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Източник: МОСВ 

 
Заглавие: Министър Димов откри конференция за опазване на морската околна 

среда 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-otkri-konferenciya-za-

opazvane-na-morskata-okolna-sreda/ 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов откри международна 

конференция за сътрудничество в областта на морските отпадъци днес в София. 

Форумът за опазването на морската околна среда от замърсявания е с фокус върху 

река Дунав и Черно море. 

 

„Между 150 000 и 500 000 тона пластмасови отпадъци попадат в моретата и океаните 

всяка година, а веднъж изхвърлени – те остават там“, каза министър Нено Димов. Той 

допълни, че перфектната кръгова икономика е природата, защото в нея думи като 

„отпадък“ и „неполезно“ не съществуват, всичко има стойност и всъщност това е 

фундаментът на идеята за „кръгова“ икономика. 

 

Миналата година по време на Българското председателство на Съвета на ЕС със 

законодателния пакет за „Кръгова икономика“ бяха положени основите за 

насърчаване на устойчивия икономически растеж и „затваряне на кръга“ от 

производството и потреблението до управлението на отпадъците. Конкретен пример 

в посока за решаване на проблема с отпадъците в морето е инициативата на МОСВ 

за нормативни промени при разделното събиране на отпадъци от опаковки 

(пластмаса, хартия, картон и стъкло) и въвеждането на нови задължения на ползватели 

на търговски обекти на морските плажове. 

 

Според министър Димов пред нас се откриват нови хоризонти, които ни дават 

увереност за справянето с все по-нарастващия екологичен проблем – замърсяването 

на реките, моретата и океаните. Балансът „човек – икономика – природа“ е 

предизвикателство в глобален мащаб. Пример за това е именно районът на Черно 

море, където въпреки различията между черноморските страни и тяхната 

принадлежност към различни международни организации и икономически съюзи, 

усилията трябва да се обединени в посока прилагане на мерки и политики за неговото 

опазване и устойчиво управление. 

 

Конференцията е част от календара на ротационното Българско председателство на 

Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество в периода 1 януари - 

30 юни 2019 г. В нея участваха още зам.-министърът на външните работи Емилия 

Кралева и генералният секретар по околна среда на Румъния Йон Чимпеану. Във 

видео обръщение към участниците във форума еврокомисарят по околна среда, 

https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-otkri-konferenciya-za-opazvane-na-morskata-okolna-sreda/
https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-otkri-konferenciya-za-opazvane-na-morskata-okolna-sreda/
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морско дело и рибарство Кармену Вела припомни, че миналата година ЕС прие 

общоевропейска стратегия за намаляване на замърсяването с пластмаси. Той беше 

категоричен, че в каузата срещу пластмасовите отпадъци в моретата и океаните е 

необходимо всички да обединят усилията си в общи действия – и рибари, и НПО, и 

академични среди, и политици. 

 

Източник: МОСВ 

 
Заглавие: Столичната община започва изпълнението на мерки за по-чист въздух със 

средства по ОПОС 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/stolichnata-obstina-zapochva-izpulnenieto-

na-merki-za-po-chist-vuzduh-sus-sredstva-po-opos/ 
 

 
 

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

община Йорданка Фандъкова подписаха договор за подобряване качеството на 

атмосферния въздух в София. Това е вторият проект по Оперативна програма 

„Околна среда“ (ОПОС) 2014-2020 г. за същински инвестиционни мерки, 

адресиращи основния източник на замърсяване на въздуха – битовото отопление. 

 

Мерките по проекта са ориентирани към опазване на околната среда и здравето на 

гражданите чрез намаляване замърсяването на атмосферния въздух. С изпълнението 

на проекта ще се понижи количеството емисии на фини прахови частици (ФПЧ10) на 

територията на Столична община, които са с източник битовото отопление. 

Дейностите предвиждат подмяна на отоплителните устройства на домакинствата, 

които използват уреди с твърди горива, с екологични алтернативни форми за 

отопление. 

 

Проектът е в изпълнение на Програмата за качество на атмосферния въздух 2015-2020 

г. на Столичната община. Програмата предвижда намаляване на нивата на 

замърсителите на въздуха и достигане на нормите за ФПЧ10, намаляване вредните 

емисии от битови и обществени източници при използването на конвенционални 

твърди и течни горива за отопление. 

