvo/id_1226935594_Jiteli_na_tri_kvartala

_na_Sofia_izlizat_na_protest_sreshtu_mrasniya_vazduh 

 

 
 

Текст: Жители на три столични квартала - "Красна поляна", "Западен парк" и "Овча 

купел" - се събират днес, 11 декември, пред Министерството на околната среда и 

водите (МОСВ) на протест срещу мръсния въздух. Той ще започне довечера в 18 часа. 

Десислава Малинова от протестиращите обяснява, че искането им е МОСВ да "влезе 

в ролята си и да започне да управлява отпадъците". Според нея горенето на битови 

https://www.moew.government.bg/bg/svetlinno-3d-shou-predstavya-prinosa-na-op-okolna-sreda-za-opazvaneto-na-prirodata/
https://www.moew.government.bg/bg/svetlinno-3d-shou-predstavya-prinosa-na-op-okolna-sreda-za-opazvaneto-na-prirodata/
https://www.webcafe.bg/newscafe/obshtestvo/id_1226935594_Jiteli_na_tri_kvartala_na_Sofia_izlizat_na_protest_sreshtu_mrasniya_vazduh
https://www.webcafe.bg/newscafe/obshtestvo/id_1226935594_Jiteli_na_tri_kvartala_na_Sofia_izlizat_na_protest_sreshtu_mrasniya_vazduh
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отпадъци е най-големият проблем на район "Красна поляна". Проблемът е подобен и 

в "Западен парк" и "Овча купел", посочиха от протестиращите пред bTV. 

 

Същевременно от Столичния инспекторат отново коментират, че проверки за 

нерегламентирано горене на отпадъци се правят както в светлата, така и тъмната част 

на деня. При проверките миналата седмица са били съставени 4 акта за горене на 

отпадъци в жилища общинска собственост. Те могат да са на стойност "между 100 и 

5000 лева", съобщават от Столична община. 

 

През ноември въпросът за мръсния въздух в София и други градове в страната отново 

излезе на дневен ред с оглед на превишенията на нормите за съдържание на фини 

прахови частици (ФПЧ10) във въздуха. 

Данните от сайта на Столична община показват, че във вторник и сряда превишения в 

столицата не се очакват. 

 

Източник: Инвеститор 

 
Заглавие: Ще криминализират ли нерегламентираното горене на отпадъци? 

 
Линк: https://nova.bg/news/view/2018/12/11/234420/%D1%89%D0%B5-

%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%

B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BB%D0%B8-

%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8

2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-

%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-

%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE 
 

 
 

Текст: Предлагат крайни мерки срещу замърсителите на въздуха 

 

Общественополезен труд за хората, които горят боклуци и така замърсяват въздуха. 

Искането за криминализиране на нерегламентираното горене на отпадъци е на 

столичния кмет Йорданка Фандъкова, която преди две седмици прати писмо до 

правната комисия в НС по въпроса. 

 

Всеки, който гори боклуци, най-вече гуми и пластмаси, ще трябва за срок от 20-30 дни 

да чисти градинки и паркове. Тези предложения завариха хората в столичния квартал 

"Красна поляна" преди пореден протест. 

 

"Твърдо заставаме зад нашите искания за криминализация на горенето на опасни 

отпадъци", каза един от организаторите на протеста Мартин Марков в "Здравей, 

България". 

 

https://nova.bg/news/view/2018/12/11/234420/%D1%89%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://nova.bg/news/view/2018/12/11/234420/%D1%89%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://nova.bg/news/view/2018/12/11/234420/%D1%89%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://nova.bg/news/view/2018/12/11/234420/%D1%89%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://nova.bg/news/view/2018/12/11/234420/%D1%89%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://nova.bg/news/view/2018/12/11/234420/%D1%89%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://nova.bg/news/view/2018/12/11/234420/%D1%89%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://nova.bg/news/view/2018/12/11/234420/%D1%89%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
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Асен Юлчев от квартал "Факултета" предложи на ромите да бъдат закупувани 

климатици, за да не замърсяват те въздуха с горенето на отпадъци. Те да бъдат 

безплатни за жителите на квартала, а те от своя страна ще си плащат тока, добави 

Юлчев. 

 

Въздухът в квартал "Красна поляна" се смята за най-замърсен в цялата столица. 

Жителите апелират за незабавни перки за справяне с проблема. Според тях 

криминализирането на горенето на боклук, както и полагането на 

общественополезен труд ще намали замърсяването на въздуха. 

 

"Последната проверка беше преди една седмица, когато беше големият проблем с 

мъглите и замърсяването на града.От 93 семейства, в които успяхме да влезем, 27 се 

отопляваха на твърдо гориво - въглища и дърва. Направихме предписания на две 

семейства, защото дървата им бяха мокри. Когато се горят такива отпадъци, въздухът 

става ужасен", заяви кметът на район "Красна поляна" Иван Чакъров. 

 

По неговите думи горенето на гуми, кабели и сега се наказва. Проблемът се изостря, 

когато извършителите на тези деяния са непълнолетни и няма как да бъдат задържани, 

добави Чакъров.  

 

"Налице са всички мерки, които общината предприема, Това включва подмяна на 

градския транспорт с по-екологични средства, както и проверки, които се правят на 

терен. Преди две седмици госпожа Фандъкова поиска и криминализиране на 

изгарянето на отпадъци. За нас е важно гражданите да знаят, че когато замърсяват 

въздуха, те трябва да понесат съответната наказателна отговорност", заяви зам.-кметът 

на Столичната община по екология Йоана Христова. 

