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Източник: БНТ 

 
Заглавие: Протест във Враца с искане за данни за екологичната обстановка в града 

 

Линк: http://news.bnt.bg/bg/a/protest-vv-vratsa-s-iskane-za-danni-za-ekologichnata-

obstanovka-v-grada 
 

 
 

Текст: Ден след като започна изнасянето на опасния серовъглерод от площадката на 

"Химко", граждани на Враца се събраха на протестен митинг пред местната 

екоинспекция. Хората поискаха отговори на редица въпроси, свързани с 

екологичната обстановка в града, защото според тях няма прозрачност, както по 

извършващите се действия със серовъглерода, така и по намеренията в близост до 

жилищните квартали да се изгради инсталация за изгаряне на битови и промишлени 

отпадъци. 

 

Участниците в протестния митинг заявиха, че няма никаква информация къде ще бъде 

превозен серовъглеродът и взети ли са всички мерки за безопасност. 

 

Албена Симеонова, председател на Фондация за Околна среда и земеделие: 

Шефът на инспекцията по околната среда във Враца каза - всичко е наред, не се 

притеснявайте, здравето е гарантирано. Но как е гарантирано, кой разбра, кой от 

хората беше запознат какво се случва? 

 

Организаторите са нарекли своята проява „Публично задаване на въпроси към 

РИОСВ", но от администрацията на инспекцията при тях излезе само експертът Георги 

Караиванов, който пръв алармира за опасния химикал. 

 

Георги Караиванов, експерт от РИОСВ-Враца: Вчера им изисках подробна 

информация и още не са ми отговорили към момента. Нищо не се знае - къде ще 

отива, за крайна точка, дали е продукт или е отпадък. 

 

Семейство Стефанови дойде на митинга с двете си малки деца. 

 

Петър Стефанов: Абсолютно няма прозрачност, единствено това, което казва инж. 

Караиванов, никой друг не се наема да каже истината на хората. 

 

Хората от Враца са обезпокоени и от инвестиционното намерение в местната 

Топлофикация да се изгарят отпадъци, внасяни от чужбина и настояват за широко 

обществено обсъждане на вредите за природната среда. 

 

Източник: News.bg 

 

http://news.bnt.bg/bg/a/protest-vv-vratsa-s-iskane-za-danni-za-ekologichnata-obstanovka-v-grada
http://news.bnt.bg/bg/a/protest-vv-vratsa-s-iskane-za-danni-za-ekologichnata-obstanovka-v-grada
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Заглавие: РИОС-Пазарджик налага забрана на кмета на Стрелча да депонира 

отпадъци на закритото сметище  

 

Линк: https://news.bg/regions/rios-pazardzhik-nalaga-zabrana-na-kmeta-na-strelcha-da-

deponira-otpadatsi-na-zakritoto-smetishte.html 

 

 
 

Текст: Районната инспекция по околната среда и водите в Пазарджик налага 

принудителна административна мярка на кмета на Стрелча Стойно Чачов за забрана 

да депонира отпадъци на закритото сметище край града. Това обяви директорът на 

ведомството Костадин Гешев, цитиран от БНР. 

 

Екоексперти са документирали, че там нелегално са превозвани битови отпадъци 

вместо да се депонират на новото депо край Панагюрище. 

 

 

Според директора на РИОСВ-Пазарджик подобно поведение от страна на кмет е 

прецедент за региона. 

 

Припомняме, че вчера стана ясно, че екоинспекцията е глобила Стойно Чачов, защото 

хвърлял боклук в затворено депо. Наложени са му два акта, които варират между 3 и 

10 хил. лв. 

 

"Допълнителната мярка дава възможност и за наказателно преследване. Автоматично 

ще уведомим и полицията за съдействие за спазването й", пояснява Костадин Гешев. 

 

По думите му необясним остава и фактът защо община Стрелча бави старта на 

рекултивирането на старото сметище, въпреки че има осигурено финансиране и 

избрана фирма. 

