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Източник: МОСВ 

 
Заглавие: Смолян ще изпълнява мерки за по-чист въздух със средства по ОПОС 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/smolyan-ste-izpulnyava-merki-za-po-chist-

vuzduh-sus-sredstva-po-opos/ 
 

 
 

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

Николай Мелемов подписаха договор за подобряване качеството на атмосферния 

въздух. Размерът на инвестицията е 9,6 млн. лв., осигурени изцяло от ОП „Околна среда 

2014-2020 г.“. 

 

С изпълнението на проекта ще се намали количеството емисии на фини прахови 

частици (ФПЧ10) и азотни оксиди, които са с източник на битовото отопление с твърдо 

гориво. Реализирането на посочените мерки ще допринесе за подобряване 

качеството на атмосферния въздух за близо 36 000 жители на община Смолян, както 

и за изпълнение на целите, произтичащи от националното секторно законодателство. 

 

Проектът ще се изпълнява на два етапа. Първият етап включва анализ на средата и 

изготвяне на визия за подхода при подмяна на горивните инсталации. На базата 

резултатите през втория ще бъдат изпълнени същинските инвестиционни мерки за 

подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни източници на 

топлинна енергия. 

 

Срокът за изпълнение на дейностите е 53 месеца. 

 

Източник: Economic.bg 

 
Заглавие:  Нов еко тренд - минералната вода в кенчета 

 
Pepsi обяви, че водата ѝ скоро ще се продава в алуминиеви кутии 

 

Линк: https://www.economic.bg/bg/news/11/nov-trend-mineralnata-voda-v-kencheta-

vmesto-v-plastmasovi-butilki.html 
 

 
 

https://www.moew.government.bg/bg/smolyan-ste-izpulnyava-merki-za-po-chist-vuzduh-sus-sredstva-po-opos/
https://www.moew.government.bg/bg/smolyan-ste-izpulnyava-merki-za-po-chist-vuzduh-sus-sredstva-po-opos/
https://www.economic.bg/bg/news/11/nov-trend-mineralnata-voda-v-kencheta-vmesto-v-plastmasovi-butilki.html
https://www.economic.bg/bg/news/11/nov-trend-mineralnata-voda-v-kencheta-vmesto-v-plastmasovi-butilki.html
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Текст: Нов екологичен тренд измества традиционните пластмасови бутилки за 

минерална вода, заменяйки ги с алуминиеви кенчета. И все повече големи компании 

залагат на тази идея. 

 

Планът на Pepsi за намаляване на пластмасовите отпадъци включва замяната на 

пластмасовите бутилки с кенове. Дори и за водата. Компанията съобщи, че водата ѝ 

с марката Aquafina скоро ще се продава в алуминиеви кутии в американските 

вериги за бързо хранене и ресторанти, още от следващата година. Компанията ще 

тества и по-широко разпространение в магазините. 

 

Продажбите на вода в кенчета не е нова идея. Компании като Anheuser-Busch доставят 

вода в кенчета на работещите в спешната и неотложна помощ и пожарната, а някои 

стартиращи фирми използват модерен маркетинг, за да направят водата в кенчета 

потребителско явление.  

 

Например, компанията Liquid Death продава затворена в кенчета вода от Алпите.  

 

Някои защитници на околната среда подкрепят използването на алуминий вместо 

пластмасата, казвайки, че първият е много по-лесен за рециклиране. А корпорации 

от всички индустрии работят за намиране на устойчиви алтернативи, тъй като 

проблемите с пластмасите в света продължават да се трупат: около 91% от всички 

пластмасови отпадъци никога не са били рециклирани. 

 

Източник: Дневник 

 
Заглавие: Найлоновите торбички са забранени от днес в Нова Зеландия 

 

Линк:https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/07/01/3932474_nailonovite_torbichki_sa_zabran

eni_ot_dnes_v_nova/?ref=rss 

 

 
 

Текст: Забраната за използването на пластмасови торбички за еднократна употреба, 

придружена от тежки финансови санкции за магазините, влезе днес в сила в Нова 

Зеландия, предаде АФП. 

