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Текст: За 2020 година темата на Световния ден на околната среда е 

Биоразнообразието – своеобразен призив за действия, борба с ускоряващата 

се загуба на видове и разрушаването на природата. Фокусът е върху това как 

всички живи същества на планетата са свързани в мрежата на живота и как ние 

можем да действаме в името на природата (act #ForNature). 

 

Посланието за Световния ден на околната среда тази година е, че природата ни 

„изпраща съобщение“ и ни показва, че сме на прага на срив. Затова е време 

да се събудим и да си вземем бележка, да преосмислим връзката си с 

природата. На този 5 юни е „Време за природа“ - Time for Nature. 

 



Програмата за околна среда на ООН (UNEP) със своите партньори започва 

Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите (2021–2030 г.) – 

глобална инициатива за възстановяване на връзката между хората и природата. 

Тази година милиони хора по света ще отбележат 5 юни дигитално. Нека се 

обединим в името на природата! 
 

Източник: Money.bg 

 

Заглавие: Раndоrа щe изпoлзвa caмo peциĸлиpaни злaтo и cpeбpo зa бижyтaтa 

cи 

 

Линк: https://money.bg/business/pandora-shte-izpolzva-samo-retsiklirani-zlato-i-

srebro-za-bizhutata-si.html 

 

 
 

Текст: Раndоrа А/Ѕ, ĸoятo пpaви пoвeчe бижyтa oт ĸoятo и дa e дpyгa ĸoмпaния пo 

cвeтa, cпиpa дa paзчитa нa нoвoдoбитo злaтo и cpeбpo и вeчe щe изпoлзвa caмo 

peциĸлиpaни цeнни мeтaли, пишe Вlооmbеrg. 

 

Hoвaтa пoлитиĸa, ĸoятo влизa в cилa oт 2025 г., щe пoмoгнe нa ĸoпeнxaĸeнcĸaтa 

ĸoмпaния дa изглeждa пo-"зeлeнa" и щe пoвиши жeлaниeтo нa инвecтитopитe дa 

я вĸлючвaт в cвoeтo пopтфoлиo. 

 

Aĸциитe нa Раndоrа вeчe пoдcĸoчиxa c oĸoлo 5% зapaди нoвинaтa. Oт нaчaлoтo 

нa гoдинaтa тe пocĸъпнaxa c oĸoлo 20%. Cпopeд гoвopитeл нa ĸoмпaниятa, нoвaтa 

пoлитиĸa нямa дa имa знaчитeлeн eфeĸт въpxy paзxoдитe. 

 

Глaвният изпълнитeлeн диpeĸтop Aлeĸcaндъp Лaциĸ зaяви, чe нoвият пoдxoд нямa 

дa нaмaли ĸaчecтвoтo нa пpoдyĸтитe. "Meтaлитe, изĸoпaни пpeди вeĸoвe, ca тoчнo 

тoлĸoвa дoбpи, ĸoлĸoтo и нoвитe. Hyждaтa oт ycтoйчиви бизнec пpaĸтиĸи cтaвaт 

вce пo-вaжни", ĸaзвa тoй. 

 

Πpeминaвaнeтo ĸъм peциĸлиpaни мeтaли щe нaмaли eмиcиитe c двe тpeти зa 

cpeбpoтo и нaд 99% зa злaтoтo. Щe бъдe изпoлзвaнa и знaчитeлнo пo-мaлĸo вoдa. 

Гoдишнитe eмиcии oт cвeтoвния пaзap нa злaтo ce paвнявaт нa 126 млн. тoнa СО2, 

ĸaтo eднa тpeтa идвaт oт дoбивaнe и тoпeнeтo, cпopeд Wоrld Gоld Соunсіl. 

 

Eдин oт нaй-вpeднитe eфeĸти в индycтpиятa e циaнидът, ĸoйтo мoжe дa дoвeдe дo 

зaмъpcявaнe нa пoдпoчвeни вoди. B мoмeнтa Раndоrа изпoлзвa 71% peциĸлиpaнo 

злaтo и cpeбpo в пpoизвoдcтвoтo. 
 

Източник: Дарик 

 

Заглавие:  Затягат контрола върху горенето на отпадъци 
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Линк: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/zatiagat-kontrola-vyrhu-goreneto-na-

otpadyci-2228026 
 

 
 

Текст: В първото за седмицата пленарно заседание депутатите ще обсъдят на 

второ четене промени в Закона за околната среда, с които се затяга контролът 

върху изгарянето на отпадъци. 

 

Новите текстове, внесени от депутати от управляващото мнозинство, задължават 

всички инсталации за горене на отпадъци, независимо от техния капацитет, да 

преминават през процедурата по задължителна оценка на въздействието върху 

околната среда (ОВОС). На задължителна ОВОС ще подлежат и т. нар. 

експериментални инсталации. 

 

През изминалите две години това се е случвало само с едно съгласувателно 

писмо от страна на компетентния орган, което не гарантира в достатъчна степен, 

че са отчетени всички възможни рискове и е осигурена добра защита на 

околната среда, категорични са вносителите. 

