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Източник: МОСВ 

 
Заглавие: ОПОС призовава за обща грижа за природата в нов 3D мапинг 

проектУдарно строят площадка за компостиране на био отпадъци в Севлиево 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/opos-prizovava-za-obsta-grija-za-prirodata-

v-nov-3d-maping-proekt/ 

  

 
 

Текст: От днес Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) започва 

излъчването на анимации от новия 3D мапинг проект, който призовава за обща грижа 

за природата.  Проектът показва рисковете от човешкото въздействие върху околната 

среда и как с осъзнати действия всеки може да помогне за нейното опазване. 

Визуалният спектакъл ще се прожектира всеки работен ден в периода 9-20 септември, 

от 21:15 до 22:00 ч. пред Национална галерия „Квадрат 500” (пл. „Свети Александър 

Невски“). 

 

Инициативата носи посланието „Нямаме план(ета) „Б“, което е продължение на 3D-

кампанията на ОПОС, започнала в края на 2018 г. Този път анимациите насочват 

вниманието върху оползотворяването на природните ресурси по устойчив начин с 

фокус върху темите „Отпадъци“, „Наводнения и свлачища“ и „Качество на 

атмосферния въздух“. 3D-проектът популяризира идеята, че грижата за природата е 

обща мисия, в която успехът идва само ако всички полагат усилия заедно. Със 

средства по ОПОС в България се изграждат пречиствателни станции и инсталации за 

преработка на отпадъци, инвестира се в мерки за по-чист въздух, работи се срещу 

риска от наводнения и свлачища, полагат се грижи за опазване на богатото 

биоразнообразие. „Нямаме план(ета) „Б“ е призив за обединяване около общата 

кауза за по-чиста и по-сигурна околна среда“. 

 

3D Mapping е вид технология, която чрез анимации или статични изображения създава 

реалистични илюзии и ефекти върху триизмерни повърхности като сгради и 

паметници. Изпълнител на анимациите е компанията Elektrick.Me, която има 

дългогодишен опит в създаването на 3D mapping с успешно реализирани проекти в 

България, Холандия, Швеция, Русия, Казахстан, Кувейт, Китай и други. „Целим да 

припомним, че отделният човек не е само страничен наблюдател, но и пряк участник 

в запазването на екосистемите и биоразнообразието, без които човешката 

цивилизация не би била възможна“, споделят създателите на мапинг-анимацията. За 

реализацията на проекта работят над 12 български артисти - дигитални скулптори, 3D 

аниматори и музиканти. 

 

Източник: МОСВ 

https://www.moew.government.bg/bg/opos-prizovava-za-obsta-grija-za-prirodata-v-nov-3d-maping-proekt/
https://www.moew.government.bg/bg/opos-prizovava-za-obsta-grija-za-prirodata-v-nov-3d-maping-proekt/
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Заглавие: Издаден е акт за спиране на мощности на ТEЦ „Брикел“ 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/izdaden-e-akt-za-spirane-na-mostnosti-na-

tec-brikel/ 

 

 
 

Текст: Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Стара Загора 

днес издаде принудителна административна мярка за спиране на котли №1, 2, 3, 4, 5 

и 6 на горивната инсталация за производство на топлинна енергия на ТЕЦ „Брикел“, гр. 

Гълъбово. Мярката е наложена заради установено използване на неразрешен вид 

гориво – биомаса, в нарушение на издаденото Комплексно разрешително на 

дружеството. Едно от основанията за налагане на мярката е установено при проверка 

на дружеството на 03.09.2019  г.  - наличие на биомаса на транспортната лента, която 

подава гориво към работещ котел, както и съхранение на големи количества 

балирана слама с осигурен достъп до централата. 

 

Наложената принудителна административна мярка на ТЕЦ „Брикел“ е с оглед 

невъзможността на оператора да гарантира спазването на екологичното 

законодателство чрез осигуряване на необходимите условия за съответствие на 

експлоатацията на инсталацията с действащото Комплексно разрешително. Мярката 

влиза в сила от днес, 09.09.2019 г., и срокът на нейното действие е до преустановяване 

на извършване на нарушението. 

 

Във връзка с разпореждане на главния прокурор на Република България Сотир 

Цацаров Министерство на околната среда и водите (МОСВ) предприе незабавни 

действия за извършване на проверки на място в „Топлофикация – Перник“ АД, ТЕЦ 

„Бобов дол“ ЕАД, „Топлофикация – Сливен“ ЕАД и ТЕЦ „Брикел“ ЕАД. 