 

Всяка година един милион птици и над 100 000 морски обитатели в света се нараняват 

или умират, като се заплитат в пластмасови отпадъци или като ги сбъркат с храна. 

 

Новият регламент, обявен през август 2018 година, вече започна да се прилага в 

основните супермаркети в Нова Зеландия още преди официално да влезе в сила. 

Нарушителите му рискуват глоби до 100 000 новозеландски долара, или близо 67 000 

щатски долара. 

 

https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/07/01/3932474_nailonovite_torbichki_sa_zabraneni_ot_dnes_v_nova/?ref=rss
https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/07/01/3932474_nailonovite_torbichki_sa_zabraneni_ot_dnes_v_nova/?ref=rss
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Новозеландците се гордеят с екологичната репутация на страната си и искат да 

останат на висота, заяви министърката на околната среда Юджин Сейдж, цитирана 

от "Франс прес".  

 

Вече над 80 страни са въвели подобни забрани, сочат данни на Програмата на ООН 

за околната среда. Близо 5 трилиона найлонови торбички се потребяват всяка година 

в света, а много малка част са от тях се рециклира, се посочва в доклад на ООН. 

 

Източник: Дарик 

 
Заглавие: Спряха образуването на нерегламентирано сметище в Поповско 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/shumen/spriaha-obrazuvaneto-na-nereglamentirano-

smetishte-v-popovsko-2174413 
 

 
 

Текст: След подаден сигнал в шуменската екоинспекция от жители на с. Славяново, 

община Попово, за сметище от строителни отпадъци, изхвърлени в дерето на селото, 

експертите на РИОСВ – Шумен веднага се отзоваха на мястото. 

 

В присъствието на представител на община Попово и подателя на сигнала те 

констатираха наличието на замърсен участък с бетон, тухли и мазилка с дължина 

около 100 м. Недобросъвестен жител системно е изхвърлял строителни отпадъци по 

черен път в селото, част от които по-късно са пропаднали в най-ниската част на 

дерето. 

 

При извършения оглед на място в дерето не беше установено нерегламентирано 

заустване на отпадъчни води, както и видимо замърсяване и оцветяване на речните 

води. Строителните отпадъци обаче са потенциална опасност за намаляване на 

проводимостта и бъдещо замърсяване на дерето, което е приток на р. Сеячка, приток 

на яз. Каваците, установи още проверката. 

 

На община Попово са издадени предписания за своевременно почистване на 

замърсения участък и уведомяване в срок на РИОСВ – Шумен за изпълнението им. 

 

Източник: Дневник 

 
Заглавие: Където има диво къмпингуване, има изключително много отпадъци, смята 

Нено Димов 

 

Линк:https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/07/02/3932638_kudeto_ima_divo_kumpinguvan
e_ima_izkljuchitelno_mnogo/ 

 

https://dariknews.bg/regioni/shumen/spriaha-obrazuvaneto-na-nereglamentirano-smetishte-v-popovsko-2174413
https://dariknews.bg/regioni/shumen/spriaha-obrazuvaneto-na-nereglamentirano-smetishte-v-popovsko-2174413
https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/07/02/3932638_kudeto_ima_divo_kumpinguvane_ima_izkljuchitelno_mnogo/
https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/07/02/3932638_kudeto_ima_divo_kumpinguvane_ima_izkljuchitelno_mnogo/
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Текст: Където има диво къмпингуване, има изключително много отпадъци. Това мнение 

изрази министърът на околната среда и водите Нено Димов пред "Нова телевизия". 

Според него всеки, който иска да е на къмпинг на определено място, трябва да си 

плати, за да бъде почистено след него. 

 

Миналия месец парламентът прие промени в Закона за устройството на 

Черноморското крайбрежие. Според тях ще могат да се обособяват места за 

временно разполагане на палатки, кемпери или каравани в зона "А" и "Б", извън 

територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги в 

поземлени имоти или части от тях, собственост на държавата, на общините, на частни 

физически или юридически лица, попадащи в горски територии или в земеделски 

земи, както и в незастроени имоти, включени в границите на урбанизирани територии, 

без промяна на предназначението им. 

