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Източник: Монитор 

Заглавие:  Шри Ланка забранява вноса на пластмасови изделия, за да защити 

слоновете 

 

Линк: https://www.monitor.bg/bg/a/view/shri-lanka-zabranjava-vnosa-na-

plastmasovi-izdelija-za-da-zashtiti-slonovete-221423 

 

 
 
Текст: Шри Ланка ще забрани вноса на повечето пластмасови изделия в опит да 

защити дивите слонове и елените, които умират, ядейки отпадъците, съобщи 

министърът на околната среда. 

 

Пластмасата в депата за отпадъци в Шри Ланка е основен убиец на слонове, 

като аутопсии показват килограми от нея в стомаха на животни, умрели след 

ровене в сметища. 

 

Министърът на околната среда Махинда Амаравера каза, че се подготвя 

законодателство в парламента за спиране на вноса на пластмасови изделия, 
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включително полиетилен, които се оказват в депата. Длъжностни лица заявиха, че 

то ще бъде въведено до месеци. 

 

“Пластмасите нанасят неизмерими щети на нашата дива природа – слонове, 

елени и други животни”, каза Амаравера пред АФП малко след съобщението 

си. “Трябва да предприемем незабавни действия, за да предотвратим тази 

ситуация.” 

 

Шри Ланка вече забрани от 2017 г. производството и вноса на биоразградима 

пластмаса, използвана за опаковане на храни и за пазарски чанти. 

 

Застрашените диви слонове са защитени в Шри Ланка със закон, въпреки че 

сблъсъците със земеделските производители имат тежки последици и за двете 

страни. 

 

Президентът Готабая Раджапакса даде две години на служители в дивата 

природа да изпълнят плана за намаляване на конфликта между хора и слонове, 

който от миналата година е отнел живота на 607 слона и 184 души. 

 

Амаравера заяви, че предложената забрана за внос, която обхваща главно 

играчките и домакинските прибори, ще бъде разширена до местното 

производство, но не даде времево ограничение. 

 

Източник: Канал3 

 
Заглавие: Държавата може да изчисти до 1200 тона пестициди тази година 

 

Линк: https://kanal3.bg/news/bulgaria/society/133478-Dardzavata-modze-da-

izchisti-do-1200-tona-pesticidi-tazi-godina 

 
 
Текст: Министър Емил Димитров обясни, че не е възможно да бъдат изчистени 

бързо, защото процедурата е скъпа и бавна. Но не отрече, че пестицидите са 

изключително опасни. 

 

"Ние бързаме да ги махнем, затова Върховната административна прокуратура 

разпореди тези, които са в най-голяма опасност, които могат да застрашат. 

Вчера когато бяхме в Стара Загора, областният управител каза, че един склад, 

който е в някаква близост, не е в опасност, но в близост до водоизточник, редно е 

да го махнем. Около 5 тона пестициди, ще трябва и тях. С което Старозагорска 

област ще трябва да бъде окончателно изчистена, но ние не можем 40 години 

трупани проблеми", каза Димитров. 

 

"Само една от фирмите, които имат право да обезвреждат такива опасни 

отпадъци, са се съгласили да го направят. Но те на място отварят всичко, 



окачествяват, за да знаят какво ще се изгаря в техния инсенератор, защото и те 

си имат екологични норми", каза министърът на околната среда. 

 

Поне до някъде е решен проблемът с другите опасни отпадъци - тези, които се 

оказаха под магистрала Струма и предизвикаха пожар. 

 

"Шест месеца водихме преговори с една от фирмите, които ги генерират - 

сключихме договор и от следващия месец започва да се чисти", каза Димитров. 

Министърът, коментира и един от най-наболелите проблеми напоследък - 

безводието, което заплашва все повече градове в България. "За Перник е решен 

засега, защото язовир "Студена" е пълен. В бъдеще обаче нещата не са 

обнадеждаващи". 

 

"Сега септември изтича разрешението за водопровода от София. Ако Перник 

прави ремонт и се наложи да се захрани от София - по кой водопровод като този 

няма да има право да го ползва", каза Димитров. 

