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Източник: Дир 

 

Заглавие: Сърцераздирателно видео: лебед чисти водата от пластмасови боклуци 

 

Линк: https://vremeto.dir.bg/novini/sartserazdiratelno-video-lebed-chisti-vodata-ot-

plastmasovi-boklutsi 

 

 
 

Текст: Споделен в Туитър и Ютюб видеоклип показва как тъжен лебед се опитва да 

изчисти огромното количество пластмасови отпадъци, натрупани на брега на водна 

площ (вероятно река или езеро), чието име не се споменава.  

 

Всъщност, това и не е необходимо, тъй като това би могла да бъда всяка водна площ 

по света. 

 

Краткото видео няма нужда от коментар. На него се вижда как красив и изящен лебед 

извива стройната си дълга шия и вади от водата мръсни пластмасови отпадъци. 

 

Характерно, както и при други биологични видове, докато той чисти, един негов събрат 

и дузина патици стоят и наблюдават отстрани с любопитство. 

 

Източник: 24 Часа 

 

Заглавие: Протест в Босна: Хърватия иска да построи депо за ядрени отпадъци близо 

до границата 

 

Линк: https://www.24chasa.bg/novini/article/7678611 

 

 
 

Текст: Стотици босненци се събраха днес на протест срещу плановете на съседна 

Хърватия да складира отпадъци от единствената атомна централа в района близо до 

границата с Босна, където тече река Уна, известна с природните си красоти, 

предадоха Асошиейтед прес и БТА. 

 

Протестиращите в град Нови град (Северозападна Босна) предупредиха, че депото 

за ядрени отпадъци ще застраши реката и местните жители, които са около 250 000. 

 

 

https://vremeto.dir.bg/novini/sartserazdiratelno-video-lebed-chisti-vodata-ot-plastmasovi-boklutsi
https://vremeto.dir.bg/novini/sartserazdiratelno-video-lebed-chisti-vodata-ot-plastmasovi-boklutsi
https://www.24chasa.bg/novini/article/7678611
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Демонстрантите носеха плакати с надписи като "Искам здраво бъдеще" и "Спрете - 

река Уна се нуждае от нас". Те призоваха Хърватия да се откаже от плановете за депо 

в бившите казарми в Търговска гора и обещаха да се борят срещу тях. 

 

"Трябва да кажем НЕ!", заяви кметът на Нови град Мирослав Дърляча. "Трябва да се 

борим, за да опазим нашия начин на живот и река Уна". 

 

Строената през 1980-те години АЕЦ Кръшко е обща собственост на Словения и 

Хърватия. Представители на двете страни ще се срещнат следващата седмица, за да 

обсъждат въпроса за допълнителни депа за съхраняване на ядрените отпадъци. 

 

Хърватската държавна телевизия ХРТ съобщи днес, че Загреб все още не е решил 

дали да строи депо или да складира отпадъците в ново съоръжение, което строи 

Словения. 

 

Хърватският министър на опазването на околната среда и енергетиката Томислав 

Чорич заяви днес, че страната има проблем и с отпадъците от училища, болници и 

затвори, и се надява да намери цялостно решение за тези проблеми. 

 

В Босна активистите и официалните лица, които участваха в днешния протест, заявиха, 

че Хърватия трябва да намери друго място, по-близо до АЕЦ Кръшко, която се намира 

близо до словенско-хърватската граница. 

 

Източник: 24 Часа 

 
Заглавие: Даpиxме 45 xил. евро на Подгорица за pаздeлно cъбиpане на отпадъци  

 

Линк: https://www.24chasa.bg/novini/article/7676795 

 

 
 

Текст: Днес на тържествена церемония в Общинския парламент на град Подгорица 

българският посланик в Черна Гора д-р Меглена Плугчиева от името на 

Министерството на външните работи подписа с кмета на гр.Подгорица Иван Вукович 

Споразумение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер на 89 772 

лв. /45 899,69 евро/ за реализация на проекта "Подобряване на системата за 

управление на отпадъците чрез въвеждане на първично разделяне" за столицата на 

Черна Гора -Подгорица чрез инсталиране на подземни контейнери за разделно 

събиране на отпадъци. 

 

Финансовата помощ е на основание Постановление на МС от 2011 г. за реализация 

участието на България в международното сътрудничество за развитие. Проектът беше 

предложен от българското посолство в Подгорица, избран от Министерство на 

https://www.24chasa.bg/novini/article/7676795
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външните работи на Република България и одобрен с Решение на Министерския съвет 

на Република България на 27 август 2019 г. 

