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Източник: МОСВ 

 
Заглавие: Министър Димов: 700 млн. лв. ще бъдат предоставени на общините за 

подобряване качеството на въздуха 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-700-mln-lv-ste-budat-

predostaveni-na-obstinite-za-podobryavane-kachestvoto-na-vuzduha/ 
 

 
 

Текст:  На общините ще бъдат предоставени около 700 млн. лв. за решаване на 

проблемите с качеството на въздуха. Това каза министърът на околната среда и 

водите Нено Димов днес при откриването на празник и изложение послучай Световния 

ден  на околната среда – 5 юни, който беше организиран от МОСВ съвместно със 

Столична община в гранинката пред „Регионален инсторически музей София“. 

 

„С встъпването си като министър казах, че качеството на въздуха е основен приоритет 

за МОСВ в моя мандат, защото е от значение за качеството на живот на всички хора, 

за здравето ни, за децата ни. През последните две години темата стана неотменна 

част от дейността на правителството, министерството и общините. Днес 

Министерският съвет прие Националната програма за подобряване качеството на 

атмосферния въздух 2018–2024 г., която превдижда мерки, насочени към основните 

сектори на замърсяване с фини прахови частици – битовото отопление и 

транспорта“, каза министър Димов. 

 

Той съобщи, че с приемането на програмата се отпускат 100 млн. лв. през 

следващите 3 години на общините за постигане на целите в техните програми за 

подобряване на качеството на въздуха. На разположение на 7 общини вече са 111 

млн. лв. от Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС)  2014-2020 г. Допълнителни 

390 млн. лв. от спестявания по ОПОС са насочени към електрификация на градския 

транспорт, които ще са достъпни до края на годината за други 11 общини. Още около 

80 млн. се очаква да бъдат осигурени за общините, които не можаха да кандидатстват 

по първата процедура за подобряване качеството на въздуха по ОПОС. „По този начин, 

сумата, която ще бъде предоставена на общините за решаване на проблемите с 

качеството на въздуха, ще бъде около 700 млн. лв. или 7 пъти повече от това, което 

заварих, когато станах министър“, обобщи Нено Димов. Според него се вижда ясната 

ангажираност на министерството и правителството към този ключов проблем. 

 

„Резултатите от усилията на общините вече са факт – към 2018 г. 9 общини постигнаха 

изискванията на законодателството и така целият Североизточен район от тази година 

е извън обхвата на наказателната процедура. Столичната община и Община Бургас 

също вървят в тази посока“, каза още мнистирът. Той отбеляза, че има изключително 

добър диалог с местната власт и замърсяването на въздуха вече се разпознава като 

един от сериозните екологични проблеми в страната. 

 

https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-700-mln-lv-ste-budat-predostaveni-na-obstinite-za-podobryavane-kachestvoto-na-vuzduha/
https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-700-mln-lv-ste-budat-predostaveni-na-obstinite-za-podobryavane-kachestvoto-na-vuzduha/
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„Здравето зависи от нас самите. Днес всеки един трябва да се замисли какво може 

да направи, защото усилието е общо. За мен като кмет въпросът е ключов“, каза и 

кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова, която поздрави участниците в 

празника. Тя припомни, че програмата на общината включва мерки за подобряване 

на обществения транспорт заедно с по-добра градска мобилност, продължаване на 

проекта за метрото и увеличаване на електробусите. Според Фандъкова се работи и 

за решаване на най-тежкия проблем – отоплението на твърдо битово гориво, като през 

следващите години са предвидени около 60 млн. лв. за подмяна на отоплението в 

домакинствата с по-екологично и това ще е напълно безплатно за хората. От общо 55 

хил. такива домакинства до края на май са подадени 5000 заявления. Кметът на София 

поздрави министър Димов за пускането на новата система, която позволява да се 

информират гражданите за състоянието на въздуха в реално време и заяви, че това е 

много важен аспект в програмата и на общината. 

