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Източник: МОСВ 

 

Заглавие:  Рекорден брой участници привлече литературният конкурс на 

Националния доверителен екофонд 

Линк:  https://www.moew.government.bg/bg/rekorden-broj-uchastnici-privleche-

literaturniyat-konkurs-na-nacionalniya-doveritelen-ekofond/ 
 

 
 

Текст: Рекорден брой участници привлече литературният конкурс, организиран 

от Националния доверителен екофонд (НДЕФ) – над 160 произведения на автори 

от 50 населени места в 44 общини на цялата страна изпратиха творбите си. 

Националните награди за природозащита на името на Мими Праматарова – 

първият директор на Национален парк „Рила”, се организира от 14 години 

насам. Тази година лауреатите в конкурса получиха призовете си във виртуална 

церемония. Ученичка от 9 Френска езикова гимназия в София – Севда Иванова, 

е носител на първа награда, тя получи отличието си лично в администрацията на 

НДЕФ. Печели първото място с творбата „Денят след карантината“. 

 

https://www.moew.government.bg/bg/rekorden-broj-uchastnici-privleche-literaturniyat-konkurs-na-nacionalniya-doveritelen-ekofond/
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Темата „На другия ден след COVID 19 – какво ще е новото „нормално“ в 

поведението ни към околната среда“ се оказа истинско предизвикателство за 

младите таланти. Сред произведенията има десетки есета, разкази, 

стихотворения, дори приказки – от името на автора, от името на вируса, от името 

на земята и слънцето, на една тревичка и също от името на баджа на един лекар 

в Ковид отделение. Един запален футболист е направил асоциация с днешната 
действителност в българския футбол.   

 

Произведенията са изпълнени с размислите на ученици от средните училища 

между 16- и 18-годишна възраст и за радост на журито показват познанието на 

това поколение в много сфери: философия, история, класически идеологии,  

факти от популярни научни публикации и др. Общото за всички произведения е 

надеждата, вярата, увереността, настоятелното изискване за промяна в 

поведението на всеки от нас.   

 

Тъй като тази година са получени много добри творби, освен трите награди, 

журито присъди още 16 специални отличия. Всички получиха грамоти и подаръци 

от НДЕФ и Дирекцията на Национален парк „Рила“. 

 

Източник: Webcafe.bg 

 

Заглавие: Задачата Zero Waste: Нулев ли е шансът да правим нулев отпадък? 

 

Линк: https://webcafe.bg/get-in-shape/zadachata-zero-waste-nulev-li-e-shansat-

da-pravim-nulev-otpadak.html 

 

 
 

Текст: Обикновено философията Zero Waste (на български позната като "нулев 

отпадък") звучи по-близка до екоактивизма, отколкото до забързаното ежедневие, 

в което вечно отлагаме решението "няма да взимам пак найлоново пликче" за 

утре. 

 

Сега обаче е особено важно да се замислим за проблемите, които 

пластмасата причинява на природата - ако досега сламките, пликчетата и 

четките за зъби създаваха тонове неразградим отпадък, кризата с коронавируса 

прибави към тази купчина маските и ръкавиците за еднократна употреба. 

 

Разбира се, на фона на всичко, което се случва, изглежда дори по-трудно да се 

впуснем в живот без никакъв боклук, но истината, която може би е трудно да 

приемем, е, че малките промени в ежедневието ни наистина не изискват чак 

толкова сериозно усилие. 

 

Ето защо решихме да подберем няколко съвета за първите стъпки, с които дори 

напълно начинаещия човек да поеме в по-зелена посока. 

С едно наум, че това не е мода, а начин Земята да си отдъхне поне от нашия 

боклук. Да се надяваме - и от този на повече хора. 

https://webcafe.bg/get-in-shape/zadachata-zero-waste-nulev-li-e-shansat-da-pravim-nulev-otpadak.html
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Сериозно, време е за текстилна торбичка 

 

Такива има наистина навсякъде (вече и в някои големи супермаркети), при това 

обикновено са доста достъпни, освен ако не са специално брандирани и целта 

ви не е да ги използвате като дамска чанта. 

 

Съвсем възможно е също така да имате вкъщи поне няколко, изостанали от най-

различни събития, където сте ги получили като подарък. 

 

Във всеки случай е лесно да грабнете една такава, когато отивате на пазар, 

вместо за пореден път да се приберете с найлон, който или да изхвърлите 

веднага (и с това да започнат неговите 400 години разграждане), или да 

приберете в препълнен с пликчета шкаф с идеята да използвате пак. Нека не се 

лъжем - това рядко се случва. 

 

Ако пък не ви се "влачи" такава всеки ден, можете просто да оставите една в 

офиса ви и да събирате в нея обяда, когато с колегите излизате навън за храна. 

Знаем, че той и без това се слага в пластмасови кутии за еднократна употреба, 

така че можем да спестим поне тази част от пазара. 

 

А като говорим за кутии... 

 

Обикновено плащаме по 30 стотинки за кутията, в която стои храната ни, и която 

служи само за период от около 5 минути, в които я занасяме до офиса/вкъщи. 

