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Източник: МОСВ 

 
Заглавие: Министър Димов подписа първия договор за подобряване качеството на 

въздуха по ОПОС с Монтана 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-podpisa-purviya-dogovor-

za-podobryavane-kachestvoto-na-vuzduha-po-opos-s-montana/ 

 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Монтана 

Златко Живков подписаха договор за подобряване качеството на атмосферния въздух 

в общината. Това е първият проект по ОП „Околна среда“ (ОПОС) за същински 

инвестиционни мерки, адресиращи основния източник на замърсяване на въздуха – 

битовото отопление. 

 

С изпълнението на проекта ще се стимулират домакинствата да преминат към по-

екологични форми на битово отопление, в резултат на което ще се намали 

количеството емисии на фини прахови частици (ФПЧ10) и азотни оксиди на 

територията на община Монтана. Дейностите предвиждат подмяна на отоплителните 

устройства на домакинствата, които използват уреди с твърди горива, с алтернативни 

форми за отопление. 

 

Размерът на инвестицията е 10,7 млн. лв., осигурени изцяло от ОП „Околна среда 2014-

2020 г.“. Срокът за изпълнение на дейностите е 54 месеца. 

 

Днес министър Димов и кметовете на Плевен и Смолян – Георг Спартански и Николай 

Мелемов, подписаха договори за програми за подобряване качеството на 

атмосферния въздух (КАВ) в двете общини. Проектите предвиждат планиране на 

подходящи към местните условия и ефективни мерки за повишаване чистотата на 

въздуха и ограничаване вредните въздействия върху здравето на хората и околната 

среда. Целта е постигане и поддържане на определените в европейското и 

националното законодателство норми за КАВ. Инвестицията по двата договора е 

общо 533 390 лв., осигурени от ОП „Околна среда“. Срокът за изпълнение на 

дейностите е 18 месеца. 

 

Източник: МОСВ 

 
Заглавие: Министър Димов обсъди с ирландския си колега добри практики в областта 

на кръговата икономика 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-obsudi-s-irlandskiya-si-

kolega-dobri-praktiki-v-oblastta-na-krugovata-ikonomika/ 
 

https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-podpisa-purviya-dogovor-za-podobryavane-kachestvoto-na-vuzduha-po-opos-s-montana/
https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-podpisa-purviya-dogovor-za-podobryavane-kachestvoto-na-vuzduha-po-opos-s-montana/
https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-obsudi-s-irlandskiya-si-kolega-dobri-praktiki-v-oblastta-na-krugovata-ikonomika/
https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-obsudi-s-irlandskiya-si-kolega-dobri-praktiki-v-oblastta-na-krugovata-ikonomika/
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Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов се срещна с държавния 

министър за природните ресурси, въпросите на общността и дигиталното развитие на 

Ирландия  Шон Кени. Двамата обсъдиха актуални въпроси от европейския дневен ред 

в областта на климатичните промени и кръговата икономика, включително мерки за 

намаляване на емисиите на парникови газове. 

 

          Министър Кени сподели с българския си колега добри практики за намаляване 

на въглеродните емисии в селското стопанство и транспорта, както и за постигане на 

целите за енергийната ефективност. Министър Димов изтъкна значението на 

създаването на благоприятна икономическа и регулаторна среда за реализирането 

на инвестиции в устойчиви и „зелени“ производства и бизнес модели, включително и в 

иновативни решения. Той подчерта, че трябва да се отчитат националните специфики 

в отделните държави членки при реализирането на подобни инициативи. 

 

          Двамата министри се съгласиха, че обмяната на опит и добри практики са от 

ключово значение за успешен преход към кръгова икономика, не само с цел 

осигуряване на по-чиста околна среда, но и за гарантиране на по-добри условия за 

живот за всички европейски граждани. 

 

Източник: News.bg 
 

Заглавие: Откриха мъртъв кит с 40 кг пластмасови отпадъци в корема 

 

Линк: https://dariknews.bg/novini/sviat/otkriha-myrtyv-kit-s-40-kg-plastmasovi-otpadyci-v-

korema-2154272 
 

 
 

Текст: Кит беше открит мъртъв в южната част на Филипините. Животното не е можело 

да се храни и е умряло от глад, защото стомахът му бил пълен с пластмасови 

отпадъци, съобщиха еколози, цитирани от Франс прес. 

 

Защитници на околната среда обвиниха Филипините, че са сред най-големите 

замърсители на моретата заради използването на пластмасови продукти за 

еднократна употреба. 

 

Този вид замърсяване често причинява смъртта на китове, морски костенурки и други 

представители на морската фауна. 