 

В специален поздравителен адрес към гостите на празника председателят на 

парламентарната комисия по околната среда и водите Ивелина Василева заяви, че 

„само когато мерките на институциите и усилията на всеки от нас се комбинират, ще 

постигнем нужния ефект – да дишаме много по-чист въздух и да бъдем по-здрави“. 

 

В празника се включиха състави от Националния дворец на децата и представители 

на Националния ученически екопарламент. В изложението „Иновации за качество на 

въздуха“ компании представиха различни иновативни решения, които спомагат за 

подобряване качеството на атмосферния въздух. Бяха представени електромобили и 

велосипеди, зарядни станции, бездимни печки и други решения за по-чиста околна 

среда. „Шел България“ ЕАД показа два екоболида, проектирани от студенти и ученици 

за съзтезание в Шел Екомаратон, които са енергоефективни, екологични и без вредни 

емисии. Екип на Техническия университет – София представи водороден екоболид, а 

студенти от Русенския университет „Ангел Кънчев“ – екоболид с електрическа батерия. 

„Елджой“ ООД показа иновативни електрически велосипеди и тротинетки. Всички 

модели бяха тествани на място. „Агнон“ ООД се включи в изложението с бездимна 

печка „Гамера“ за битово отопление на дърва с 2-3 пъти по-ниска консумация и 

десетки пъти по-малко емисии. „Елпром ЕМЗ“ ООД представи зарядни станции за 

електрически автомобили и велосипеди. „Райд Шеър България“ АД показаха своята 

споделена услуга за отдаване под наем на електромобили, а „Елдрайв Чарджинг“ 

ЕAД – зарядна станция за автомобил, която може да инсталирате в дома си. 

 

Световният ден на околната среда 5 юни е най-мащабното ежегодно събитие, 

посветено на защита на природата. Инициативата е основен механизъм на ООН за 

повишаване на осведомеността и за насърчаване на действия за опазване на 

околната среда. „Замърсяване на въздуха“ - Ние не можем да спрем да дишаме, но 

можем да предприемем стъпки за подобряване качеството на въздуха, е темата на 

2019 г. Призивът „Заедно можем да победим замърсяването на въздуха“ е апел за 

общи действия в борбата срещу едно от най-големите екологични предизвикателства 

на нашето време. 

 

Източник: Актуално 

 
Заглавие: В Белене раздадоха 400 чувалчета с компост от биоразградими отпадъци 
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Линк: https://www.actualno.com/pleven/v-belene-razdadoha-400-chuvalcheta-s-

kompost-ot-biorazgradimi-otpadyci-news_755487.html 
 

 
 

Текст: Близо 400 чувалчета с компост от зелени и биоразградими отпадъци са 

раздадени безплатно на жители на община Белене, които са си платили такса „Битови 

отпадъци“ до 30 април. Раздаването на компоста е по Кампания 2019 „Събирай 

разделно, живей на чисто“, съобщи във фейсбук кметът на Белене Милен Дулев.  

 

От разделно събраните зелени и биоразградими отпадъци, предадени през миналата 

година в Регионалната система за управление на отпадъците, Община Белене е 

получила през тази година общо 5 400 килограма компост. Кампанията продължава. 

От началото на април в Белене са разположени кафяви контейнери за надробени 

растителни отпадъци от градини и паркове, шума, трева, сено, слама, листа, цветя, 

отпадъци от плодове и зеленчуци, костилки и черупки и др. 

 

Източник: CRI.onlain 

 
Заглавие: Шанхайските митничари са върнали в чужбина над 7000 тона твърди 

отпадъци през май 

 

Линк: http://bulgarian.cri.cn/1081/2019/06/04/1s190397.htm 
 

 
 

Текст: Митниците в град Шанхай са наредили връщането на 7056 тона твърди 

отпадъци, за които се подозира, че се нелегално внесени в страната.  

По-голямата част от тях са недекларирани и просрочени, се казва в съобщение на 

митницата от понеделник. Така например, 103 тона стар картон от Австралия, който е 

бил изпратен обратно в пет контейнера през май, се е трупал на шанхайското 

пристанище от 7 години.  