 

Чрез проекта се цели подобряване на качеството на живот на гражданите на 

черногорската столица, намаляване на негативното въздействие върху околната 

среда и повишаване на екологичната култура. 

 

От черногорска страна бе изразена специална благодарност за цялостната помощ, 

която България оказва на Черна Гора по пътя за пълноправно членство в ЕС и бе 

посочено, че София дава пример за провеждане на модерна, европейска, 

екологична политика, от който и Подгорица се учи. 

 

Подчертано бе още, че само преди няколко дни Черна Гора отпразнува 28 години от 

обявяването на Черна Гора за екологична държава и по този повод бяха проведени 

масови залесявания, в които се включи активно и българският посланик с апела: " 

Всички чуждестранни държавни гости посещаващи Черна Гора при стъпване на 

черногорска земя първо да засаждат по едно дръвче". 

 

Източник: Investor.bg 

 
Заглавие: Енергийните министри на ЕС не изключват ядрената енергия за „зелено“ 

финансиране  

 

Според ЕК ще са необходими по 180 млрд. евро годишно за постигане на 

екологичните цели до 2030 г. 

 

Линк: https://www.investor.bg/evropa/334/a/energiinite-ministri-na-es-ne-izkliuchvat-

iadrenata-energiia-za-zeleno-finansirane-290053/ 
 

 
 

Текст: Енергийните министри на Европейския съюз (ЕС) решиха да не изключват 

ядрената енергетика от проектите за безвъзмездна финансова помощ, въпреки 

исканията на някои страни членки и Европейския парламент за пълно блокиране, 

съобщава Euractiv. 

 

28-те държави членки на ЕС договориха в сряда съвместната си позиция относно 

новите правила за устойчивото финансиране. 

 

Преходът към „по-зелена“ икономика ще изисква милиарди евро. За да бъдат 

постигнати целите на ЕС по отношение на климата до 2030 г., Европейската комисия 

(ЕК) изчисли, че ще са необходими около 180 млрд. евро годишно допълнителни 

инвестиции за развитието на енергийната ефективност и възобновяемата енергия. 

 

https://www.investor.bg/evropa/334/a/energiinite-ministri-na-es-ne-izkliuchvat-iadrenata-energiia-za-zeleno-finansirane-290053/
https://www.investor.bg/evropa/334/a/energiinite-ministri-na-es-ne-izkliuchvat-iadrenata-energiia-za-zeleno-finansirane-290053/
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Частното финансиране ще играе ключова роля в тези усилия. Но в момента не всички 

инвестиции, предлагани на пазара като устойчиво финансиране, отговарят на 

необходимите екологични данни. 

 

През май миналата година ЕК предложи да се създаде система за класификация в 

ЕС, която ще помогне да се идентифицират кои икономически дейности се считат за 

екологично устойчиви. 

 

Източник: Фокус 

 

Заглавие: Община Бургас стартира еко проект за разделно събиране на отпадъци 

 

Линк: https://www.publics.bg/bg/news/20916/ 

 

 
 

Текст: Паралелно с амбициозната програма на Община Бургас „Първокласно 

начало“, малчуганите се учат и разделно да изхвърлят отпадъците си в класната стая 

още от първия учебен ден, съобщиха от пресцентъра на Общината.За целта всеки 

кабинет, където се обучават първокласници, освен че е обзаведен с антибактериални 

настилки, лед осветление, нови шкафчета, нови единични чинове, които могат да се 

конфигурират по различен начин, нови интерактивни дъски с възможности за 

използване на електронни учебници и електронен дневник, разполага и с кошчета за 

разделно събиране на хартия, пластмаса и метал. Днес първокласниците от ОУ 

„Любен Каравелов“ направиха атрактивна демонстрация какво са научили по 

програмата за разделно събиране на отпадъци, участваха в забавна викторина и 

показаха в какви красиви и полезни неща могат да се превърнат ненужните 

отпадъци.„Радостно е, че сте толкова малки, а вече сте научили много важни правила 

за опазване на околната среда и с такова усърдие ги спазвате“, похвали малчуганите 

зам.-кметът по образование и култура Йорданка Ананиева, която присъства на 

демонстрацията.Специален гост бе и представител на Кампанията „Рециклирай 

Бургас“, които също работят с бургаски училища и помагат за последващото 

обработването на отпадъците. 

 

 

 

 

https://www.publics.bg/bg/news/20916/

