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Източник: МОСВ 

 
Заглавие: София ще актуализира програмата си за качество на въздуха със средства 

по ОПОС 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/sofiya-ste-aktualizira-programata-si-za-

kachestvo-na-vuzduha-sus-sredstva-po-opos/ 
 

 
 

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

Йорданка Фандъкова подписаха договор за изготвяне на Програма за подобряване 

качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 

2021-2026. Програмата е за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на 

утвърдените норми за качеството на атмосферния въздух (КАВ) в съответствие с 

нормативната уредба и по-специално нормите за арсен, кадмий, живак, никел и 

полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух. 

 

Проектът е на стойност  400 000 лв., осигурени изцяло от ОП „Околна среда 2014-2020 

г.“ (ОПОС). Срокът за изпълнение на дейностите е 18 месеца. 

 

Столичната община вече изпълнява проект за по-чист въздух със средства по 

програмата чрез мерки за намаляване количеството емисии на фини прахови 

частици, които са с източник битовото отопление. 

 

Източник: Монитор 

 
Заглавие: Изхвърляме над 3 млн. тона отпадъци годишно (ТЕМАТА) 

 

Софиянци се увеличили със 7% за седем години, боклукът им - двоен 

 

Линк: https://www.monitor.bg/bg/a/view/izhvyrljame-nad-3-mln-tona-otpadyci-godishno-

168161 

 

 
 

Текст: Над 3 млн. тона отпадъци изхвърляме годишно в контейнерите за смет. Това 

сочат данните на Националния статистически институт за 2017 г. За миналата година 

цифрите все още не са обработени, но експертите твърдят, че количеството не е 

много различно. 

 

https://www.moew.government.bg/bg/sofiya-ste-aktualizira-programata-si-za-kachestvo-na-vuzduha-sus-sredstva-po-opos/
https://www.moew.government.bg/bg/sofiya-ste-aktualizira-programata-si-za-kachestvo-na-vuzduha-sus-sredstva-po-opos/
https://www.monitor.bg/bg/a/view/izhvyrljame-nad-3-mln-tona-otpadyci-godishno-168161
https://www.monitor.bg/bg/a/view/izhvyrljame-nad-3-mln-tona-otpadyci-godishno-168161
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3 010 694 хил. тона е общо генерираната смет за 2015 г., а след две години тя вече е 3 

074 595 тона, тоест увеличението е с около 60 000 тона, или около 30 000 тона годишно. 

1 855 727 тона са депонирани в сметищата, 1 001 515 тона са сепарирани, а 153 452 

тона са предадени за рециклиране. 

 

Къде се намираме в общата картина на ЕС? Противно на очакванията сме в горната 

половина на класацията с 404 кг на човек за миналата година, при средно за Европа 

480 кг. Най-малко боклук изхвърлят в Румъния – 261 кг на калпак, и в Полша – 207 кг. 

Веднага под нас са Латвия с 410 кг и Белгия с 420 кг. С най-големи битови отпадъци на 

човек пък е Дания с цели 777 кг и Малта със 647 кг. 

 

Принципно съотношението между населението и генерираната смет не се пресмята 

на калпак, тъй като и количествата, и морфологията на отпадъците зависят от 

демографската ситуация на района, а и най-вече от икономическото развитие. Така 

Северозападният район е отчел 227 475 тона отпадъци, а Югозападният – 982 900 тона, 

като все пак се има предвид, че в този район фигурира столицата. Близо до 

Северозапада е Централна България с 368 027 тона, Североизтокът е с 403 054 тона, в 

Югоизточния район са отчетени малко над 413 хил. тона, а в Южния централен – 615 

872 тона смет. 

 

За прираст на живеещите в големите градове според количеството на изхвърления в 

контейнерите боклук говори статистиката. Варна през 2011 г. е генерирала 107 хил. 

тона, а през 2017 г. те вече са 258 хил. тона, като в тези количества се отчита и сметта 

от курортите през лятото. Стара Загора също има ръст в отпадъците от 115 на 130 хил. 

тона за седем години. В Ловеч обаче от 104 хил. тона през 2011 г., през 2017 г. са 

отчетени само 45 хил. тона. Цифрите от НСИ сочат всички отпадъци, които са 

генерирани през годината, като в тях влиза депонираната, сепарираната и 

рециклирана смет. 

