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Източник: МОСВ 

 
Заглавие: МОСВ организира информационен ден и обучение по Програма LIFE 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/mosv-organizira-informacionen-den-i-

obuchenie-po-programa-life/ 

 

 
 

Текст: На 10 и 11 април Министерството на околната среда и водите в качеството на 

Национално звено за контакт по Програма LIFE на ЕС организира информационен 

ден и обучение за подготовка на проектни предложения към програмата. 

 

Информационният ден по покана за набиране на проектни предложения по 

Програма LIFE 2019 е на 10 април и е отворен за всички потенциални кандидати, които 

представят проектни предложения за дейности в областта на околната среда и 

климата. В същия ден следобед се предвижда сесия за създаване на партньорства 

(matchmaking) и споделяне на опит. 

 

Обучението за подготовка на проекти е на 11 април и ще се съсредоточи върху 

специфични технически аспекти за това, както и ще бъдат представени изискванията 

на програма LIFE. Събитието е насочено към експерти, които са пряко ангажирани с 

писането на проекти. 

 

Заявка за участие се подава в срок до 4 април по електронен път.  

 

Повече информация за мястото на събитието и регистрацията в него ще намерите 

на:  http://www.life-bulgaria.bg/bg/informacionen-den-i-obuchenie-po-programa-life-

2019/ 

 

Източник: Дарик 

 
Заглавие: Финансират се идеи за намаляване на пластмасовите отпадъци 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/finansirat-se-idei-za-namaliavane-na-

plastmasovite-otpadyci-2155232 
  

 
 

Текст: Европейската комисия организира конкурс за социални иновации, чрез който 

ще финансира идеи за намаляване на пластмасовите отпадъци. Общата сума, 

https://www.moew.government.bg/bg/mosv-organizira-informacionen-den-i-obuchenie-po-programa-life/
https://www.moew.government.bg/bg/mosv-organizira-informacionen-den-i-obuchenie-po-programa-life/
https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/finansirat-se-idei-za-namaliavane-na-plastmasovite-otpadyci-2155232
https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/finansirat-se-idei-za-namaliavane-na-plastmasovite-otpadyci-2155232
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която институцията ще отдели, е 150 000 евро. Добрата новина за българските 

социални предприемачи е, че имат шанс да реализират идеите си и да спечелят 

спонсорство за тях.  

Международната общност: Да намалим пластмасовите изделия за еднократна 

употреба 

 

В тазгодишното издание на конкурса ще бъдат подкрепени инициативи, които 

осигуряват намаление на пластмасовите отпадъци и замърсяването с тях чрез 

подобряване на съществуващите процеси или чрез въвеждане на съвсем нови 

продукти и начинания. 

 

С помощта на тези нововъведения трябва да се понижи количеството на създаваните 

пластмасови отпадъци, както и да се насърчи повторната употреба и рециклирането 

им. 

 

Всяка година Европа произвежда 27 млн. тона пластмасови отпадъци. Затова основна 

цел на инициативата е крайният резултат да доведе до системна промяна на местно, 

национално и европейско равнище. 

 

Източник: Монитор 

 
Заглавие: Слагат в София 3D пейки от изхвърлена пластмаса 

 

Линк: https://www.monitor.bg/bg/a/view/slagat-v-sofija-3d-pejki-ot-izhvyrlena-plastmasa-

160693 

 

 
 

Текст: Пейки изработени от изхвърлена пластмаса ще бъдат поставени в столичния 

парк Заимов. Това ще стане със съвместна инициатива на Кока-Кола в България, 

ЕКОПАК и Столичната община за събиране на пластмасовите отпадъци. 

 

В рамките на месец на 10 спирки на градския транспорт ще бъдат поставени 

специални контейнери за разделно събиране на пластмаса и ще приканват: „Дай 

шанс на пластмасовата си бутилка да заживее отново“. „Целта на инициативата е да 

покаже, че заедно, с малко усилия на всеки от нас можем да направим града ни по-

зелен и чист“, обясняват инициаторите. С количествения еквивалент на събраната 

пластмаса ще бъдат произведени първите в страната 3D принтирани пейки от 

рециклирана пластмаса, които ще бъдат поставени в парка Заимов в София. 

 

Преди месец от „Московска“ 33 стартираха и инициатива за разделно събиране на 

хранителни отпадъци, която ще продължи година. Пилотно в нея се включат 300 

домакинства от район „Надежда“. В рамките на инициативата общината ще тества 

система за разделно събиране и извозване на хранителни отпадъци от 

домакинствата до Инсталацията за био отпадъци на София, където от хранителните 

https://www.monitor.bg/bg/a/view/slagat-v-sofija-3d-pejki-ot-izhvyrlena-plastmasa-160693
https://www.monitor.bg/bg/a/view/slagat-v-sofija-3d-pejki-ot-izhvyrlena-plastmasa-160693
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отпадъци ще бъдат произведени електричество и компост. Участниците в проекта са 

получили безплатен комплект домашни контейнери за разделно събиране на 

отпадъците. В близост до домовете пък са изградени споделени ограждения с 

ограничен достъп до контейнерите за опаковки и био отпадъци, които да бъдат 

използвани от домакинствата. 

 

Столичният общински съвет гласува и поставяне на контейнери за текстил, които ще 

бъдат първите подобни у нас. Те са част от системата за събиране и третиране на 

текстилни отпадъци, която общината започна да разработва в началото на 2019 г. По 

план кофите за стари дрехи ще бъдат разположени из целия град. Годните текстилни 

отпадъците се отделят отделно за повторна употреба, а негодните се сортират по цвят, 

изрязват се техните ципове и копчета и се предават, както на инсталации за 

производство на изолационна вата, така за производство на памучни парцали за 

индустрията. 
 

