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Източник: МОСВ 

 

Заглавие:  Министър Димитров възложи въвеждане на видеонаблюдение на 

предприятия, потенциални замърсители на въздуха в Русе 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimitrov-vuzloji-vuvejdane-na-

videonablyudenie-na-predpriyatiya-potencialni-zamursiteli-na-vuzduha-v-ruse/ 
 

 
 

Текст: Предприятията, потенциални замърсители на въздуха в Русе, да бъдат 

поставени под непрекъснат видеоконтрол в Националния координационен 

център към Министерството на околната среда и водите. Това възложи 

министърът на околната среда и водите Емил Димитров на зам.-министрите на 

околната среда и водите Атанаска Николова и Николай Кънчев, след като получи 

техен доклад относно извършените проверки и предложения за предприемане 

на конкретни действия. 

 

Зам.-министрите извършиха проверки и срещи с органите на местната власт на 

място в Русе на 16 септември 2020 г. по заповед на министъра. 



Видеонаблюдението трябва да обхване „Монтюпе“, ТЕЦ-Русе и други оператори, 

потенциални замърсители, по преценка на зам.-министрите. Въз основа на 

получения от зам.-министрите доклад от проверката и срещите в Русе министър 

Димитров възложи да се изготви график с конкретни действия, заложени срокове 

за изпълнение и финансова обезпеченост на мерките. 

 

В доклада си зам.-министрите предлагат организиране и провеждане на 

комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда, 

включително по изпълнение на изискванията на комплексните разрешителни (КР) 

на операторите във всички 17 предприятия, които са потенциални източници на 

интензивно миришещи вещества. Предвижда се стартиране на процедура по 

актуализация на Комплексните разрешителни на оператори с установени 

технически възможности на инсталациите за генериране на неорганизирани 

емисии. 

 

По отношение дейността на РИОСВ-Русе ще се търси възможност за въвеждане 

на удължено работно време, дежурства в почивни/празнични дни, извършване на 

извънредни проверки в извънработно време (през нощта), включително и в 

почивни/празнични дни, осигурявяне на допълнителна юридическа и техническа 

експертиза при обследване на съществуващите и новоизградените 

вентилационни системи в производствените помещения на „Монтюпе“ ЕООД и 

други инсталации. 

 

Предлагат се и мерки за засилена мониторингова дейност. Възобновена е 

работата на  позиционираната в Източна индустриална зона на гр. Русе мобилна 

автоматична станция (МАС). 

 

Направена е препоръка към Областния управител на гр. Русе за иницииране на 

проверки на предприятията, с участието на всички институции с правомощия по 

темата за осигуряване на здравословна работна среда (Регионална здравна 

инспекция-Русе, Дирекция „Инспекция по труда“ Русе и др.). 

 

Източник: News.bg 

 

Заглавие: Световни лидери обещават да спрат унищожаването на Земята 

 

Линк: https://news.bg/int-politics/svetovni-lideri-obeshtavat-da-sprat-

unishtozhavaneto-na-zemyata.html 

 

 
 

Текст: Световни лидери се ангажираха да ограничат замърсяването, да 

възприемат устойчиви икономически системи и да елиминират изхвърлянето на 

пластмасови отпадъци в океаните до средата на века като част от "значими 

действия" за спиране на унищожаването на природата на Земята, информира 

"Гардиън". 

 

https://news.bg/int-politics/svetovni-lideri-obeshtavat-da-sprat-unishtozhavaneto-na-zemyata.html
https://news.bg/int-politics/svetovni-lideri-obeshtavat-da-sprat-unishtozhavaneto-na-zemyata.html


Еманюел Макрон, Ангела Меркел, Джъстин Трюдо, Джасинда Ардърн и Борис 

Джонсън са сред 64 държавни и правителствени ръководители от пет континента, 

които предупреждават, че човечеството е в извънредно планетарно състояние 

заради климатичната криза и необузданото унищожаване на поддържащите 

живота екосистеми. За да възстановят баланса с природата, правителствата и 

Европейският съюз се ангажираха с обещание в 10 точки за противодействие на 

щетите върху системите, които поддържат човешкото здраве и благосъстояние. 

Ангажиментите включват подновени усилия за намаляване на обезлесяването, 

спиране на неустойчиви риболовни практики, премахване на вредни за 

околната среда субсидии и започване на прехода към устойчиви системи за 

производство на храни и кръгова икономика през следващото десетилетие. 

Държавните и правителствените ръководители определят обещанието като 

"повратна точка", с която бъдещите поколения ще съдят за готовността им да 

действат по отношение на унищожаването на околната среда. 

 

Всички подписали "Обещанието на лидерите за природата", чието начало беше 

дадено виртуално в Ню Йорк днес, се ангажираха да поставят дивата природа и 

климата в основата на плановете за икономическо възстановяване след 

пандемията, обещавайки да се справят с климатичната криза, обезлесяването, 

деградацията на екосистемите и замърсяването. 

 

Съобщението идва преди голямата среща на ООН за биологичното 

разнообразие в сряда, чийто виртуален домакин ще бъде Ню Йорк, и 

преговорите за международно споразумение за природата, по подобие на 

Парижкото споразумение за климата от 2015 г. Около 116 държавни глави и 

правителства искат да се изкажат по време на събитието. 