След това тя опустява и отново потегля към кошчето, тоест на практика не само 

замърсяваме природата, но и плащаме за това. Съвсем буквално. 

Решението е близко до ума, но рядко се прилага - да си носиш кутия за 

многократна употреба, в която да помолиш да ти сипят храната. На повечето 

места няма да срещнете отказ, а единственият дискомфорт остава миенето 

после. 

 

Канче + бутилка = супергерои 

 

Пикник, рожден ден на открито, питие на пейка, екскурзия - все поводи да купите 

пластмасови чаши, които обикновено се продават в крупни количества. 

Това кара хората да са дори по-непредпазливи с тях, защото знаят, че могат да 

си вземат нова, ако старата изчезне от полезрението им или случайно падне. 

 

Според WWF една чашка "живее" около 450 години, преди да се разгради, а дори 
на места да срещнете и информация, че ѝ стига "само" един човешки живот, 

проблемът остава все така голям - във всеки случай не искате една чашка да ви 

надживее. 

 

Ето защо е добра идея да носите канче/термос, когато пътувате или знаете, че ви 

предстои да пиете навън - леко е, не се чупи и на практика е вечно, но по най-

хубавия начин, за разлика от пластмасата. 

 

И все пак, в краен случай, можете да купите поне хартиени чашки - и на тях им 

трябва известно време да изчезнат, но са по-щадящи към природата. 



Що се отнася до водата - една бутилка за многократна употреба ще реши 

проблема. Можете да я пълните от диспенсър (или от чешмата) и ще спестите 

на природата още до 1000 години усилия (да, някои от тях ще се разграждат чак 

до 30. век). 

 

И все пак, ако си купите вода в пластмасово шише, хвърлете я в кошче за 

разделно събиране на отпадъци - за разлика от кутиите от храна, които 

задължително първо трябва да се измият, преди да се изхвърлят, тук няма такава 

нужда и рециклирането е по-лесно. 

 

Кажете "не!" на сламката 

 

Обикновено това е първият съвет, който ще чуете по отношение на живота с по-

малко пластмаса. 

Това не е никак случайно - повечето сламки се разграждат до по-малки частици, 

които освобождават химикали в почвата и водата, като така вредят на животните, 

хората и на околната среда като цяло. 

Жертвата, от друга страна, не изглежда много голяма - със сигурност ще се 

справим с питието и без посредници. 

 

Нова четка - нов късмет 

 

Има поне няколко неща, които можете да смените в банята, за да си спестите 

доста пластмаса. 

 

Бамбукова четка за зъби, вместо пластмасова. Блокче сапун, вместо течен. 

Менструална чашка, вместо превръзки. Сух шампоан, с който да отложите поне 

едно миене на косата си (защото шампоанът ви също живее в пластмасова 

опаковка, която ще изхвърлите). Ето поне няколко идеи, които не са сложни за 

осъществяване. 

 

Да си направите собствена маска за лице/лосион/сапун също са възможни 

опции, но може би нивото за тях вече е "Напреднали". 

 

Последно: Не купувайте импулсивно 

 

Независимо дали става въпрос за дрехи, които след това ще заживеят тъжно в 

дъното на гардероба ви, или пък за храна, която не сте преценили, че няма как 

да изядете - просто помислете два пъти, преди да платите. 

 

Има поне малка утеха, ако все пак сте направили неразумни покупки. Mожете 

например да потърсите хора или организации, които събират дрехи за 

нуждаещите се, а ако сте решили да ги изхвърлите - да използвате някой от 

постоянните контейнери за текстил в София. 

 

Що се отнася до храната - не забравяйте, че всичко, което не смогвате да изядете, 

може да бъде замразено, особено ако става въпрос за плодове, зеленчуци и 

месо. 

 

Във всеки случай в списъка ви изхвърлянето трябва да е на последно място - всяка 

година 1.3 милиарда тона храна се превръщат ненужно в отпадък. Няма нужда 



да ви казваме, че въпреки това гладът е истински проблем, а клишето остава 

вярно: "Малките стъпки правят голяма промяна". Работата обикновено е в това да 

направиш първата. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: На 16-ти юли съдът ще решава остава ли разрешителното за горене на 

отпадъци от ТЕЦ „Бобов дол“ 

 

Линк: https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101308216 

 

 
 

Текст: Досега министърът на околната среда и водите Емил Димитров два пъти 

посети община Бобов дол и причините за това бяха свързани със замърсяванията, 

предизвикани от горенето на отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол“ и липсата на вода в две 

от селата в района – Палатово и Баланово.  

 

Засега община Бобов дол няма проблеми с водоснабдяването. Това заяви в 

интервю за Радио Благоевград кметът на община Бобов дол Елза Величкова. 

Проблемът с горенето на отпадъци трябва окончателно да бъде разрешен от 

съда на заседанието на 16-ти юли.  

 

Засега е в сила разрешението, дадено от бившия министър на околната среда 

и водите Нено Димов. Съдът трябва да реши окончателно този въпрос. 

