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Източник: Новини.бг 

 

Заглавие: И комисията по околната среда и водите прие проекта за държавен бюджет 

 

Линк: https://novini.bg/bylgariya/politika/567018 

 

 
 

Текст: Парламентарната комисия по околната среда и водите прие на първо четене 

проекта за държавен бюджет, предложен от Министерския съвет с 12 гласа "за". 

Седем народни представители бяха против. 

 

Министърът на околната среда и водите Нено Димов посочи, че за опазване и 

ползване на компонентите на околната среда в бюджета са заделени 26,8 млн. лв. За 

оценка, управление и опазване на водите са предвидени 6,9 млн.лв., като средствата 

са насочени за предотвратяване и намаляване на въздействието от човека върху 

повърхностните и подземните води. За управление на отпадъците и опазване на 

почвите са заделени 3,4 млн. лв., каза министърът и допълни, че целта е увеличаване 

на количеството рециклиране и уползотворяване на отпадъците и подготовка за 

преход към кръгова икономика. За намаляване на вредните емисии и повишаване на 

качеството на атмосферния въздух в бюджета има 1,8 млн. лв., а за съхраняване, 

укрепване и възстановяване на екосистеми и местообитания са отделени 9,1 млн.лв. 

 

Бюджетът за поддържането на националната система за мониторинг на околната 

среда и обезпечаване на информираността е 10,3 млн. лв., а средствата за 

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 

/ПУДООС/ са на стойност 63,9 млн.лв. От тези пари най-големият сектор е секторът 

"Води" с 39 млн.лв., за сектора "Управление на отпадъците" са планирани 18,5 лв., като 

сред приоритетите са довършването на депата за твърди битови отпадъци, 

рекултивация на стари общински депа и екологосъобразно обезвреждане на излезли 

от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на 

годност. 

 

По Оперативна програма "Околна среда" /ОПОС/ през 2020 г. са предвидени 

дейности на обща стойност 404,5 млн. лв., каза Димов и посочи, че в сферата на 

водите ще бъдат насочени 191,4 млн. лв., в сферата на отпадъците - 98,1 млн. лв., а за 

приоритетна ос "НАТУРА 2000 - биоразнообразие" - 15,7 млн. лв. За превенция и 

управление на риска от наводнения и свлачища има 29 млн. лв., а за подобряване на 

качеството на въздуха - 62 млн. лв. 

 

За рекултивацията на депа ще има средства и в ОПОС и в ПУДООС, като условията 

ще бъдат едни и същи, каза министър Димов в отговор на депутатски въпрос. Той 

посочи, че се очаква тази или следващата седмица да бъдат официално обявени 

условията за рекултивация на депа по програма ОПОС. С ресурса, който е насочен 

https://novini.bg/bylgariya/politika/567018
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за тази дейност в ОПОС и ПУДООС, МОСВ ще покрие необходимостта от средства за 

всички депа, които са в наказателната процедура срещу страната, каза още Димов. 

 

Източник: БНР 

 
Заглавие: Проект „Синьо кафе“ повишава екообразованието на младите хора 

 

Линк: http://bnr.bg/post/101189853/proekt-sinyo-kafe-povishava-ekoobrazovanieto-na-

mladite-hora 
 

 
 

Текст: Международен проект, наречен „Синьо кафе“, цели да повиши екологичното 

образование както на младите хора, така и на цялото общество за проблема с 

морските отпадъци в крайбрежните зони. Във Варна се проведе работна среща по 

проекта. 

 

Доц. Виолин Райков от Института по океанология обобщи дейностите по проекта: 

 

„Категоризиране на отпадъците в два избрани плажа. Това са Камчийски пясъци и 

Шкорпиловци. Отчитат различни категории отпадъци, учат се как да ги разпознават, да 

ги измерват, общо взето, доста им е интересно. След като направим оценката, се 

прави почистване на плажните ивици. Всички са замърсени, но най-силното 

впечатление е, че има изключително много фасове. Говорим за огромни количества“. 

 

Седмокласничките Патрисия Николова и Виктория Тодорова от Средно училище 

„Петко Славейков“ се грижат за опазването на природата.  

 

„Аз съм доста чувствителна на тази тема и се обиждам, когато хората замърсяват с 

лека ръка. Ние самите се опитваме да сме по-екологично настроени. Един човек си 

хвърли фаса пред нас и му казахме да го вдигне, а той изпуши нов фас и го хвърли 

най-демонстративно отново пред нас“. 

 

Проектът „Синьо кафе“ приключва през юни следващата година, като партньори на 

България са Албания, Кипър и Гърция.  