 

Размерът на инвестицията е 44,3 млн. лв., осигурени изцяло от ОПОС 2014-2020 г. 

Срокът за изпълнение на дейностите е 54 месеца. 

 

Източник: Дарик 

 
Заглавие: От днес започва събиране на опасните отпадъци 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/varna/zala-plenarna/ot-dnes-zapochva-sybirane-na-

opasnite-otpadyci-2155677 

https://www.moew.government.bg/bg/stolichnata-obstina-zapochva-izpulnenieto-na-merki-za-po-chist-vuzduh-sus-sredstva-po-opos/
https://www.moew.government.bg/bg/stolichnata-obstina-zapochva-izpulnenieto-na-merki-za-po-chist-vuzduh-sus-sredstva-po-opos/
https://dariknews.bg/regioni/varna/zala-plenarna/ot-dnes-zapochva-sybirane-na-opasnite-otpadyci-2155677
https://dariknews.bg/regioni/varna/zala-plenarna/ot-dnes-zapochva-sybirane-na-opasnite-otpadyci-2155677
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Текст: Три кампании за събиране на опасни отпадъци от домакинства са планирани 

във Варна за периода от април до сeптември. 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 -12,45 ч.: Пазар „Чаталджа“, паркинг на ул. „Цар Асен“, район 

„Приморски“ 

 

13,45  - 17,30 ч.:  Ул. „Васил Петлешков“ и ул. „Проф. Цани Калянджиев“, район 

„Приморски“ 

 

4–ти април: 09,00 -12,45 ч.: Пазар на ул. „Моряшка“, район „Аспарухово“ 

 

13,45 до 17,30 ч.: Площад „Лаврентий“ и ул. „Коста Тюлев“, район „Одесос“ 

 

5-ти април:  09,00 -12,45 ч.: Паркинг до газостанцията на ул. „Вяра“ - срещу бл. 138, 

район „Младост“ 

 

13,45 -17,30 ч.: Паркинг до „Супермаркет 5“ - срещу бл. 302, район „Вл. Варненчик“ 

 

 6-ти април: 09,00 -14,00 ч.: Паркинг до сградата на Община Варна – до бариерата, 

близо до бул. „Осми Приморски полк“ 

 

Следващата кампания ще се проведе от  26 до 29 юни, съобщиха от дирекция 

"Инженерна инфраструктура и благоустройство" в Община Варна. 

           

Източник: Дневник 

 
Заглавие: Много гърци вече не чакат държавата да събира боклуците от плажовете 
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Линк:https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/04/03/3414246_mnogo_gurci_veche_ne_chak

at_durjavata_da_im_subira/ 

 

 
 

Текст: "Хората чакат държавата да им събира боклуците, които те разхвърлят по 

плажовете. Не мога да разбера този манталитет", казва един млад грък. Напоследък 

обаче нещо се променя. Репортаж на "Дойче веле" от Епаноми. 

 

Един от първите топли пролетни дни в Епаноми - малък крайбрежен град, разположен 

недалеч от Солун. На четирикилометровия плаж Потамос засега няма много 

курортисти. През лятото обаче те са хиляди, а оставените от тях отпадъци се трупат на 

камари. И то не само тук, а и по всички плажове в Гърция. Пластмасовите торбички и 

чашки, бирените опаковки и угарките са се превърнали в сериозен проблем. "През 

лятото положението става направо неспасяемо", казва един рибар. 

 

Много гърци вече не искат повече да се примиряват с това положение. Навсякъде в 

страната частни лица организират акции за почистване на плажните ивици, 

включително и тук, на Потамос. "Държавата и общините не ги е грижа за проблема с 

боклука; кошчетата за смет са твърде малко и не се изпразват редовно", оплаква се 

една майка, която участва акцията заедно с децата си. 

 

Все повече хора в Гърция активно се включват в опазването на природата. 

Присъединяват се към една нова тенденция, която се популяризира активно в 

социалните медии. Под хаштаговете #beachcleanup или #trashtag много хора дават 

израз на ангажимента си срещу замърсяването на околната среда. Сред тях са 

Мариос и Кристина Бахарис, които са също и организатори на почистването на 

плажа в град Епаноми. 