 

С депонирането на нови отпадъци се компрометира проекта за рекултивация, 

допълва още директорът на РИОС - Пазарджик. 

 

Кметът Стойно Чачов е отказал коментар по темата с мотив, че това е предизборна 

манипулация. 

 

Припомняме, на 12 март "Икономическа полиция" влезе в общината в Стрелча по 

сигнал на служители. 

 

Ден по-късно говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова заяви, че за деянието 

си Чачов може да получи до 6 години затвор. 

 

https://news.bg/regions/rios-pazardzhik-nalaga-zabrana-na-kmeta-na-strelcha-da-deponira-otpadatsi-na-zakritoto-smetishte.html
https://news.bg/regions/rios-pazardzhik-nalaga-zabrana-na-kmeta-na-strelcha-da-deponira-otpadatsi-na-zakritoto-smetishte.html
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На пресконференция кметът категорично отрече да е оказвал психологически натиск 

върху служителите си. Той коментира, че полицейската акция срещу него била 

"бразилска сапунка". 

 

От своя страна Румен Петков - лидерът на АБВ, чийто член е Чачов, поиска оставката 

на директора на областната полиция заради "недопустимото" нахлуване на 

служителите на реда в общината. 

 

На съдебното заседание на 20 март Чачов не се яви на разпит в съда поради служебен 

ангажимент. 

 

На 29 март Панагюрският районен съд отказа да отстрани от длъжност кмета на 

Стрелча Стойно Чачов.  

 

Прокуратурата настояваше това да се случи, за да не влияе върху показанията на 

подчинените си. Срещу стрелчанския кмет е повдигнато обвинение за оказване на 

принуда върху служители. 

 

На влизане в съдебната зала Чачов заяви, че съвестта му е чиста и това е "мръсен 

номер", с който се цели да го откажат от надпреварата за местните избори. 

 

Източник: Onair.bg 

 

Заглавие: Тонове боклуци заляха Рим, градът е пред санитарна криза 

 

Проблемът се разраства и дори стигна до прокуратурата 

 

Линк: https://bgonair.bg/a/4-world/169989-tonove-boklutsi-zalyaha-rim 

 

 
 

Текст: Проблемът с изоставения боклук в Рим се разраства. Тонове отпадъци са 

изоставени по улиците и кварталите на италианската столица, а лекарската колегия 

се опасява, че може да се стигне до санитарна криза.  

 

След подаден сигнал от нейния председател се стигна и до разследване на 

прокуратурата. Според доклади от предишни години обаче кризата с боклука на Рим 

изглежда не се дължи на липсата на средства, а по-скоро неудобната 

инфраструктура на италианската столица.  

 

Вечният град отдавна се бори срещу този проблем, но това лято изглежда той се 

влошава. По-рано няколко сметища около Рим бяха подпалени. А в Twitter 

потребители се надпреварват кой ще намери най-отвратителната кофа за боклук. 

 

Източник: Cross.bg 

https://bgonair.bg/a/4-world/169989-tonove-boklutsi-zalyaha-rim
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Заглавие: Руското правителство обмисля нова формула за изчисляваме на такса 

смет 

 

Линк: http://www.cross.bg/otpadutzi-osnova-boklyka-1609119.html#.XS_xAX97lPY 

 

 
 

Текст: Руското правителство обмисля възможността за въвеждане на нов метод за 

изчисляване на разходите за събиране на боклука - според броя на контейнерите, 

каза за ТАСС Алексей Макрушин, изпълнителен директор на руския екологичен 

оператор. "Системата до голяма степен ще прилича на изчисленията според 

стандартите. Броят на контейнерите ще се изчислява въз основа на стандартни 

стойности. След това можете да умножите пет контейнера за 30 дни, да получите 150 

контейнера и да изчислите таксата въз основа на това. Оказва се, че е доста сложна 

формула да се разпредели тази сума между офисите и апартаменти, "- каза 

Макрушин. 

