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Източник: Trafficnews.bg 

Заглавие: Изграждат компостираща инсталация за биоразградими отпадъци край 

Кричим 

 

Тя ще обслужва и Перущица 

 

Линк: https://trafficnews.bg/plovdiv-region/izgrazhdat-kompostirashta-instalatsiia-

biorazgradimi-126741/ 

 

 

Текст: Проектно предложение за осигуряване на финансиране от Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за проектиране и изграждане на 

компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, 

генерирани от община Кричим и община Перущица, включително осигуряване на 

необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на 

зелени и биоразградими отпадъци. Водеща при подготовката и реализирането на 

проекта е община Кричим предвид натрупания опит при реализацията на проекти, 

финансирани от ОП „Околна среда”, както и други оперативни програми. На нейна 

територия ще бъде изградена и инсталацията, на специално отредена за целта 

площадка,  и която ще обслужва и двете общини. Предложението включва също и 

осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно 

събиране на зелени и биоразградими отпадъци. 

 

Общата цел на проекта е намаляване на количеството депонирани зелени и 

биоразградими битови отпадъци, както и ефективното им използване като ресурс 

чрез изграждане на компостираща инсталация. Изпълнението ще подпомогне 

постигането на националните цели, заложени в българската нормативна уредба и в 

Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. за 

ограничаване количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 2020 г. до 

35% от общото количество на същите отпадъци, образувани към 1995 г.  

 

Проектното предложение е подадено и е в процес на оценка от управляващият орган 

на  Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. 

 

Източник: Frognews.bg 

 
Заглавие: Най-вдъхновяващите постижения за човешките права, медицината и 

екологията през 2018 година 

 

Линк: https://frognews.bg/novini/nai-vdahnoviavashtite-postijeniia-ekologiiata-prez-2018-

godina.html 

 

https://trafficnews.bg/plovdiv-region/izgrazhdat-kompostirashta-instalatsiia-biorazgradimi-126741/
https://trafficnews.bg/plovdiv-region/izgrazhdat-kompostirashta-instalatsiia-biorazgradimi-126741/
https://frognews.bg/novini/nai-vdahnoviavashtite-postijeniia-ekologiiata-prez-2018-godina.html
https://frognews.bg/novini/nai-vdahnoviavashtite-postijeniia-ekologiiata-prez-2018-godina.html
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Текст: На фона на лошите новини около замърсяването на въздуха в страната и по-

специално в София, световните медии отбелязаха постижения в областта на 

екологията в различни точки на света през миналата година. Фрог събра 10-те най-

вдъхновяващи от тях. Ето кои са те: 

 

1.      Дания стана последната държава, обявила забрана на двигателите с вътрешно 

горене. Сега има 16 страни с забрани, които влизат в сила преди 2040 г. - включително 

Китай и Индия, двата най-големи автомобилни пазара в света. Bloomberg 

  

2.      Тази година Adidas очаква да продаде пет милиона чифта обувки, изработени от 

океанска пластмаса и да се ангажира да използва само рециклирана пластмаса в 

своите продукти до 2024 година. CNN 

  

3.     Светът  надмина 4 млн. марки от различни превозни средства и 5 процента от 

продажбите на електрически автомобили на най-големия автомобилен пазар на 

света-Китай. Пазарът на коли с двигатели с вътрешно горене в Китай е в застой, като 

целият растеж на продажби се образува от електромобилите. Bloomberg 

  

4.      Преди четири години Китай обяви война срещу замърсяването. Резултати вече 

има. Като цяло градовете намаляват концентрациите на фини прахови частици във 

въздуха с 32%. Ню Йорк Таймс 

  

5.      Благодарение на затягащите се ограничения, Обединеното кралство съобщи за 

12% спад на емисиите от превозни средства от 2012 г. насам, както и значителен общ 

спад на замърсителите на въздуха. Би Би Си 

  

6.      На 23 юни тази година, вторият по големина щат на Индия, Махаращра, с 

население от 116 милиона души, забрани всяка пластмаса за еднократна употреба 

(включително опаковки). Индия експрес 

  

7.      Индийският министър на околната среда също обяви, че страната ще премахне 

всички пластмаси за еднократна употреба до 2022 г. О, и освен това, три години след 

като Индия направи задължително използването на пластмасови отпадъци в пътното 

строителство, сега в страната има 100 000 километра пластмасови пътища. Индия 

експрес 

  

8.      Четири години след налагането на такса от 5 паунда, Обединеното кралство 

заяви, че е използвало девет милиарда по-малко пластмасови торби, а броят им, 

намерен на морското дъно, е спаднал. Индипендънт 

  

9.      След забрана въведена от две от най-големите търговски вериги в страната, 

Австралия намали употребата на найлонови торбички с 80% за три месеца, като 
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намали с 1.5 милиарда броя на торбите, навлизащи им в потока на отпадъци. Ню Йорк 

Поуст 

  

10.   В момента в Тихия океан има гигантски плаващ сал с дължина 600 метра, който 

използва енергията на океанския прилив за почистване от пластмасови отпадъци. 

Въпреки няколкото неуспехи в началото, екипът, който стои зад проекта, смята, че 

може да изчисти половината от огромния тихоокеански боклук през следващите 

седем години. Ocean Cleanup 

 

Източник: БНР 

 
Заглавие: Втори екопротест в Босилеград срещу замърсяването с тежки метали на 

водите  

 
Линк: http://bnr.bg/post/101063787/vtori-ekoprotest-v-bosilegrad-sreshtu-zamarsavaneto-

s-tejki-metali-na-vodite 
 

 
 

Текст: Втори екопротест е насрочен за 4 януари в Босилеград срещу замърсяването 

с тежки метали на реките и почвите в района, обявиха организаторите от две местни 

граждански сдружения. Първият митинг под наслов "Загубим ли природата, губим 

всичко” беше проведен на 26 декември и в него участваха около 50 души.  

 

Очаква се в петък на обяд, на същото място, където стана първият екопротест в центъра 

на Босилеград, да излязат много повече недоволни босилеградчани, а и екоактивисти 

от България. Недоволството от бездействието на институциите в Сърбия, а и от 

българските институции, срещу замърсяването от двете мини за олово-цинкова руда  

и бакър в селата Караманица и Мусул, Босилеградско, които изливат отпадъчни води 

с тежки метали в притоците на Драговищица, а тя се влива в река Струма в България, 

нараства . Концентрацията на тежки метали в речните води, почвата и въздуха на 

няколко километра от мината „Караманица“, според все още неофициални данни, 

е десетки пъти над допустимата норма. Журналистът от кабелната телевизия в 

Босилеград Мирослав Пеневич за предстоящия митинг: 

 

"Втори протест в одеяла. Това е по повод, когато кметът беше гост на "Господари на 

ефира", и каза да се облечем в одеяла, когато идваме  - екопротест в одеяла". 

http://bnr.bg/post/101063787/vtori-ekoprotest-v-bosilegrad-sreshtu-zamarsavaneto-s-tejki-metali-na-vodite
http://bnr.bg/post/101063787/vtori-ekoprotest-v-bosilegrad-sreshtu-zamarsavaneto-s-tejki-metali-na-vodite