Източник: Марица 

 
Заглавие: Екоинспектори тръгват на лов за незаконни сметища  

  

Сурови глоби чакат кметовете за боклук в реки и дерета 

 

Линк: https://www.marica.bg/ekoinspektori-trygvat-na-lov-za-nezakonni-smetishta-Article-

198398.html 

 

 
 

Текст: От 1 април екоинспекциите тръгват на проверки за ликвидиране на незаконни 

сметища и почистване на населените места. Инспекторите от РИОСВ - Пазарджик ще 

проверяват канали, крайпътни канавки, където като гъби никнат бунищата. Контролът и 

битката с тях се пада на кметовете на общините. Те отговарят за разчистването им, 

както и за недопускането на замърсяване. При констатиране на нарушения 

екоинспекторите дават срокове и предписания. Ако те не бъдат изпълнени, се налагат 

сурови глоби на управниците на населените места. 

 

"Всяка година се харчат хиляди левове от общинските бюджети за почистване на 

нерегламентирани сметища", коментираха кметове на общини. За да пестят пари от 

депонирането на регламентирани сметища, много от жителите стоварват строителни 

и битови отпадъци край черни пътища, градини и канали в селата. Това се случва 

предимно късно вечерта, когато трудно могат да бъдат хванати.  

 

Община Карлово вече стартира прелетното почистване на нерегламентирани 

замърсявания край населените места, заяви заместник-кметът Стойо Карагенски, в 

чийто ресор е екологията. Същевременно върви и почистване на дерета и речните 

корита. Кметовете имат право сами да наемат техника за тази дейност. Контролът, 

https://www.marica.bg/ekoinspektori-trygvat-na-lov-za-nezakonni-smetishta-Article-198398.html
https://www.marica.bg/ekoinspektori-trygvat-na-lov-za-nezakonni-smetishta-Article-198398.html


 

WWW.BAR-BG.ORG I 5 

 

който Общината осъществява, е много сериозен, прави се заснемане на обекта 

преди и след почистването, заяви още Стойо Карагенски. 

 

В началото на януари т.г Административният съд потвърди глоба в размер 3000 лева 

спрямо кмета на община Садово Димитър Здравков. Той е бил санкциониран от 

експерти на РИОСВ. Глобата е по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) заради 

нелегално сметище в землището на село Караджово, което попада в територията на 

общината.  

 

Глобата била наложена след проверка от 21 февруари м.г. Тогава инспекторите 

установили, че в северозападната част на с. Караджово, на изхода в посока с. 

Катуница, е формирано незаконно сметище, представляващо нерегламентирано 

замърсяване на терен с обща квадратура около 5-6 декара, със смесени битови 

отпадъци, биоразградим боклук и струпани земни маси.  

 

Проверяващите съставили акт, а впоследствие и наказателно постановление, което 

влязло в асеновградския съд. На 31 октомври м.г. магистратите потвърдили санкцията, 

а Здравков подал жалба пред следващата инстанция. 

 

Източник: Черно море 
 

Заглавие: Провеждат три кампании за събиране на опасни отпадъци от домакинства 

 

Линк: https://www.marica.bg/punktove-sybirat-opasni-otpadyci-Article-197929.html 
 

 
 

Текст: Три кампании за събиране на опасни отпадъци от домакинства са планирани 

във Варна за периода 03.04.2019г. до 28.09.2019г. , съобщава Live.Varna. Мобилният 

пункт, който ще ги приема безвъзмездно, ще бъде в различни точки на града, като 

местата предварително ще бъдат съобщавани. 

 

Видовете отпадъци, които гражданите могат да предават, са: лекарства с изтекъл срок 

на годност; живачни термометри и живак; почистващи препарати, дезинфектанти, 

белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи и 

реактиви; замърсени опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 

замърсени с опасни вещества; бои, политури и лакове, праймери и разредители за 

боя, терпентин, лепила.   

  

Първата акция ще се проведе от 3-ти до 6-ти април, а мобилният пункт ще бъде 

достъпен по следния график: 

 

3-ти април: 

09,00 -12,45ч.  

Пазар „Чаталджа“, паркинг на ул. „Цар Асен“, район „Приморски“ 

https://www.marica.bg/punktove-sybirat-opasni-otpadyci-Article-197929.html
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13,45  - 17,30ч.  

Ул. „Васил Петлешков“ и ул. „Проф. Цани Калянджиев“, район „Приморски“. 

 

Следващата кампания ще се проведе от  26.06 до 29.06., съобщиха от дирекция 

"Инженерна инфраструктура и благоустройство" в Община Варна. 

 

Източник: Столица 

 
Заглавие: Контейнер за отпадъци изплува в езерото Дружба 

 

Линк: https://stolica.bg/ot-mrejata/konteiner-za-otpadatsi-izpluva-v-ezeroto-druzhba 

 

 
 

Текст: Контейнер за боклук изплува от водите на столичното езеро „Дружба“. Тази 

новина се появи в социалната мрежа. Контейнерът, ясно се вижда, е вързан с верига. 

Предполага се, че е престоял вътре поне няколко години. Не е ясно какво прави 

контейнерът там. Нито какво има в него. Коментарите под публикацията са стотици. 

Някои се шегуват, че това е съкровището на пиратите от езерото, други, че някой го е 

заредил с бира, която се изстудява. Не липсват и такива, които са наистина зловещи. 

Предположенията стигат до това, че в него има труп. Всичко това е в рамките на 

шегата, но въпросът „Какво прави този контейнер там?“ е съвсем реален. Редно е да 

се предприемат необходимите мерки, за да бъде изваден от водите на езерото. 
 

 

https://stolica.bg/ot-mrejata/konteiner-za-otpadatsi-izpluva-v-ezeroto-druzhba