 

Стойността на проекта е близо 1,3 млн. евро. 

 

Източник: Webcafe 

 
Заглавие:  Dove гледа към един по-чист свят с минимална употреба на пластмаса 

 

Линк: https://www.webcafe.bg/id_1940410394_Dove_gleda_kam_edin_po-

chist_svyat_s_minimalna_upotreba_na_plastmasa 
 

http://bnr.bg/post/101189853/proekt-sinyo-kafe-povishava-ekoobrazovanieto-na-mladite-hora
http://bnr.bg/post/101189853/proekt-sinyo-kafe-povishava-ekoobrazovanieto-na-mladite-hora
https://www.webcafe.bg/id_1940410394_Dove_gleda_kam_edin_po-chist_svyat_s_minimalna_upotreba_na_plastmasa
https://www.webcafe.bg/id_1940410394_Dove_gleda_kam_edin_po-chist_svyat_s_minimalna_upotreba_na_plastmasa
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Текст: Dove преминава към опаковки без съдържание на пластмаса, в които вече ще 

се предлага техния крем-сапун и към сто процента рециклирани пластмасови 

бутилки. 

 

Компанията разпознава пластмасовите отпадъци като един от най-големите 

проблеми за опазването на околната среда - проблем, предизвикан изцяло от 

използването на продукти за еднократна употреба. 

 

Ето защо една от най-големите козметични марки в света обявява нови инициативи за 

решаването на замърсяването с пластмасови отпадъци.  

 

Чрез тях количеството новопроизведена пластмаса, която Dove ще спести годишно, 

би било достатъчно, за да се обиколи Земята 2,7 пъти. За да бъде част от решението 

при създаване на кръгова икономика, при която пластмасите се използват повторно и 

се рециклират, марката структурира екологичната си стратегия на 3 три нива. 

 

Първото ниво ще бъде изцяло без пластмаса - легендарните крем-сапуни на Dove ще 

се предлагат в опаковки без съдържание на пластмаса. В световен мащаб това ще 

се случи най-късно до 2020 г. 

 

Втора е инициативата за по-добра пластмаса. Dove инвестира в бутилки, създадени 

от 100 процента рециклирана пластмаса (PCR). До края на 2019 г. те ще заменят 

старите опаковки на всички серии продукти в регионите, където това е технически 

осъществимо - в Европа и Северна Америка. 

 

На трето, но не последно място е нивото за по-малко пластмаса в продукти, в които 

това е възможно.  

 

Компанията намалява драстично използването на пластмаса, като предлага 

опаковка за многократна употреба за новите си дезодорант стикове, изработена от 

неръждаема стомана, наречена minim. 

 

Тази технология минимизира отпадъците чрез радикално намаляване на 

необходимото количество пластмаса. Технологията предстои да бъде лансирана на 

пазара и да отвори врати за един по-чист свят без опаковки. 

 

Инициативите на Dove ще допринесат за обявените нови ангажименти на Unilever, 

свързани с пластмасата, като това да намали абсолютната си употреба на 

пластмасови опаковки с повече от 100 000 тона с увеличаване използването на 

рециклирана пластмаса, и жда рециклира повече пластмасови опаковки, отколкото 

продава. 
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Марчела Мелеро, вицепрезидент на Dove Global Skin Cleansing, обяснява: „В Dove 

вярваме в грижата, която надхвърля очакванията: както за нашите потребители, така и 

за планетата ни. Изцяло сме ангажирани да бъдем една от марките, които имат най-

голямо въздействие в борбата срещу пластмасовите отпадъци. Знаем, че не сме 

безупречни, но не можем да си позволим да чакаме. Работим, за да окажем най-

голямо положително въздействие възможно най-бързо и да вдъхновим другите да 

правят същото." 

 

Понастоящем ангажиментът за 100% рециклирана пластмаса се отнася само за 

самата бутилка. 

 

В момента Dove обсъжда и разработки за замяна на съществуващи помпи и капачки 

със изцяло рециклирани материали. 

 

Dove се ангажира да ръководи борбата срещу пластмасовите отпадъци и да стане 

катализатор на промените в индустрията и извън нея. Чрез тези инициативи фирмата 

призовава за съвместни ускорени действия, за да се подпомогне разрешаването на 

проблема в световен мащаб. 