 

Източник: News.bg 

 

Заглавие: "Бъдеще за Джерман" категорично против депо за отпадъци близо до селото 

 

Линк: https://news.bg/regions/badeshte-za-dzherman-kategorichno-protiv-depo-za-

otpadatsi-blizo-do-seloto.html 

 

 
 

Текст: Отворено писмо до премиера, министъра на околната среда и водите, 

директора на "Пожарна безопасност и защита на населението" и до членове на 

https://www.moew.government.bg/bg/izdaden-e-akt-za-spirane-na-mostnosti-na-tec-brikel/
https://www.moew.government.bg/bg/izdaden-e-akt-za-spirane-na-mostnosti-na-tec-brikel/
https://news.bg/regions/badeshte-za-dzherman-kategorichno-protiv-depo-za-otpadatsi-blizo-do-seloto.html
https://news.bg/regions/badeshte-za-dzherman-kategorichno-protiv-depo-za-otpadatsi-blizo-do-seloto.html
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Европейския парламент изпращат от сдружение "Бъдеще за Джерман". Това 

съобщава БНР. 

 

От сдружението са категорични, че избраният терен от около 200 дка край село 

Джерман не е подходящ за депо за отпадъци в непосредствена близост с крайните 

къщи на селото до АМ "Струма". 

 

Пожарът под виадукта на "Струма" преди близо месец е потвърждение, че отпадъци 

близо до магистралата не бива да се депонират. 

 

Председателят на сдружението "Бъдеще за Джерман" Борислав Тасков обясни 

мотивите за писмото: 

 

"От инженерна гледна точка не може да се гарантира безопасното експлоатиране... 

И само заради това преместиха около 3 километра магистралата и я сложиха на 

"Вторични суровини". Беля стана. Те когато я направиха още, 8 години този боклук си 

стои на общинския терен, извън "Феникс ресурс". Това писмо ще го пуснем и на 

медиите". 

 

Източник: Актуално 

 
Заглавие: Заместник-министър слиза под водата, за да чисти морското дъно на 

Бургаския залив 

 

Линк: https://www.actualno.com/burgas/zamestnik-ministyr-sliza-pod-vodata-za-da-chisti-

morskoto-dyno-na-burgaskija-zaliv-news_1373782.html 

 

 
 

Текст: В кампанията на bTV за почистване на страната от ненужните отпадъци се 

включва и зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова. По този 

повод тя ще бъде в Бургас на 14 септември. 

 

Николова ще се спусне под водата, благодарение на екипировката и помощта на 

Клуб „Приятели на морето – Бургас“. Actualno.com разговаря с Живко Давидков, който 

дълги години е бил председател на сдружението: “Не само заместник-министър 

Николова ще може да облече водолазен костюм и да влезе под водата. Всеки, който 

иска, може да се включи в инициативата. Трябва обаче да има силна психика, защото 

това начинание не е за всеки. Нашата дейност е малко екстремна и не е за хора с 

по-слаба психика. На моста, където най-вероятно ще е началният пункт, хората могат 

да участват и като зрители, защото самото действие е интересно и атрактивно. 

Морето носи боклуци и от други места, не само от нашия залив. В повечето случаи то 

ги изхвърля на брега. Ние ще се опитаме да извадим от водата тези, на които не им е 

там мястото". От Бургаският мост започва подводното събиране на отпадъци. Екипи на 

https://www.actualno.com/burgas/zamestnik-ministyr-sliza-pod-vodata-za-da-chisti-morskoto-dyno-na-burgaskija-zaliv-news_1373782.html
https://www.actualno.com/burgas/zamestnik-ministyr-sliza-pod-vodata-za-da-chisti-morskoto-dyno-na-burgaskija-zaliv-news_1373782.html
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РИОСВ и доброволци ще има и на други места. Те ще почистват района на солниците 

и водопада „Докузак“, който се намира в Странджа планина. 

 

Замърсяването с отпадъци от различен характер е нещо нормално за цивилизацията, 

смята Живко Давидков. Той не е съгласен с теорията, която се лансира в световен 

мащаб, че пластмасата е превзела океаните и моретата. Съветва да не вярваме на 

всичко, което се пише, а да пазим природата и да сме отговорни към нея. Такива са 

и идеите на Клуб „Приятели на морето – Бургас“ - да възпитава младите хора да 

опазват биологичното разнообразие в Черно море, да обичат морето, да пазят 

традициите, да популяризира водните спортове, както и всички добри морски 

практики. 