 

Интересно е обаче съотношението население-генериран боклук в столицата. В 

София официално живеят почти 1,3 милиона жители (1,286) според данните на НСИ. 

През 2011 година столицата е произвела 309 хил. тона отпадъци. Седем години по-

късно тоновете са 748 хиляди. На тефтер населението се увеличава грубо с около 3000 

души на година, което прави около 14 хиляди за въпросния период, тоест почти 7%. 

Отпадъците обаче са нараснали повече от двойно, защото през 2017 г. са 748 хил. 

тона. Обяснение в разминаването може да се намери в нарастването на 

туристическия поток, който е реален, с приходящите работници и служители, както и 

с вероятно хилядите обитатели на столицата, които са от провинцията, но не са си 

направили регистрация с настоящ адрес 

 

Такса смет пък се плаща на имот, а не на брой живеещи в него. И въпреки че това не 

е най-справедливият начин за изчисляване на таксата, за момента не е възможно да 

се въведе друга методика. Изчисляването на количество на човек или на брой торби 

за смет се оказва доста непригодно, предвид неяснотите с реалния брой на жителите 

на столицата, а още по-малко с обитателите на едно жилище. 

 

Разделното събиране обаче е нещо, което от няколко години се развива интензивно, 

като за това има и категорично изискване от Европейската комисия. Според доклада 

на екоминистерството, който се формира от отчетите на организациите за 
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оползотворяване на опаковки, 6 милиона души са обхванати от системите за 

разделно събиране на пластмасови, хартиени и стъклени отпадъци. Нормативните 

изисквания у нас са, че всички населени места с над 5000 жители трябва да имат 

контейнери за разделно събиране. В момента не са обхванати само малките села 

или някои предградия на големите градове. Това обаче не касае пълното 

рециклиране на пластмасите, което включва и производство на продукти от 

рециклирания материал. В това отношение Германия е на първо място в ЕС, а ние 

сме в дъното на таблицата. 

 

Източник: Столица 

 
Заглавие: Кампания за събиране на опасни отпадъци в четири квартала 

 

Линк: https://stolica.bg/stolichna-obshtina/kampaniya-za-sabirane-na-opasni-otpadatsi-v-

chetiri-kvartala 

 

 
 

Текст: Лятна кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще се 

проведе в четири квартала на столицата. Проявата ще бъде от 20 до 22 юни и обхваща 

кварталите "Овча Купел", "Лозенец","Триадица" и Слатина", съобщават от Столичен 

инспекторат. 

 

Мобилните пунктове ще работят от 8.30 до 14.30 часа. Хората могат да предават живак 

и стари термометри, бояджийски материали, препарати за бита, замърсени 

опаковки и мастила, лекарства с изтекъл срок. Ето къде и кога ще бъдат разположени 

мобилните пунктове по райони: 

 

Район „Овча купел" 

 

20.06.2019 г. (четвъртък) – бул. „Цар Борис III" № 136 В, пред районна администрация 

„Овча купел". 

 

Райони „Лозенец" и „Триадица" 

 

21.06.2019 г. (петък) – бул. „Арсеналски" № 97, на паркинга до светофара на 

кръстовището с ул. „Богатица". 

 

Район „Слатина" 

 

22.06.2019 г. (събота) – бул. „Шипченски проход" № 67, пред районна администрация 

„Слатина". 

 

Източник: Дарик 

 

https://stolica.bg/stolichna-obshtina/kampaniya-za-sabirane-na-opasni-otpadatsi-v-chetiri-kvartala
https://stolica.bg/stolichna-obshtina/kampaniya-za-sabirane-na-opasni-otpadatsi-v-chetiri-kvartala
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Заглавие:  Къде се предават опасни отпадъци във Варна 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/varna/zala-plenarna/kyde-se-predavat-opasni-

otpadyci-vyv-varna-2172022 

 

 
 

Текст:  Мобилен събирателен пункт ще приема за безвъзмездно обезвреждане 

опасни отпадъци от домакинствата във Варна. Поредната акция ще се проведе в 

дните от 26-ти до 28-ми юни, когато пунктът ще бъде разположен в определени точки 

във всеки район на града, съобщиха от дирекция „Инженерна инфраструктура и 

благоустрояване“ към Община Варна. 