Неразрешен е и въпросът със съхранението на отпадъци от ТЕЦ „Бобов дол“. На 

последното заседание на областната комисия е решено, че въпросът вече не е 

общински, а регионален. Това означава, че оттук-натътък решенията за 

съхранение на отпадъци ще се вземат от областния управител, а не от кмета на 

общината, който по принцип не е съгласен с това. А летните месеци ще се 

използват и за ремонти на улици в общината, защото летните месеци дават 

възможност за това. 

 

Информацията е от разговора на Иван Лазов с кмета на община Бобов дол Елза 

Величкова. 

 
Източник: Блиц 

 

Заглавие:  Боклуци за България заплашват о.Елба с невиждана екокатастрофа 

Серджо Гоца, чието име е известно на Апенините с печалната слава на 

международен буклук-аферист, започва да търси причините за потъналите вдън 

земя бали  

Линк: https://blitz.bg/svyat/boklutsi-za-blgariya-zaplashvat-oelba-s-nevizhdana-

ekokatastrofa_news757088.html 
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Текст: Начало Свят Боклуци за България заплашват о.Елба с невиждана 

екокатастрофа Серджо Гоца, чието име е известно на Апенините с печалната 

слава на международен буклук-аферист, започва да търси причините за 

потъналите вдън земя бали Елба , Италия 10 Юли 2020, 12:19 1829 прочита 0 

коментара 1 от 1 Петдесет и шест бали с негодни за рециклиране пластмасови 

боклуци за България са на път да предизвикат небивала екокатастрофа в 

лазурните води пред красивия италиански остров Елба. Масивните опаковки се 

намират на петдесетина метра дълбочина и тяхната обвивка започва да се 

разкъсва, като съдържанието им пълни рибарски мрежи и затрупва златистия 

пясък по плажните ивици с гадни боклуци, пише Монитор. Съвсем за беда 

отпадъците, потеглили според италианските медии по море, за да бъдат 

изгорени в специализиран в сектора наш завод(?), са потопени в природен парк, 

смятан за „светилище“ на делфини и малки китове. 

 

И сега от тези красиви, умни и дружелюбни морски бозайници, които само до 

преди пет години са радвали човешкото око в защитената морска зона, няма и 

следа. Вестниците, телевизиите и радиата, които раздухаха скандала, обвиниха 

за заформилата се екокатастрофа тежката италианска бюрократична 

машина, която вече пет години не може да намери решение на проблема, а с 

всеки изминат ден той става все по-жесток. Нещо повече – както писа в. 

„Кориере дела сера“, чудовищното замърсяването на морето пред о. Елба е 

разкрито благодарение на българския контрагент на италианскя изпращач на 

боклуците. Ами оплакал му се неназованият от медиите нашенец, че не бил 

получил в българското пристанище договорените 1888 бали с отпадъци за 

унищожаване, а с 56 по-малко, тоест жалел се човекът, да не му бъдат 

преведени по-малко пари от тези в договора. И тогава неговият партньор-

италианец Серджо Гоца, чието име е известно на Апенините с печалната слава 

на международен буклук-аферист, започва да търси причините за потъналите 

вдън земя бали. 

 

Установява ги бързо, тъй като му ги обяснява опиталия се да покрие липсата 

капитан на плаващия под флага на Островите Кук моторен кораб “Ivy”. Ами 

плавателния съд тръгва за България в 18:30 ч. на 23 юли 2015 г. от намиращото се 

срещу остров Елба пристанище Пиомбино с 1888 бали ненжна пластмаса, но 

на няма има два километра от брега се оказва, че товарът не е добре 

балансиран. Коръбът се накланя на една страна и капитанът дава заповед да 

бъдат изхвърлени в иначе защитената морска зона толкова бали, колкото са 

нужни за стабилизирането на плавателния съд. И на 3-ти август 2015 г. той стига 

до българската дестинация, ама малко поолекнал... Отначало аферата е 

потулена, а щом местните рибари започват да вадят с мрежите си стотици 

килограми боклуци и дори цели бали, за по-лесно местните власти просто 

забраняват риболова в района. Ех, когато след година – две отпадъкът започва да 

се напластява по брега, местните еколози се оплакват в Министерството на 

околната среда, но от ведомството ги препращат към Гражданска отбрана, тъй 

като тя отговаряла за екокатастрофите. Така започва прехвърляне на топката, 

като сериозната работа по проблема започва преди по-малко от година. Но за 



капак назначеният преди наколко месеца лично от президента Серджо 

Матарела комисар за предотвратяване на екокатастрофата се оказва в 

конфликт на интереси и не може да изпълни задачата си. Ето защо завчера 

кметът на Пиомбино Франческо Ферари изпрати гневно писмо до 

правителството и всички компетентни институции. В него първият гражданин 

настоява държавата да помогне незабавно и с всички средства почистването на 

морето пред о. Елба от изхвърлените в него бали за България. За съжаление никой 

на Апенините не пита къде са отишли другите 1832 бали с опасни пластмасови 

отпадъци, които със сигурност са били стоварени в наше пристанище?! Кметът 

на пристанищния град Пиомино поиска от правителството час по-скоро да бъде 

решен проблема д предизвикващите идтинска екокатастрофа в лазурното 

море пред о. Елба бали с пластмасови отпадъци. 

 

 

 