Информация, че правителството обсъжда схема за таксуване не за количеството 

генерирани отпадъци, а за броя на наличните резервоари се появи през юли. През 

март 2019 г. ръководителят на руското правителство Дмитрий Медведев отбеляза, че 

сегашната система за изчисляване на таксите не е напълно справедлива и е 

необходимо да се премине от стандарт към плащане „в действителност". Сега 

цената на услугите за отстраняване на твърдите битови отпадъци (ТБО) за резиденти 

се изчислява въз основа на статистически данни. Тарифата на регионалния оператор 

за преместване на един тон или кубичен метър отпадъци се умножава по процента 

на натрупване за жителите на даден регион и се разделя на броя дни. 

 

Министерството на природните ресурси потвърди, че вече е изготвен проект на 

правителствен указ за преминаване към изплащане на боклука въз основа на 

действителния натрупан обем, се казва в доклада. Но конкретният механизъм не беше 

разкрит. Също така министерството отбеляза, че в момента те редактират 

проекторезолюцията относно прехода към "фактическо" плащане, за да преценят 

всички слаби страни на тази система. 

 

Експертите все още не могат да определят недвусмислено коя система за 

изчисляване на плащането ще бъде по-справедлива и реалистична. Институтът на 

регионалния оператор стартира на национално ниво от 1 януари 2019 година. Така 

реалното количество генерирани твърди битови отпадъци ще стане известно до края 

на годината и може да бъде по-високо от стандартната стойност, което може да 

доведе до увеличаване на плащанията. 

 

От друга страна, в света има положителни примери за това, как системата на 

заплащане работи "всъщност". Но това е дългосрочна перспектива. Преходът към 

системата „де факто" може да изисква инсталирането на специални контейнери с 

ограничен достъп за живущите. Това ще доведе до допълнителни разходи. 

http://www.cross.bg/otpadutzi-osnova-boklyka-1609119.html#.XS_xAX97lPY
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Реформата на индустрията за събиране и изхвърляне на отпадъци започна в Руската 

федерация на 1 януари 2019 г. Досега 11 региона не са влезли в нея. Тя е 

предназначена да направи третирането на боклука по-цивилизовано, да реши 

проблема с неразрешени сметища и значително да намали обема на отпадъците, 

които се транспортират до депата. 

 

Източник: БНТ 

 
Заглавие: Как в Япония се грижат за природата? 

 

Линк: http://news.bnt.bg/bg/a/kak-v-yaponiya-obrazovat-khorata-da-pazyat-okolnata-

sreda 

 

 
 

Текст: Как в Япония образоват хората да мислят за земята и да пазят околната среда. 

Специални проекти успяват да накарат хората за няколко години да намалят 

значително изхвърлените отпадъци.  

 

Примери от музей в Токио и екоцентър в Киото показва Надежда Василева. 

Как ще изглежда земята след 50 години? И ако можете да изберете само едно - да 

няма замърсяване, да няма бедност, да няма болести или войни, какво бихте 

избрали?  

 

Музеят за съвременна наука и иновации в Токио ни кара да си зададем хиляди 

въпроси за бъдещето, което променяме ние самите. Място, където можем да 

разговаряме с робот-андроид.  

 

- Как се казваш? 

- Казвам се Надя.  

- Приятно ми е да се запознаем. Радвам се да те видя.  

 

Този андроид е тук, за да разберем разликата между роботите и хората. Опознавайки 

тях, по-добре опознаваме себе си.  

 

В Киото с проекти се борят срещу промяната на климата. В града дори събират в 

контейнери използвано олио за готвене. 

 

 

Киото започна този проект - да събира олио. Има фабрика за производство на 

биодизел за камионите за боклука и за градските автобуси.  

 

Това е и първият японски град, който въвежда изискване отпадъците да се събират 

само в специални торбички, които хората трябва да си купят.  

http://news.bnt.bg/bg/a/kak-v-yaponiya-obrazovat-khorata-da-pazyat-okolnata-sreda
http://news.bnt.bg/bg/a/kak-v-yaponiya-obrazovat-khorata-da-pazyat-okolnata-sreda
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Преди това хората мислеха, че хвърлянето на боклуците е безплатно. Сега вече 

виждат, че не е. Една такава торбичка струва 45 йени и те смятат, че е твърде много.  