 

Източник: Фокус 

 

Заглавие: Пазарджик: РИОСВ провери два сигнала за замърсяване на реките Рибна и 

Брациговска река  

 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2019/09/09/2696761/pazardzhik-riosv-proveri-dva-

signala-za-zamarsyavane-na-rekite-ribna-i-bratsigovska-reka.html 

 

 
 

Текст: Два сигнала за замърсяване на реки са получени на зеления телефон на 

РИОСВ - Пазарджик. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Пазарджик от РИОСВ. Първият 

е за замърсяване в коритото на река Рибна на територията на община Велинград. При 

извършената проверка в ДЛС „Чепино“ и Община Велинград е констатирано наличие 

на леки фракции битови отпадъци вляво и вдясно от горски път в защитената местност 

„Меандрите на река Рибна“, както и извън защитената местност. Дадено е 

предписание на директора на ДЛС „Чепино“ да се извърши почистване на 

замърсените с отпадъци терени и се предприемат мерки за недопускане на нови 

замърсявания. Вторият сигнал е за това, че Брациговска река след Римския мост при 

вливането и в Стара река е замърсена, мирише на мазут и има умряла риба. При 

извършената проверка е установено, че реката е мътна и с тъмен цвят. Не са 

установени мазни петна от мазут или други нефтопродукти, както и наличие на умряла 

риба. Установено е, че замърсяването е вследствие на неправилно наторяване на 

ливади с ферментационен продукт от централи за производство на електроенергия 

от биогаз. Предстои установяване на собствениците на ливадите и уведомяване на БД 

ИБР - Пловдив. 

 

Източник: Марица 

 

Заглавие: 3-метрова композиция от отпадъци ни провокира 

 

Линк: https://www.marica.bg/3-metrova-kompoziciq-ot-otpadyci-ni-provokira-Article-

231933.html 

http://www.focus-news.net/news/2019/09/09/2696761/pazardzhik-riosv-proveri-dva-signala-za-zamarsyavane-na-rekite-ribna-i-bratsigovska-reka.html
http://www.focus-news.net/news/2019/09/09/2696761/pazardzhik-riosv-proveri-dva-signala-za-zamarsyavane-na-rekite-ribna-i-bratsigovska-reka.html
https://www.marica.bg/3-metrova-kompoziciq-ot-otpadyci-ni-provokira-Article-231933.html
https://www.marica.bg/3-metrova-kompoziciq-ot-otpadyci-ni-provokira-Article-231933.html
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Текст: Триметрова арт инсталация от пластмасови и метални отпадъци ще бъде 

издигната на инфо-пункта на Аз, Ти, Пловдив! на пл Ст. Стамболов на 14-тото издание 

на инициативата НОЩ/Пловдив, която ще се проведе от 13 до 15 септември. Автори на 

творбата са пловдивските визуални творци Flash (Мария Трифонова) и Мира Мохсен. 

Те искат да провокират нови разговори по темата за намаляване на отпадъците, за 

тяхното рециклиране и за нуждата да подобрим средата, в която живеем. Тези три 

теми са водещи в дейността на платформата за чиста градска среда „АЗ, ТИ, 

ПЛОВДИВ!“, с чието партньорство ще бъде създадена композицията.  

 

„Ние се чувстваме отговорни граждани и правим това, което можем като артисти – 

рециклираме чрез изкуство. Това, което е боклук за някой, за други може да е 

съкровище.“ – казват Flash и Mira Rama. „Апелът ни към съгражданите ни е всеки да се 

замисли, какво би могъл да направи за намаляването на боклука и да се задейства“ 

– допълват те. 

 

Проектът е наречен „7 грама“, тъй като според някои изследвания човек поглъща 

такова количество пластмаса всяка година вследствие на замърсяването и на 

употребата на множество опаковки за еднократна употреба. 

 

Съпричастността на художничките към темата за чистотата на града не е нова. По-

рано през годината Flash изрисува контейнери за боклук в квартал „Смирненски“ в 

Пловдив по покана на „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“. 

 

Тазгодишното издание на инициативата НОЩ/Пловдив ще се проведе с идеята за 

Чисто събитие, като си партнира с платформата за чиста градска среда „АЗ, ТИ, 

ПЛОВДИВ!“ в няколко аспекта. Активистите за чиста градска среда ще организират 

разполагането на кошове за разделно събиране на отпадъци по Главната улица в 

Пловдив и на някои от най-големите инициативи. На площад „Стефан Стамболов“ ще 

бъде разположен основният кът на „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“, където доброволци на 

инициативата ще разясняват нуждата от намаляване на отпадъците и тяхното 

рециклиране. На място ще бъдат организирани и забавни образователни игри за 

малки и големи. 

 

 

 