 

Източник: Investor.bg 

 

Заглавие: Европейската партия "Волт" поиска забрана на дизеловите автомобили*  

 

Мерките срещу мръсния въздух не работят, твърди активистът Десислава Малинова 

 

Линк: https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/evropeiskata-partiia-volt-poiska-

zabrana-na-dizelovite-avtomobili-273362/ 
 

 
 

Текст: „Убиецът, който дишаме“ – под този наслов днес европейската партия „Волт“ 

представя конкретни предложения и политики за решаване на проблема с мръсния 

въздух. Предлаганите и прилагани мерки не са работещи, заяви пред БНР активистът 

срещу мръсния въздух Десислава Малинова. 

 

„Това са пиар мерки, мерки, с които управляващите да си измият ръцете. На фона на 

статистиката и на това кой е причинител номер едно на смърт – абсолютно 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/evropeiskata-partiia-volt-poiska-zabrana-na-dizelovite-avtomobili-273362/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/evropeiskata-partiia-volt-poiska-zabrana-na-dizelovite-avtomobili-273362/
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подигравателни са даже. Това е и причината, поради която утре от 18 часа ще има 

пореден протест с едни и същи искания – да бъде спрян този геноцид. Местната власт 

в София и изпълнителната власт са си заровили главите в земята и не желаят да 

предприемат конкретни мерки“, заяви тя. 

 

„В София не се диша от боклуците, от битовия отпадък, който бива изгарян“, 

категорична е Малинова. 

Според нея крачка към решаване на проблема е вкарването на горенето на битови 

отпадъци в Наказателния кодекс, включително и провинилите се да полагат 

обществено полезен труд. 

 

Малинова покани премиера, министри и столичния кмет в кв. "Красна поляна", за да 

видят на място какво дишат хората. 

Тя подчерта, че управляващите не са изолирани от проблема, защото и те дишат 

същия мръсен въздух. 

Десислава Малинова е категорична, че България не спазва европейското 

законодателство в тази посока. 

Межудевременно "Волт" поиска в България да бъде въведена забрана на дизеловите 

автомобили от 2030 г.  

 

Организацията предложи промени в Наказателния кодекс, които да криминализират 

горенето на битови отпадъци на открито и закрито, предаде БТА. 

Партията иска незабавно да се прекратяват наемните договори с наематели на 

общински жилища, които горят битови отпадъци в имота, заяви на пресконференция 

Калоян Трулев, член на политическия съвет на формацията. 

 

Настимир Ананиев, лидер на паневропейската формация за България, посочи, че 

енергийните ваучери за социално слаби трябва да се дават за ток, а не за дърва и 

въглища. 

Формацията настоява и за плътна официална мрежа от датчици за публичен 

мониторинг в големите градове. 

 

Източник: Столица.bg 

 
Заглавие: Модна колекция „Детокс на гардероба: Втори живот“ в НДК 

 
Линк: https://stolica.bg/mestna-politika/modna-kolektsiya-detoks-na-garderoba-vtori-

zhivot-v-ndk 

 

 
 

Текст: Модна колекция от стари дрехи, изхвърлени в контейнерите на инициативата 

„Детокс на гардероба", ще бъде представена в понеделник, 26 ноември т. г. в зала 6А 

на НДК. Входът е свободен, а ревюто започва в 19 часа, съобщиха от Столична община. 

През септември от "Московска" 33 поставиха контейнери за текстилни отпадъци. В 

https://stolica.bg/mestna-politika/modna-kolektsiya-detoks-na-garderoba-vtori-zhivot-v-ndk
https://stolica.bg/mestna-politika/modna-kolektsiya-detoks-na-garderoba-vtori-zhivot-v-ndk
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рамките на инициативата "Детокс на гардероба" се събраха 4,5 т. Така успешно 

проведената инициатива ще завърши с модно ревю. В него ще се види модната 

колекция „Детокс на гардероба: Втори живот“, която е от старите дрехи, които бяха 

предоставени на дизайнерите от Sofia Green Fashion Days. Мобилен пункт за стари 

електроуреди събра 130 кг само за 2 часа. Той бе разкрит вчера от Столична община 

и е част от инициативата Европейската седмица за намаляване на отпадъците – 

„Време е за детокс“, която е от 17 до 25 ноември 2018 г. Правилното третиране на този 

вид отпадъци няма да позволи в природата да попаднат 630 кг вредни емисии, 

съобщиха от Столична община. През седмицата от Московска 33 ще се включат и с 

пункт за опасни отпадъци като лекарства с изтекъл срок и живакосъдържащи 

предмети и уреди и др. Пунктът е на ул. „Париж 5 
 

Източник: Дарик 

 
Заглавие: Як крадец отнесе 200 кг желязо  
 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/vraca/iak-kradec-otnese-200-kg-zheliazo-2136522 

 

 
 

Текст: В полицията в Мездра е получен сигнал, че неизвестно лице откраднало 

отпадъчно желязо - метални кофи, табли за легло, мрежа, части от МПС и други - общо 

около 200 килограма, складирани пред гараж на частен имот.  

 

Полицейските служители са установили, че деянието е извършено от 25-годишен жител 

на село  Струпец, криминално проявен за кражби, осъждан. Мъжът предал 

откраднато в пункт за изкупуване на метали. 

 

https://dariknews.bg/regioni/vraca/iak-kradec-otnese-200-kg-zheliazo-2136522