 

Така отпадъците постепенно намаляват. През 2003-та изхвърлените боклуци на човек 

за 10 дни са над 13 килограма.  

 

През 2016-та, благодарение на взетите мерки боклуците намаляват до под 8 

килограма. 

 

Администрацията сама не може да се справи, нуждаем се от помощта на 

гражданите. Имаме около 200 групи от доброволци, които работят да намалим 

изхвърлянето на отпадъци.  

 

Доброволци има и в този екоцентър. 

 

Обичам екологичния начин на живот и искам повече хора да живеят така. 

 

Преди да се пенсионирам работех в областта на опазването на околната среда, 

сега помагам тук.  

 

През 2000-та година в града са изхвърляни 820 тона отпадъци годишно. Вече са 

наполовина по-малко. Целта е през 2020-та количеството да намалее до 390 тона. 

 

Източник: БТА 

 
Заглавие: Ученици и учители обновиха с рециклирани материали класна стая в село 

Ноевци 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/video/show/id/0_1xd4exlo 

 

 

Текст: Рециклирана класна стая ще посрещне на 15 септември първокласниците на 

ОУ "Христо Смирненски" в брезнишкото село Ноевци. Те ще учат на чиновете на 

техните баби и дядовци, съобщи директорът на учебното заведение Ивелина Ангелова. 

Възпитаниците на школото, заедно с целия персонал, дали нов живот на захвърлен и 

ненужен училищен инвентар. Преобразявайки го в красива мебел, те превърнали 

класната стая на слятата паралелка от първи и втори клас в завидно привлекателен 

оазис. Ентусиастите дружно "изтупали прахта" на забравени на последния етаж на 

училището стари чинове и дървени шкафове, купили палета и пребоядисали всичко в 

пъстри цветове. Децата направили саксии от стари грамофонни плочи, моливници от 

консерви и от ролки от тоалетна хартия, лястовици от излишни списания и др., които 

подредили в класната стая. Фототапет на дърво и тапети със зеленина завършили 

илюзията, че се намираш в горско убежище, а не в стандартно училище. 

http://www.bta.bg/bg/video/show/id/0_1xd4exlo
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Инициативата цели децата да почувстват класната стая като част от екосистема. 

Вземайки дейно участие в случващото се, учениците го приемат твърде лично и го 

съпреживяват, сподели още директорката. Починът за рециклиране стартирал с 

провеждащата се в цялата страна инициатива "Капачки за бъдеще" разказа началният 

учител Зорница Стойнева, която ръководи кръжок по рециклиране и е инициатор на 

преустройството. Децата били силно ентусиазирани от начинанието и с огромно 

желание ежедневно носели все повече и повече капачки. След това започнали да 

събират хартия и преди ваканцията количеството достигнало 30 килограма. Акцията 

продължава и през лятото, като в първия учебен ден децата трябва да донесат 

събраната хартия и капачки. В началото на учебната година ще бъде поставен 

контейнер с няколко отделения, в който децата разделно ще хвърлят отпадъци от 

стъкло, метал и пластмаса. В саксиите от стари грамофонни плочи учениците ще 

виждат израстването на бобово стъбло, заложено по програма по предмета "Човек и 

природа". По този начин децата гледат не нарисуваното, или снимано в учебника като 

суха материя, която трябва да наизустят, посочи още Ивелина Ангелова. В 

рециклираната класна стая от есента ще има и кът за животни - може би аквариум с 

риби, или други любимци, за които децата ще се грижат. Училището и дворът са чисти 

и това е благодарение на децата, уверява директорката. Предстои да бъдат 

направени още две рециклирани класни стаи, в които ще учат по-големите. В ОУ 

"Христо Смирненски" в село Ноевци учат 45 деца. Шестнадесет от тях ще провеждат 

учебния процес в първата рециклирана класна стая. Видео - Елка Робева. Монтаж - 

Младен Стоянов. 

 