Недекларираният отпадък от дълго време е проблем за Шанхай, каза служител от 

митницата, като добави, че градът ще засили проверките на внасяния отпадък в 

бъдеще.  

Китай започва да внася твърд отпадък като източник на суровини през 80те години и 

дълго време е най-големият вносител в света. Някои компании обаче започнаха да 

внасят нелегално боклук от чужбина с цел печалба, което започна да оказва заплаха 

за околната среда и общественото здраве.  

https://www.actualno.com/pleven/v-belene-razdadoha-400-chuvalcheta-s-kompost-ot-biorazgradimi-otpadyci-news_755487.html
https://www.actualno.com/pleven/v-belene-razdadoha-400-chuvalcheta-s-kompost-ot-biorazgradimi-otpadyci-news_755487.html
http://bulgarian.cri.cn/1081/2019/06/04/1s190397.htm
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Страната реши до края на 2019 да прекрати всякакъв внос на твърди отпадъци, с цел 

защита на околната среда. 

 

Източник: News.bg 

 
Заглавие: В Бяла вече работи депото за отпадъци 

 

Линк: https://news.bg/society/v-byala-veche-raboti-depoto-za-otpadatsi.html 

 

 
 

Текст: Новото депо за отпадъци в Бяла заработи, съобщи БНТ. То обслужва селищата 

от 6 общини в региона. 

 

Хората обаче продължават да не хвърлят разделно боклука си, въпреки че на депото 

работи модерна сепарираща инсталация. 

 

Изграждането на депото в Бяла продължи повече от 10 години. Първоначално то 

трябваше да бъде финансирано с евросредства, но изграждането се забави, а след 

това стана ясно, че има некачествено извършени дейности. След това се смени 

фирмата изпълнител, наложи се препроектиране, а община Бяла беше 

санкционирана с милион и половина лева. 

 

Кметът на община Бяла Димитър Славов обясни, че срокът на програмата е свършил. 

Проектът се редуцирал от 20 милиона на малко над 12,5 млн , от които 2 милиона 

заем от 6-те общини, а другото - безвъзмездна помощ. 

 

След откриването на депото на шестте общини Бяла, Борово, Ценово, Две могили, 

Опака и Полски Тръмбеш, са раздадени цветни контейнери, които са разпределени 

по кварталите. Към момента обаче гражданите не разделят отпадъците. 

Ръководството на депото уверява, че пластмасовите контейнери не се изхвърлят при 

общия боклук. 

 

По думите на Татяна Коцева, директор на Общинско предприятие "Регионално депо" 

- Бяла, засега на депото е изградена една клетка. Предвидено е тя да събира годишно 

65 т отпадък и ще бъде запълнена за 6 години. 

 

Тя обяснява, че животът на клетката ще бъде много по-кратък, защото тя ще се запълни 

за много по-кратък период, отколкото е предвидено по проект, тъй като масово са 

пластмасовите отпадъци от бита. 

 

Източник: БТА 

 
Заглавие: Мобилен пункт за опасни отпадъци ще бъде разположен утре на ул. "Париж" 

5 в столицата 

https://news.bg/society/v-byala-veche-raboti-depoto-za-otpadatsi.html
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Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2023105 

 

 
 

Текст: Мобилен пункт за опасни отпадъци ще бъде разположен утре на ул. "Париж" 5 

на паркинга на Столичния инспекторат, от 8.30 до 14.30 ч., съобщиха от Столичната 

община. 

Утре, 5 юни, се отбелязва Световният ден на околната среда.  

В пункта безвъзмездно ще се приемат опасни отпадъци. Това са живак и уреди, 

съдържащи живак /живачни термометри, прекъсвачи и други подобни/; лакове и 

бояджийски материали; домакински препарати и химикали; мастила и замърсени 

опаковки; фармацевтични продукти /лекарства с изтекъл срок на годност/. 

0700 11 750 е универсалният телефонен номер за запитвания и заявки. 

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните 

усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД, се прилага успешно на 

територията на София за осма поредна година. 

 

 

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2023105