 

Тези места няма да се категоризират като къмпинги от Министерството на туризма. В 

тях се разрешава поставянето само архитектурни елементи без търговско 

предназначение, които не изискват строителство - беседки, заслони, пейки, маси, 

информационни табла, чешми, дървени огради, скари и други. 

 

Президентът Румен Радев наложи вето върху два параграфа от закона, но то беше 

отхвърлено от парламентарната регионална комисия. Това доведе и до протести пред 

Народното събрание.  

 

Нено Димов каза още, че wсе още нито един малък град с под 2000 души население 

не е кандидатствал за финансиране на пречиствателна станция за вода. 

 

"Във всички големи курорти и градове действат пречиствателни станции за отходните 

води. Проблемът остава в по-малките от типа на Синеморец – тези, които са под 2000 

жители извън сезона. Именно заради това в края на миналата година направихме 

промени и такива градове да могат да кандидатстват за пречиствателни станции, 

което до тази година не беше разрешено. От 1 януари действа това, но все още 

нямаме заявка от такъв град", заяви Димов. 

 

 

Освен това не се подготвяла забрана за ограничаване на вноса на дизелови 

автомобили с клас под Евро 4 от началото на 2021 г. Това щяло да бъде допълнителна 

мярка, която може и да не бъде приложена. По думите му не може да бъде забранен 

вносът на автомобили с дизелови двигатели, тъй като се нарушава правото на 

свободно движение на хора, стоки, услуги и капитали в ЕС. 

 

Източник: Актуално 

 
Заглавие: Подземните контейнери вече са факт и в Благоевград 
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Линк: https://www.actualno.com/blagoevgrad/podzemnite-kontejneri-veche-sa-fakt-i-v-

blagoevgrad-news_764681.html 

 

 

Текст: Поредното изпълнено обещание на кметът на Благоевград д-р Атанас 

Камбитов е вече налице. Става въпрос за концепцията за подземни контейнери, която 

той презентира още от началото на тази година.  

 

Първите подземни контейнери вече са разположени в центъра на града и са осем на 

брой. Три от тях се намират в пространството между сградата на Камерна опера и 

Минералната баня, два - при паркинга под пл. „Македония“ и още три на ул. „Гьорче 

Петров“, под НАП. Важно уточнение е, че в тях могат да бъдат изхвърляни само битови 

отпадъци, но не и изделия от стъкло. Очаква се постепенно те да навлязат в целия град. 

Този вид контейнери са стандартна практика в цяла Европа. Намаляват неприятната 

миризма, събират по-голямо количество отпадъци и и водят до по-доброто 

рециклиране. Освен това се гарантира, че те няма да бъдат "отваряне" от лица, които 

преравят боклука. 
 

Източник: Дарик 

Заглавие: Горяха контейнерите за разделно събиране на отпадъци срещу Централна 

гара в Пловдив (СНИМКИ) 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/plovdiv/goriaha-kontejnerite-za-razdelno-sybirane-na-

otpadyci-sreshtu-centralna-gara-v-plovdiv-snimki-2174643 
 

 
 

Текст: Контейнерите за разделно събиране на отпадъци срещу Централна гара в 

Пловдив горяха този следобед.   

Първи пожара забелязват продавачите от магазините, които са наблизо. 

Те подали сигнал на телефон 112. Според хората, огънят е тръгнал първо от 

контейнера за хартиени отпадъци. 

Най-вероятно заради хвърлен незагасен фас от цигара. За известно време в района 

се усещаше силна миризма на изгоряло. 

Екип на Пожарната успя да реагира много бързо и загаси пламъците  Пострадали 

хора няма.   

 

 

https://www.actualno.com/blagoevgrad/podzemnite-kontejneri-veche-sa-fakt-i-v-blagoevgrad-news_764681.html
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https://dariknews.bg/regioni/plovdiv/goriaha-kontejnerite-za-razdelno-sybirane-na-otpadyci-sreshtu-centralna-gara-v-plovdiv-snimki-2174643
https://dariknews.bg/regioni/plovdiv/goriaha-kontejnerite-za-razdelno-sybirane-na-otpadyci-sreshtu-centralna-gara-v-plovdiv-snimki-2174643