 

"Не мога да разбера този манталитет" 

 

Мариос е отраснал в Берлин в семейство на гърци, а от две години живее с жена си 

и децата си в Солун. Харесва му да живее в родината на своите родители. Безпокои 

го обаче безотговорното отношение към околната среда. "Много от хората тук са 

прекалено безгрижни и очакват държавата и общините да се погрижат за боклука, 

вместо сами да направят нещо. Когато Гърция и Македония най-после се 

споразумяха в спора за името, на протести срещу договора излязоха хиляди, а за 

почистването на плажа идват едва стотина. Не мога да разбера този манталитет", 

казва Мариос. 

 

Йоанис Гиовос е сътрудник на инициативата за морска защита iSea в Солун. Той се 

радва, че има подобни акции за почистване на плажната ивица: "Става дума не само 

за защита на околната среда, а за много повече - за отговорността на гражданите. 

Поради своята история гърците по традиция са настроени срещу държавата и 

https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/04/03/3414246_mnogo_gurci_veche_ne_chakat_durjavata_da_im_subira/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/04/03/3414246_mnogo_gurci_veche_ne_chakat_durjavata_da_im_subira/
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държавната власт. Но е време да престанем с това, за да настъпи някакво 

подобрение", казва той. 

 

Колегата му Никос Думпас също е критичен спрямо този манталитет. Според него той 

се проявявал и в отношението към морето: "Гърците обичат морето, но не се грижат 

за него. Смятат, че чистите води са едва ли не някаква даденост, а за боклуците, които 

оставят по плажовете, не ги е грижа", казва той. Организацията iSеa предлага 

просветни програми, за да събуди у младите хора съзнание за активна защита на 

околната среда. 

 

Въпреки сравнително доброто качество на морската вода в Гърция тъкмо найлоновите 

торбички и отпадните води представляват сериозен проблем за гръцките водни 

басейни. Благодарение на европейските закони положението донякъде се е 

подобрило, но само със закони нищо не става, нужно е и съзнание, казва Гиовос и 

добавя: "Много гърци все още смятат, че отпадъците, които замърсяват околната 

среда, не са кой знае какъв проблем. Те прехвърлят отговорността за замърсяването 

на големите фирми и политиката. За да се промени този манталитет, трябва време." 

 

Стела Кивелоу е професор по икономика в университета "Пантейон" в Атина и от 

доста години изследва морето като ресурс. Тя подкрепя инициативата "Син растеж", 

създадена през 2012 г. от Европейската комисия с цел да се използват европейските 

водни басейни като възможност за развитие и заетост. В Гърция има над 16 хил. 

километра крайбрежни ивици. Страната всъщност би трябвало да е водеща в 

разработването на перспективни стратегии за разкриването на морските ресурси, 

смята Кивелоу. 

 

Морето като икономическо пространство 

 

"Морските площи ще стават все по-важни за гръцката икономика, защото те са пряко 

свързани с развитието и конкурентоспособността на важни сектори; те са от голямо 

значение за енергийното снабдяване не само на Гърция, а и на ЕС – заради 

използването на подводни кабелни мрежи и тръбопроводи", посочва Кивелоу. Трябва 

да се имат предвид освен това фактори като развитието на крайбрежните селища, 

развитието на туризма и ценните природни богатства, например природния газ. За да 

се използват всички тези ресурси обаче, е необходим ефективен мениджмънт на 

морските пространства. 

 

"Морето е предизвикателство, което далеч надхвърля интересите на страната. Морето 

ни обединява и същевременно разделя. То създава синергии, но и конфликти. Остава 

да се надяваме, че ще се научим да си сътрудничим мирно. И че ще извличаме от 

това икономически и културни ползи във времената на глобализацията", посочва Стела 

Кивелоу. 

 

Източник: Конкурент 

 
Заглавие: Обраха гуми и метали от разграден двор 

 

Линк: http://konkurent.bg/article/148667/obraha-gumi-i-metali-ot-razgraden-dvor 

http://konkurent.bg/article/148667/obraha-gumi-i-metali-ot-razgraden-dvor
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Текст: Полицията образува досъдебно производство по случай на кражба от частен 

имот в Лом, съобщиха от обласдтната дирекция на МВР в Монтана. 

Между 18,30 часа на 28 ноември и 9.30 часа на 2 април, неизвестен извършител 

задигнал 4 летни гуми с металните джанти, 6 метални джанти и 2 чугунени мивки от 

неограден двор в града, собственост на 70-годишен софийски жител. Досъдебното 

производството е образувано в ломското полицейско управление. 
 

 