 

Източник: Новини.бг 

 

Заглавие: Не Горете Боклук 

 

Линк: https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/566940 

 

 
 

Текст: Няколко български въглищни централи се готвят да горят отпадъци и биомаса 

заедно с въглищата, а други вече го правят. Това ще се случи в ТЕЦ Брикел, ТЕЦ Бобов 

дол, Топлофикациите в Перник, Сливен, Русе и ТЕЦ Марица 3 в Димитровград, 

алармираха граждани, обявили публично позицията си срещу замърсяването от ТЕЦ-

овете. 

 

В разпространеното си становище те допълват: 

 

Против тази практика публично се обяви актрисата Илияна Лазарова, която беше 

инициатор на кампанията и бе причина информацията около горенето на отпадъци 

да достигне до широката общественост. Заедно с нея десетки жители на засегнатите 

райони застанаха с лицата си пред фотообективите на екологичната организация 

„За Земята“. 

 

При горенето на боклук се отделят фини прахови частици, тежки метали (включително 

живак), диоксини и фурани (доказано канцерогенни и устойчиви в околната среда 

органични замърсители). 

https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/566940
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Централите са изградени за горене на въглища, които имат съвсем различен състав 

от отпадъците, и пречиствателните съоръжения няма да бъдат ефективни при ново 

гориво. Температурите на горене, които достигат, също не са достатъчно високи, за 

да предотвратят образуването на нови замърсители. 

 

Съдържанието на смесените отпадъци е неизвестно - в страната разделното 

събиране е на много ниско ниво и в боклука може да попаднат и опасни отпадъци от 

домакинствата, които при горене отделят токсични замърсители. 

 

След горенето остават тонове пепел, част от нея токсична, които трябва да се 

депонират. 

 

Друг сериозен проблем е порочният „бизнес“ за внасяне на боклук от други страни, 

които плащат, за да се горят отпадъци в България. 

 

В началото на септември в гр. Перник над 500 души изпратиха становища относно 

инвестиционното предложение на ТЕЦ" Република" и изразиха несъгласието си с 

плановете на предприятието за изгаряне на RDF, биомаса и нефтошисти в средата 

на града, без да разполагат с необходимата технология за това. 

 

На 24 септември Административният съд в Кюстендил даде ход на делото срещу 

изгарянето на отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол“ по жалба на „За Земята — достъп до 

правосъдие“. 

 

Като заинтересовани страни се включиха и 99 жители от общините Бобов дол и 

Дупница. Те оспорват комплексното разрешително, даващо право на 

електроцентралата частично да замени въглищата с гориво от отпадъци. Това е и 

първото дело в България срещу замърсяваща електроцентрала на въглища с 

участието на толкова голям брой местни хора. 

 

Граждани от София също искаха да се включат в делото, но съдът категорично отказа. 

Те изразиха с позиция солидарността си към местните хора, снимайки се с 

посланието “Не горете боклук в ТЕЦ”. Всеки, който желае може да се включи като си 

направи снимка с послание (хаштаг #НеГоретеБоклук) и я разпространи сред 

приятелите си в социалните мрежи. 

 

Източник: Марица 

 
Заглавие: Два акта за еконарушения състави РИОСВ-Пазарджик през октомври 

 

Линк: https://www.marica.bg/region/pazardjik/dva-akta-za-ekonarusheniq-sastavi-riosv-

pazardjik-prez-oktomvri 
 

 

https://www.marica.bg/region/pazardjik/dva-akta-za-ekonarusheniq-sastavi-riosv-pazardjik-prez-oktomvri
https://www.marica.bg/region/pazardjik/dva-akta-za-ekonarusheniq-sastavi-riosv-pazardjik-prez-oktomvri
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Текст: Експертите на РИОСВ-Пазарджик издадоха 42 предписания за отстраняване на 

констатирани несъответствия и предприемане на мерки при упражнен контрол в 81 

промишлени обекта през октомври. За заустване на отпадъчни води без 

разрешително е съставен акт на юридическото лице „Демекс груп енд спа 

резортс”ООД по Закона за водите. Акт е съставен и за нарушение на Закона за 

управление на отпадъците - на „Агровел”ЕООД, за неизпълнение на дадени 

предписания.  

 

През октомври РИОСВ-Пазарджик извърши проверки на дейността на кметовете на 

общини, за наличие на нерегламентирано изхвърлени отпадъци и образувани 

нерегламентирани сметища на територията на област Пазарджик. В 12-те общини са 

извършени 22 проверки и дадени 15 предписания. На територията на общините 

Брацигово, Панагюрище и Стрелча не са констатирани замърсявания. Такива са 

установени в общините Батак, Белово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Пещера, 

Ракитово, Септември и Сърница. Дадените предписания са изпълнени. Постигнати са 

добри резултати от извършеното почистване. 

 