 

"Науката ясно показва, че загубата на биологично разнообразие, деградацията 

на сушата и океаните, замърсяването, изчерпването на ресурсите и 

климатичните промени се ускоряват с безпрецедентна скорост. Това ускорение 

причинява необратима вреда на нашите системи за поддържане на живота и 

засилва бедността и неравенствата, както и глада и недохранването", се изтъква 

в обещанието. 

 

"Въпреки амбициозните глобални споразумения и цели за опазване, устойчиво 

използване и възстановяване на биологичното разнообразие, и въпреки много 

местни истории за успех, глобалните тенденции продължават бързо в грешната 

посока. Необходима е трансформационна промяна: не можем просто да 

продължим както преди", подчертават още световните лидери. 

 

Лидерите също така се ангажират да прекратят престъпленията срещу околната 

среда и да предприемат крути мерки срещу организираните престъпни групи, 

участващи в незаконния трафик на диви животни и дървен материал. 

Британският премиер Борис Джонсън ще каже: "Трябва да превърнем тези думи 

в действия и да ги използваме, за да създадем инерция, да постигнем съгласие 

за амбициозни и обвързващи цели." 

 

"Трябва да действаме сега - точно сега. Не можем да си позволим да се бавим 

и да отлагаме, защото загубата на биологично разнообразие се случва днес и 

се случва със страховита скорост. Оставени без контрол, последствията ще 



бъдат катастрофални за всички нас. Изчезването е завинаги - така че нашето 

действие трябва да бъде незабавно", настоява още Борис Джонсън. 

 

Други страни, подписали обещанието, са ръководителите на Бангладеш, Бутан, 

Колумбия, Коста Рика, Фиджи, Кения, Сейшелите и Мексико. Президентите на 

САЩ, Бразилия и Китай - Доналд Тръмп, Жаир Болсонару и Си Цзинпин - не са 

подписали обещанието, въпреки че Си ръководи глобалните преговори за 

биологичното разнообразие. 

 

По-рано този месец ООН обяви, че светът не е успял да постигне нито една цел 

за забавяне на загубата на природния свят за второ поредно десетилетие, 

включително цели за защита на кораловите рифове, запазване на природните 

местообитания и намаляване на пластмасовите и химически отпадъци до нива, 

които не увреждат екосистемите. 

 

Източник: Труд 

 

Заглавие: Нови контейнери за смет прогониха гларусите от Бургас 

 

Линк: https://trud.bg/нови-контейнери-за-смет-прогониха-гларусите-от-бургас/ 
 

 
 

Текст: Гларусите изчезнаха глобално- и мъжете, и птиците, казват бургазлии и си 

създават разтуха по време на пандемията. 

 

Нови контейнери за смет прогониха гларусите от Бургас. Птиците, които 

оглушаваха с крясъците си жители и гости край морето, вече ги няма. Причината 

сто процента се крие в поставянето на модерните контейнери за отпадъци, 

поставени в морския град, коментират хората. Така символът на Бургас - 

гларусът, оставен без храна е потърсил други територии за заселване. 

 

Всеизвестно е, че гларусите са мързеливи и се хранят основно от отпадъците в 

кофите за смет. Когато обаче старите контейнери бяха заменени с нови, 

затворени, те са останали без храна и са отлетели. Първоначално се опитаха да 

пробват нова тактика - агресия. Нападаха малки деца със сандвичи и пици в 

ръцете, но номерата им не минаха и те изчезнаха. Най-сетне настана тишина, 

при положение, че години наред популацията им е била бич за града. Налагало 

се е кметове да разпореждат "да се пробиват снесените яйца на птици, 

наречени „ГларОси“, за да не се излюпят. Да развалят и гнездата, защото те 

извършват пакости върху сградите, крякат силно сутрин, унищожават малки 

пиленца и пр.“, четем в архивите на старите вестници.  

 

"Сега се радвате, но скоро ще почувствате липсата", коментират бургаски 

зевзеци. Те припомнят, че всъщност гларусът има дълбока емоционална 

стойност за всеки бургазлия. Незабравимият морски спасител и зевзек Петьо 

Пандира е най-известният "гларус". Такива са в миналото и всички морски 



стражи, ценители на хубостите основно на германките, чехкините и полякините. 

Естествено и на нашенките. Сега, гларусите изчезнаха глобално- и мъжете, и 

птиците, смеят се бургазлии и си създават разтуха по време на пандемията. 

 

Източник: 24Шумен 

 

Заглавие: Бойците на СК „Шуменска крепост“ събраха десетки чували с 

отпадъци и стари гуми 

 

Линк: http://24shumen.com/бойците-на-ск-шуменска-крепост-съб/ 

 

 
 

Текст: Десетки чували с отпадъци и стари автомобилни гуми събраха бойците от 

СК „Шуменска крепост“. В неделя спортистите почистиха района на 

Телевизионната кула и тревните площи по пътя за квартал „Лозево“. 

 

Акцията бе организирана по инициатива на треньора Християн Тотев, който е 

многократен световен шампион по кик бокс и муай тай. 

 

Почистването възстанови прекъснатата временно заради COVID-19 традиция 

бойците на СК „Шуменска крепост“ да се грижат за чистотата на природата и 

населените места в Шумен и общината. 

 

Община Шумен е поела ангажимент да извози събраните отпадъци. 

Следващата акция на младежите и девойките е планирана за 25 октомври. 
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