 

При предходната кампания бяха събрани 52 кг опаковки от опасни отпадъци, 53 кг 

разтворители, 18 кг киселини, почти 12 кг основи, над 5 кг пестициди,  18 кг отпадъци, 

съдържащи живак, 98 кг бои, мастила и лепила, 54 кг лекарства с изтекъл срок на 

годност и 17 кг перилни и почистващи препарати. 

 

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.   

 

Разполагането на мобилните пунктове ще става по следния график: 

 

26-ти юни, сряда: 

 

- От 9.00 ч. до 12.45 ч. – Пазар „Чаталджа“, паркинг на ул. „Цар Асен“, район 

„Приморски“; 

 

- От 13.45 ч. до 17.30 ч. – На ъгъла на ул. „Васил Петлешков“ и ул. „Проф. Цани 

Калянджиев“, район „Приморски“; 

  

27-ми юни, четвъртък: 

 

- От 9.00 ч. до 12.45 ч. - Пазар на ул. „Моряшка“, район „Аспарухово“; 

 

- От 13.45 ч. до 17.30 ч. – Площад „Лаврентий“ и ул. „Коста Тюлев“, район „Одесос“; 

 

28-ми юни, петък: 

 

- От 9.00 ч. до 12.45 ч. – Паркинг до газостанцията на ул. „Вяра“ - срещу бл. 138, район 

„Младост“; 

https://dariknews.bg/regioni/varna/zala-plenarna/kyde-se-predavat-opasni-otpadyci-vyv-varna-2172022
https://dariknews.bg/regioni/varna/zala-plenarna/kyde-se-predavat-opasni-otpadyci-vyv-varna-2172022
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- От 13.45 ч. до 17.30 ч. – Паркинг  до „Супермаркет 5“- срещу бл. 302, район „Вл. 

Варненчик“; 

 

29-ти юни, събота: 

 

- От 9.00 ч. до 14.00 ч. – Паркинг до сградата на Община Варна – до бариерата, в 

близост до бул. „Осми Приморски полк“. 

 

Източник: Нова 

 
Заглавие: КАУЗА: Актрисата Илияна Лазарова в битка срещу замърсяването 

 
Линк:https://nova.bg/news/view/2019/06/18/254213/%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0

%B0-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0-

%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0-

%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-

%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-

%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-

%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%B

D%D0%B5%D1%82%D0%BE/ 

 

 
 

Текст: Илияна Лазарова е един от продуцентите на филма „Голата истина за група 

„жигули”" 

 

Актрисата Илияна Лазарова е приела да стане лице на кампанията срещу 

замърсяването на „Грийнбпийс” и Фондация „За Земята”. „Много ме заинтригува 

темата не толкова като актриса, а като майка. Притесних се какво се случва с въздуха 

в България и конкретно в София. Те ме запознаха с нещо, което трябва да се случи в 

следващите години  - построяването на инсинератор в София, който ще гори 

отпадъци. Това много ме притесни. 180 тона отпадъци ще се горят годишно през 

следващите три години, което означава, че Столична община няма да вземе мерки за 

отпадъците”, каза тя в ефира на „Плюс-Минус. Коментарът след новините”. 

 

Илияна Лазарова е един от продуцентите на филма „Голата истина за група 

„Жигули””. „Жанрът е драма и комедия. Това е лек, приятен, музикален филм. Аз ще 

имам малка роля. Мен повече ме вълнува ситуацията като продуцент, не като 

актриса. Искам да се науча на този занаят”, добави тя. 

 

Източник: Дарик 

 
Заглавие: РИОСВ състави акт на дестилерия в Генерал Тошево 

https://nova.bg/news/view/2019/06/18/254213/%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE/
https://nova.bg/news/view/2019/06/18/254213/%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE/
https://nova.bg/news/view/2019/06/18/254213/%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE/
https://nova.bg/news/view/2019/06/18/254213/%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE/
https://nova.bg/news/view/2019/06/18/254213/%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE/
https://nova.bg/news/view/2019/06/18/254213/%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE/
https://nova.bg/news/view/2019/06/18/254213/%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE/
https://nova.bg/news/view/2019/06/18/254213/%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE/
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Линк: https://dariknews.bg/regioni/dobrich/riosv-systavi-akt-na-destileriia-v-general-

toshevo-2172127 

 

 
 

Текст: РИОСВ – Варна наложи акт на дестилерия в Генерал Тошево, съобщават от 

ведомството. Причината е горене на растителни отпадъци. 