 

https://dariknews.bg/novini/sviat/otkriha-myrtyv-kit-s-40-kg-plastmasovi-otpadyci-v-korema-2154272
https://dariknews.bg/novini/sviat/otkriha-myrtyv-kit-s-40-kg-plastmasovi-otpadyci-v-korema-2154272
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В дадения случай клюномуцунест кит на Кювие е намерил смъртта си в южната част 

на страната. След като била направена аутопсия на животното, в корема му били 

открити около 40 кг отпадъци, включително пластмасови торбички и опаковки за ориз. 

То не можело да се храни и умряло от глад, защото стомахът му бил пълен с 

пластмасови отпадъци. 

 

"Това е отвратително. През последните няколко години направихме аутопсии на 61 

делфина и кита, но за пръв път откриваме толкова голямо количество пластмасови 

отпадъци", увериха местни експерти. 

 

Източник: Дарик 

 
Заглавие: Започват доброволческите екоинициативи “Бъди активен – спаси живот” 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/ruse/zapochvat-dobrovolcheskite-ekoiniciativi-bydi-

aktiven-spasi-zhivot-2154036 
 

 
 

Текст: От 18 март / понеделник / в Русе за трета поредна година стартира поредица 

от доброволчески екоинициативи “Бъди активен – спаси живот”,във връзка с 

отбелязване на Деня на Земята – 22 април. Акциите са организирани от СНЦ „Дунавско 

сияние“, с председател Емил Георгиев и СНЦ „Учителска подкрепа“ с председател 

Галя Шопова. Партньори тази година са Регионалното Управление на Образованието 

– гр.Русе, Арт Ателие “Пифчо” и фирмите за управление на отпадъци – “Никтранс” 

ЕООД и “Бон Фер” ЕООД. В рамките на един месец ще се проведат екоинициативи в 

три направления: 1. Събиране на вторични суровини/хартия/ С организиране на тази 

акция желанието е да се насърчат децата към по-отговорно отношение към 

природата и опазването на околната среда, чрез разделно събиране и рециклиране 

на отпадъци. Провеждане: Всяко училище само организира начина на събиране на 

вторичните суровини и тяхното съхранение до извозването им. Извозването на 

събраните вторични суровини става по график, изготвен от инициаторите и съгласуван 

с директора на съответното училище. Транспортните разходи са за сметка на СНЦ 

“Дунавско сияние” и СНЦ “Учителска подкрепа”. Продължителност : от 18 март до 18 

април. 2. Засаждане на дървета на подходящо място в училищния двор След 

предаването на хартията в Пунктовете за вторични суровини, получените средства ще 

бъдат използвани за закупуване на дръвчета и храсти, които ще бъдат засадени заедно 

с учениците от тези училища, които са заявили желание за озеленяване на техните 

дворове. Продължителност: от 20 април до 22 април. Новост за тази година е: 3. 

Организиране на безплатен Арт курс по приложни изкуства в Работилничка “Пифчо” 

Мотото на Световния Ден на Земята за 2019 г. е :ДА ЗАЩИТИМ НАШИТЕ ВИДОВЕ, затова 

заедно с партньорите от Арт Магазин “Пифчо”, е организирана художествена 

работилничка, в която участниците собственоръчно да изработят специални “Тихи 

книжки”, от страниците на които ще наблюдават...тигри, лъвове, жирафи, мечета, 

слонове и много други изчезващи животински видове. Мястото на провеждане на Арт 

https://dariknews.bg/regioni/ruse/zapochvat-dobrovolcheskite-ekoiniciativi-bydi-aktiven-spasi-zhivot-2154036
https://dariknews.bg/regioni/ruse/zapochvat-dobrovolcheskite-ekoiniciativi-bydi-aktiven-spasi-zhivot-2154036
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курса е на адрес: ул. “Константин Величков” №11 /Арт Магазин “Пифчо”/, а датите са: 

23 март; 30 март; 6 април и 13 април. Желаещите да се включат в безплатния курс, е 

необходимо да потвърдят своето участие на тел.: 0886844565 /Мария Терзииванова/ 

или на адрес: ул. “Константин Величков” №11. Завършилите курса ще получат 

Майсторско свидетелство по приложно изкуство. Равносметка от екоинициативата 

“Бъди активен – спаси живот”, през 2018 г. : Предадоха се близо 4 тона хартия и се 

засадиха дръвчета и храсти в дворовете на 10 русенски училища. Със съдействието 

на РИОСВ – Русе се проведоха над 20 еколектории, свързани с опазването на 

околната среда. Желаещите да се включат в инициативите през 2019 г., могат да 

потвърдят своето участие на тел: 0884286411 - Марияна Георгиева и 0886844565 – Мария 

Терзииванова /за Арт курса в Работилничка “Пифчо”/. 

 

 