 

Министърът заплаши, че министерството няма да подпише разрешение за 

ползване без изрядни документ и обвини града, че не си плаща сметките. 

"Перник години наред ползва водата и не си плаща сметките. Прави 300 000 - 

разсрочат, прави 300 000 - разсрочат - в момента имат 1 млн. задължения", заяви 

министърът на околната среда. 

 

Източник: БНР 

 
Заглавие: Доброволци събраха близо 100 чувала отпадъци на Шуменското 

плато 

 

Линк: https://bnr.bg/post/101333130/dobrovolci-sabraha-blizo-100-chuvala-

otpadaci-na-shumenskoto-plato 

 

 
 
Текст: Доброволци събраха близо 100 чувала отпадъци при днешната акция за 

почистване на Шуменското плато. Идеята е кампанията да се провежда в края 

на всеки месец и да продължи, докато хората почнат да замърсяват по-малко, 

заявиха организаторите.  

 

Предпазни маски за лице, мокри кърпички, пластмасови бутилки и кенчета са 
сред най-често срещаните боклуци на Шуменското плато, казаха 

доброволците: 

 

"Млади хора идват, хапват, пийват сред природата, всичко е много хубаво, 

толкова ли е трудно да се съберат отпадъците и да си ги върнеш. Основните 

проблеми са около заслони, около огнища и в такива малки пътеки, малки 

горски пътища, които могат да се достигнат с коли, и другият проблем - 

изхвърлянето на строителни отпадъци". 



 

От община Шумен са поели ангажимент да извозят събраните отпадъци. 

Следващата акция по почистване на Шуменското плато е утре сутрин в 7 часа, а 

сборният пункт е до Информационния център на комплекса "Създатели на 

българската държава". 

 

Източник: Монитор 

 
Заглавие: Изкуство от стари дрехи. Варненско дете с награда от "Проект еко" 

 

Произведените продукти ще се предложат на търг, като част от събраните 

средства ще се дарят на домове за деца с увреждания 

  

Линк: https://www.chernomore.bg/obshtestvo/2020-08-28/izkustvo-ot-stari-drehi-

varnensko-dete-s-nagrada-ot-proekt-eko 

 

 
 
Текст: „Чрез изкуство към промяна“ е най-новата идея на десетокласничка 

Александра Казасова от Средно училище за хуманитарни науки и изкуства 

„Константин Преславски“ във Варна, при която тя превръща в изкуство старите и 

вече нежелани дрехи. 

  

Другите варианти досега бяха старите износни дрехи да се подаряват на близки, 

благотворително или пък да се изхвърлят.  

  

От ОЦОСУР съобщават, че вече стара блуза, скъсани дънки или рокля с петно ще 

оживеят като произведения на изкуството, благодарение на идеята, класирана 
на първо място в първото издание на конкурса „Проект еко“ в направлението 

„Пренасочване на отпадъците“. 

  

Наградата на Александра е реализиране на проекта й с помощта на ментора 

Наталия Николова, която е водещ и организатор на рециклиращи ателиета. 

Победителката в конкурса ще направи възможна повторната употреба на иначе 

нерециклируемия текстилен отпадък. 

  

В проекта е предвидена размяна на дрехи, чанти и други текстилни продукти, 

организиране на арт-ателие за изработка на килимчета, пана, шиене на 

продукти за домашни любимци, информационно събитие и видео за 

рециклирането на текстил.  

  

За да има възвращаемост и устойчивост на проекта, организаторите на 

конкурса предлагат произведените продукти да се предложат за продажба на 

търг. 

  

Част от събраните средства ще се дарят на домове за деца с увреждания, а с 

другата ще се финансира продължаването на дейността. 
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Първото издание на конкурсa на младите, в който те сами намират решения на 

наболял екологичен проблем в България, отличи общо 9 участници в три 

категории - запазване чистотата на въздуха след COVID-19, пренасочването на 

отпадъци и чистота на българските плажове, уточняват още от ОЦОСУР, 

съобщава "Монитор". 

 