 

Приемането на предложените текстове ще доведе до засилване на 

превантивния контрол, включително ще внесе успокоение сред обществото, 

което е силно притеснено от изнесените случаи, свързани с опасения за 

нерегламентирано изгаряне на отпадъци или работа на инсталациите при 

непозволен режим. 

 

Източник: Свободна Европа 

 

Заглавие: Блажка Димитрова начело на борбата срещу боклука 

 

Линк: https://www.svobodnaevropa.bg/a/30648537.html 

 

 
 

Текст: Ако сте чували за философията за нулевия отпадък, почти със сигурност 

това е заради Блажка Димитрова. Мисията за намаляването на боклука, който 

всеки от нас генерира ежедневно, е нейната голяма страст. В края на май тя 

стана една от четиримата наградени от президента на международната 

екологична организация WWF млади лидери, които активно участват в борбата за 

спасяване на планетата. 

„Нещото, заради което се събуждам всяка сутрин, е философията за нулев 

отпадък“, казва тя във видео изявление на сайта на WWF. 



Блажка, както е най-добре позната активистката, е основният двигател зад 

сдружението "Нулев отпадък - България". Неин проект е и първият ресторант с 

нулев отпадък Blagichka - Zero Waste, който също дава поле за професионално 

развитие на младежи в неравностойно положение. 

През януари излезе и книгата й "Живот с нулев отпадък в България", посветена на 

практични съвети относно живота без отпадъци. В нея Блажка е събрала целия си 

опит по темата, като дори е включила и личните си рецепти за козметични 

продукти, почистващи препарати и домашно приготвена храна. 

„Защо не трябва да хвърляме боклук? Защото този боклук след това се връща в 

нашите тела буквално. Не си го измислям. Цикълът, който се случва, означава, че 

когато аз изхвърля една пластмасова опаковка от сирене, тя ще достигне до 

риба, която аз ще консумирам и в която ще има микропластмаса от същата 

тази опаковка, която аз съм изхвърлила“. Така Блажка обяснява смисъла на 

каузата си в интервю за Свободна Европа през октомври 2019 г. 

От 2 години тя води и обучения на ученици, свързани с философията за нулевия 

отпадък и как да правим по-малко боклук. 

„Моята мечта за света е, че всеки от нас знае принципите на философията за 

нулев отпадък и вярва, че ние всички можем да бъдем позитивната промяна в 

света“, казва Блажка. 

Философията за нулевия отпадък се базира на 5 прости принципа, припомня тя. 

1. Откажете се от нещата, от които нямате нужда 

2. Намалете потреблението на нещата, от които имате нужда 

3. Използвайте отново 

4. Рециклирайте 

5. Компостирайте 

Част от работата на 29-годишната Блажка и екипа й от неправителствената 

организация е да лобират за приемането на законови промени, които да 

мотивират бизнесите да въведат повече начини за намаляване на отпадъците, 

които генерират. Това е и една от причините да влезе в класацията на списание 

Forbes „30 под 30“ за успешни млади хора през 2019 г.  

„Това, което започна като личен избор да приема начина на живот с нулев 

отпадък, се превърна в движение, което води до промяна в моята страна и 

източник на работа и приходи за много хора. Вече видяхме, че досегашният начин 

на живот вече не работи и трябва да намерим алтернативни решения, които са 

ефективни. Това ми носи удовлетворение. В бъдеще се надявам да вдъхновя още 

хора, с които заедно да изградим свят на възобновяемите ресурси. Зависи от 

нас“, казва Блажка. 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Бронзови жаби без малко за скрап  

Линк: https://www.bnr.bg/shumen/post/101286656/bronzovi-jabi-bez-malko-za-skrap 
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Текст: Служители на Районното управление в Силистра задържаха 31-годишен 

мъж, изкъртил и откраднал декоративни елементи от един от шадраваните в 

Дунавския парк в Силистра. 

 

Оперативно-издирвателните действия са предприети веднага, след като в 

следобедните часове на вчерашния ден в Районното управление е получен 

сигнал за посегателството, придружен от видеозапис, предоставен от Община 

Силистра. 

 

Въпреки неясните кадри, криминалистите са успели в рамките на часове да 

идентифицират мъжа, извършил деянието. Той е 31-годишен жител на областния 

град, досега без регистрирани криминални прояви.  

 

Според информацията до момента, посегателствата са извършени в тъмната 

част на денонощието на 29 и на 30 май. Мъжът със сила изкъртил първоначално 

5, а след това 6 бронзови фигури на жаби, за да ги предаде в пункт за изкупуване 

на черни и цветни метали. 

 

През вчерашния ден полицейските служители са успели да открият 6 от 

фигурите, които били укрити от извършителя, а днес с помощта на 

добросъвестни граждани са намерени останалите 5. Декоративните фигури са 

иззети, намират се на съхранение в Районното управление и предстои да бъдат 

върнати на собственика. 

31-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа. Материалите по случая ще 

бъдат докладвани на Районната прокуратура. Работата по разследването 

продължава. 

 