   

След сигнали за задимяване и неприятна миризма в Генерал Тошево, служители на 

РИОСВ – Варна извършили проверка по случая. Установено е изгаряне на растителни 

отпадъци от процеса на дестилация на етерично-маслени култури. 

 

На дружеството е съставен акт за установяване на административно нарушение. На 

управителя на дружеството е дадено предписание за незабавно преустановяване на 

горенето на отпадъци. При неизпълнение на предписанието ще бъдат предприети 

административно-наказателни действия, съобщават от Инспекцията. 

 

Източник: National Geographic.bg 

 
Заглавие: Почистиха плаж Ропотамо с подкрепата на National Geographic 

 

Линк: http://www.nationalgeographic.bg/?cid=120&article=8796 

 

 
 

Текст: Като част от кампанията „Планета или пластмаса?“ National Geographic 

подкрепи почистването на плаж Ропотамо, организирано от сърфистите от WIND2WIN 

 

Десетки доброволци от цялата страна обединиха усилия и събраха близо един тон 

пластмаса и други отпадъци от плажната ивица 

 

На 15 и 16 юни, в един от най-красивите заливи по Южното ни Черноморие – Устието 

на Ропотамо, се събраха десетки доброволци за да почистят заедно прилежащия 

плаж от пластмаса. Почистването и съпътстващите го активности бяха организирани 

от сърфистите Илияна Стоилова и Йоан Колев от сърф училище Акаша с подкрепата 

на National Geographic. Доброволците стигаха до плажа на сърфове. Събитието 

обедини инициативата на Илияна и Йоан WIND2WIN с кауза за чисто Черно море, 

свободно от пластмаса и кампанията на National Geographic „Планета или 

пластмаса?“, целяща намаляването на използването на пластмаса за еднократна 

употреба. 

 

https://dariknews.bg/regioni/dobrich/riosv-systavi-akt-na-destileriia-v-general-toshevo-2172127
https://dariknews.bg/regioni/dobrich/riosv-systavi-akt-na-destileriia-v-general-toshevo-2172127
http://www.nationalgeographic.bg/?cid=120&article=8796
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Групата от петдесет доброволци, които посетиха събитието, събра близо един тон 

пластмаса и други отпадъци от плажната ивица. С част от събраните отпадъци 

творците от Destructive Creation създадоха специална инсталация, привличаща 

вниманието към все по-наболелия проблем със замърсяването на моретата и 

океаните с пластмаса. 

 

Всяка година в океаните попадат над 9 млн. тона пластмасови отпадъци. Това е 

еквивалентът на пет найлонови торбички, пълни с пластмаса, които стоят на всеки 30 

см. брегова линия по света.   Изследвания твърдят, че тази пластмаса остава в 

океаните в продължение на над 450 години и проблемът се задълбочава с всяка 

изминала година. 

 

На локално ниво, над три тона пластмасови отпадъци на ден навлизат в Черно море 

от българските брегове, според изследвания на учени.* 

 

В програмата на събитието бяха включени много спортни и образователни активности, 

свързани с посланието за по-малко пластмаса, сред които и същинското почистване, 

в което се включиха активно представители от блогът Lessplastic. 

 

Eco Switch споделиха с присъстващите как можем да „обърнем вълната“ и да 

започнем да използваме по-малко пластмаса в ежедневието си.  

 

С това събитие се поставя началото на тазгодишната инициатива WIND2WIN, която 

миналата година влезе в общественото полезрение със серията от почиствания и най-

вече голямото есенно приключението на Илияна и Йоан: първото по рода си 

скоростно преминаване с уиндсърф от най-северната (Дуранкулак) до най-южната 

точка (Резово) на нашето Черноморие. 

 

Програмата за деня завърши с прожекция на документалния филм на National 

Geographic  „Зелените герои на Джеки Чан“, представящ похода на популярния 

актьор, който тества напълно мобилна машина за рециклиране на пластмаса в 

Тибетското плато. 

 

Специалната конструкция на нашумелите в арт и урбанистичните среди с 

провокативните си инсталации Destructive Creation бе изработена от събраните по 

време на почистването отпадъци. Символичното им произведение беше поставено 

на Северен плаж в Приморско в деня след събитието, за да служи на плажуващите 

като вдъхновение и да напомня за задълбочаващия се проблем със замърсяването с 

пластмаса, особено осезаем в близост до морето. 


