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Източник: МОСВ 

Заглавие: Министър Димов постави пред сръбския си колега въпроса за 

екологичното състояние на река Драговищица 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-postavi-pred-srubskiya-si-

kolega-vuprosa-za-ekologichnoto-sustoyanie-na-reka-dragovistica/ 

 

 

Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов се срещна днес с 

министъра на  защитата на околната среда на Република Сърбия Горан Триван. 

Срещата се състоя в Димитровград, на която двамата обсъдиха теми в сферата на 

трансграничното опазване на околната среда и водите. Министър Димов постави 

въпросите за потенциалното замърсяване на трансграничната река Драговищица от 

дейността на мина на територията с. Караманица,  Република Сърбия, както и за 

проекти за ВЕЦ, които може да се строят в района. 

 

По отношение на мината министър Димов поиска информация за заявените 

инвестиционни намерения за развитие на дейността й и декларира, че България ще 

настоява да участва в трансграничен ОВОС. Той посочи, че проектите за ВЕЦ също 

трябва да минат през подобна процедура, защото засягат и двете страни. Също така 

министър Димов поиска данни за състоянието на водите в река Драговищица на 

сръбска територия. „Тъй като колегата е министър на министерство, което не отговаря 

за водите, е изпратил запитване до сръбския орган – Министерството на селското, 

горското и водното стопанство, и очакваме официална информация“, каза министър 

Димов. Той предложи на колегата си да се създаде работна група, водена от двама 

зам.-министри на околната среда от двете страни, които да търсят решение на 

трансграничните екологични проблеми. Един от въпросите, с които може да се 

занимава работната група според министъра, е да се анализира дали са аналогични 

методите на изследване на водите. Според него синхронизирането на методологиите 

ще е помощ в общото развитие на Сърбия към ЕС, защото България вече изпълнява 

европейски норми и методи. „От двете страни на границата е важно гражданите да 

живеят максимално добре. Ако границите паднат, това ще е тласък за развитието и от 

двете страни, което е продължение на инициативата за Западните Балкани, започната 

по време на Българското председателство“, каза министър Димов. 

 

„Няма нито един екологичен въпрос, който можете да решите за секунда. И ние 

имаме задължение да осигурим на гражданите чиста природна среда. И ще 

направим всичко възможно тази среда да бъде още по-добра“, заяви след срещата 

министър Триван. „Инициативата на колегата Нено Димов е точно в тази посока и 

заради грижата за българското национално малцинство. Ние не виждаме като 

проблем тази ситуация – напротив, като начин да си сътрудничим“, категоричен беше 

той. Министър Триван увери, че данните, с които разполага засега за района на 

https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-postavi-pred-srubskiya-si-kolega-vuprosa-za-ekologichnoto-sustoyanie-na-reka-dragovistica/
https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-postavi-pred-srubskiya-si-kolega-vuprosa-za-ekologichnoto-sustoyanie-na-reka-dragovistica/
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Босилеград, не показват надвишаване на нормите съгласно сръбското 

законодателство, но се ангажира да засили мониторинга. Също така той съобщи, че 

приоритет на правителството на Сърбия е изграждането на пречиствателни 

съоръжения за отпадни води и такъв проект има в момента за водите в Босилеград. 

 

По време на срещата министрите Димов и Триван подписаха два документа за 

сътрудничество. Първият е Меморандум за разбирателство между Министерството на 

околната среда и водите на Република България и Министерството за защитата на 

околната среда на Република Сърбия. Според споразумението двете институции ще 

си сътрудничат по редица екологични политики като: опазване чистотата на въздуха, 

предотвратяване на замърсявания, управление и опазване на водните ресурси, 

управление на отпадъците, опазване на почвите, опазване на природата и 

природните ресурси, изменение на климата, действия при аварийни трансгранични 

замърсявания на околната среда, екологично образование и др. Меморандумът 

заменя съществуващия досега документ, подписан между двете страни през 2007 г. 

 

Вторият документ е Споразумението между Правителството на Република България и 

Правителството на Република Сърбия за ранен обмен на информация в случай на 

радиационна авария. В случай на извънредна ситуация двете страни ще си 

сътрудничат в мерките за защита на здравето и имуществото на населението, както и 

за евентуална помощ. Подписването на споразумението е инициирано от сръбската 

страна по предложение на сръбската Агенция за радиационна авария и ядрена 

безопасност. 

 

Източник: БТА 

 
Заглавие: В Пазарджик продължава кампания за рециклиране на отпадъци 

 
Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1937772 

 

 
 

Текст: В Пазарджик продължава кампанията за рециклиране на отпадъци, съобщи 

кметът Тодор Попов. Тя е под наслов "Пазарджик обича" и е съвместна инициатива на 

общината и Съвета за младежка политика в града. 

 

Утре в центъра на Пазарджик ще бъде отворен специален пункт за събиране на 

пластмасови бутилки, алуминиеви кенчета и хартиени отпадъци. Кампанията планира 

пунктове за събиране на тези и на други материали да бъдат организирани през 

втората събота на всеки месец. Събраните средства от предаването на отпадъците 

ще се даряват на микропедиатричното отделение на Многопрофилната болница в 

областния град. 

 

Кампанията "Пазарджик обича" започна в края на 2018 г. с поставянето на специално 

изработено метално сърце, в което гражданите събират пластмасови капачки. 

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1937772
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Източник: Gong.bg 

Заглавие: "Планета или пластмаса": Маги Малеева се захвана с прекрасна кауза 

 

Линк: https://gong.bg/tenis/multimedia/video/yellow/planeta-ili-plastmasa-magi-

maleeva-se-zahvana-s-prekrasna-kauza-524510 

 
 

Текст: Достигалата четвърто място в световната ранглиста тенисистка Магдалена 

Малеева застана зад прекрасна кауза, свързана с опазването на природата. 

Малеева бе специален гост в сутрешният блок на NOVA – „Здравей, България“, където 

заедно с актьора Юлиан Вергов говори за инициативата, която цели да намали 

употребата на пластмасови опаковки за еднократни ползване. 

 

„Ние неусетно почваме да ядем пластмаса. Това е отчайващо. Искаме да върнем 

употребата на добрите стари мрежички“, каза Вергов, който добави: „Положението е 

отчайващо. Тонове пластмаса има в океаните“. 

 

„Отговорността е във всички. Пластмасата сама по себе си, не е лошо нещо. Лоша 

е тази за еднократна употреба, която не може да се рециклира. Аз от много години 

си нося торби за пазаруване. Имам шише за вода.  Много фирми са обещали хубави 

неща. Всеки човек може да помогне“, каза Малеева. 

 

остигалата четвърто място в световната ранглиста тенисистка Магдалена Малеева 

застана зад прекрасна кауза, свързана с опазването на природата. Малеева бе 

специален гост в сутрешният блок на NOVA – „Здравей, България“, където заедно с 

актьора Юлиан Вергов говори за инициативата, която цели да намали употребата на 

пластмасови опаковки за еднократни ползване. 

 

„Ние неусетно почваме да ядем пластмаса. Това е отчайващо. Искаме да върнем 

употребата на добрите стари мрежички“, каза Вергов, който добави: „Положението е 

отчайващо. Тонове пластмаса има в океаните“. 

 

„Отговорността е във всички. Пластмасата сама по себе си, не е лошо нещо. Лоша 

е тази за еднократна употреба, която не може да се рециклира. Аз от много години 

си нося торби за пазаруване. Имам шише за вода.  Много фирми са обещали хубави 

неща. Всеки човек може да помогне“, каза Малеева. 

 

„Аз говоря чисто човешки. 2000 година живеех в Париж и нямаше система за 

рециклиране. В апартамента имах стая пълна с опаковки. След няколко години се 

появиха жълти кофи и едва успях да ги изхвърля. Знам, че найлоновата торбичка не ми 

трябва, знам, че мога да имам шише за многократна употреба, нося си кутия, когато 

пазарувам. В природата всяко нещо служи за друго. При нас обаче не е така. Тази 

пластмаса не служи за нищо“, категорична бе Малеева. 

https://gong.bg/tenis/multimedia/video/yellow/planeta-ili-plastmasa-magi-maleeva-se-zahvana-s-prekrasna-kauza-524510
https://gong.bg/tenis/multimedia/video/yellow/planeta-ili-plastmasa-magi-maleeva-se-zahvana-s-prekrasna-kauza-524510
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„Вкуса на това, което стои в стъклена бутилка е много по-добът от този в пластмасова“, 

допълни Вергов.     

 

„Всички се възмущават на летящите торбички. Каузата е трудна и тежка, но нека всеки 

се опита да направи нещо“, апелира за финал Малеева. 

 

Източник: Столица.бг 

 
Заглавие: До 23 януари възражения за подземните контейнери около "Графа" 

 
Линк: https://stolica.bg/raion-sredec/do-23-yanuari-vazrazheniya-za-podzemnite-

konteineri-okolo-grafa 
 

 
 

Текст: Вече са изработени плановете, къде ще бъдат разположени подземните 

контейнери за битови отпадъци в ремонтиращата се Зона 2 - около ул. "Граф 

Игнатиев" включително, съобщават от район "Средец". 

 

На официалния сайт на кметството са публикувани плановете.Възражения от 

гражданите могат да се подават до 23 януари 2019 г (сряда). те трябва да са в писмен 

вид и се подават в деловодството на район "Средец" на ул. "Леге" 6 или на е-mail 

info@sredec-sofia.org. Всички ще бъдат предадени на възложителя и изпълнителя на 

ремонта. 

 

През лятото първоначалните планове претърпяха промяна, след като общински 

съветници сигнализираха за грешки при проектирането. Оказа се, че има обърнати 

наклони. 

 

Плановете за местата на подземните контейнери за битови отпадъци са по задание 

от Столична община, от 14 януари 2019 г. Публикувано е проекто решението за 

местоположението им. 

Ремонтът на Зона 2 включва пространството около ул. "Граф Игнатиев", "Солунска", "6-

ти септември", "Ген. Парнесов", "Цар Шишман", площад "Славейков", пл. "Гарибалди", 

пл. "Патриарх Евтимий" и градината пред храма "Свети Седмочисленици" 

 

Източник: Дир.бг 

Заглавие: Полицията търси крадци на дървесина и цветни метали в Горнооряховско 

 

Линк: http://novini.dir.bg/news.php?id=27481677 

 

https://stolica.bg/raion-sredec/do-23-yanuari-vazrazheniya-za-podzemnite-konteineri-okolo-grafa
https://stolica.bg/raion-sredec/do-23-yanuari-vazrazheniya-za-podzemnite-konteineri-okolo-grafa
http://novini.dir.bg/news.php?id=27481677
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Текст: Образувано е едно досъдебно производство 

131 граждани и 86 автомобила са проверени при специализирана полицейска 

операция за противодействие на престъпления, свързани с кражби на дървесина и 

черни и цветни метали. Операцията се проведе на територията на РУ Г. Оряховица, с 

участието на служители на РУ Г. Оряховица, Зонално жандармерийско управление Г. 

Оряховица, РДГ В. Търново и ДГС Г. Оряховица. Съставени са 4 акта и са наложени 17 

глоби по фиш. Издадени са 2 заповеди за налагане на принудителни 

административни мерки. Образувано е едно бързо производство. 

 

Източник: ТВ Европа 

 
Заглавие: Гастролиращ крадец от Радомир опоска строителен отбект на Буджака 

 

Линк: https://www.burgas24.bg/novini/regionalni/Gastrolirasht-kradec-ot-Radomir-

oposka-stroitelen-otbekt-na-Budzhaka-843550 
 

 
 

Текст: На 17.01.т.г. около 14.00 ч. в Районно управление - Созопол е получено 

съобщение за кражба на строителни материали / хюнебеци/ и дървен материал, 

осъществена от строителен обект, разположен в местността "Буджака“ край Созопол. 

 

В резултат на бързите полицейски действия са установени извършителите на деянието 

– това са 55-годишен криминално проявен от Радомир, обл. Перник и 60-годишен 

созополчанин, които направили пълни самопризнания. Част от откраднатите вещи са 

намерени и иззети в пункт за изкупуване на черни и цветни метали в с. Равадиново. 

Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Созопол. 

 

https://www.burgas24.bg/novini/regionalni/Gastrolirasht-kradec-ot-Radomir-oposka-stroitelen-otbekt-na-Budzhaka-843550
https://www.burgas24.bg/novini/regionalni/Gastrolirasht-kradec-ot-Radomir-oposka-stroitelen-otbekt-na-Budzhaka-843550

