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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Зам.-министър Ренета Колева: Трябва да привлечем децата към 

усилията за постигане на нулево замърсяване и съхранението на природния 

капитал 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/zam-ministur-reneta-koleva-tryabva-

da-privlechem-decata-kum-usiliyata-za-postigane-na-nulevo-zamursyavane-i-

suhranenieto-na-prirodniya-kapital/ 

 

 
 

Текст: „Пред нас като общество стои задачата да привлечем децата и младите 

хора към усилията за постигане на нулево замърсяване на околната среда, 

енергийна и ресурсна ефективност, съхраняването на природния капитал и 

преодоляване на последиците от изменението на климата“. Това каза зам.-

министърът на околната среда и водите Ренета Колева вчера по време на 

дискусия на тема „Околна среда, климат и деца“ в парламентарната комисията 

по въпросите на децата, младежта и спорта. 

 

https://www.moew.government.bg/bg/zam-ministur-reneta-koleva-tryabva-da-privlechem-decata-kum-usiliyata-za-postigane-na-nulevo-zamursyavane-i-suhranenieto-na-prirodniya-kapital/
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В дискусията участваха членовете на комисията, както и представители на 

Комитета по правата на децата към ООН в Женева, УНИЦЕФ и Държавната 

агенция за закрила на детето. 

 

Зам.-министър Колева припомни, че осъзнатата промяна в поведението на 

всички групи в обществото и информираният избор на всеки в ежедневния му 

живот е възможност за постигане на екологична устойчивост и в борбата с 

изменението на климата, пред които днес е изправен светът. 

 

За формирането на екологична култура е необходимо прилагането на цялостна 

и последователна политика за развиване на знания, умения и ценностни 

ориентации, насърчаваща ангажираност с екологичните проблеми и 

решаването им, и то от най-ранна детска и ученическа възраст. Затова МОСВ 

полага значителни усилия в тази насока и развива дейности по места в цялата 

страна. Всяка година регионалните структури на министерството провеждат 

национални кампании в дните от международния екокалендар, включително 

Световния ден за борба с климатичните изменения – 15 май. 

 

„В търсене на подхода към най-малките и подрастващите вчера МОСВ започна 

за 19-та поредна година кампанията „Чиста околна среда“ за 2023 г. ,съобщи 

Колева и поясни, че чрез нея се дава възможност на малки населени места и 

кметства, училища и детски градини да участват с проекти, които са свързани с 

подобряване на образователната система. 

 

Участниците в дискусията адмирираха усилията на министерството за активно 

включване на най-малките и повече осведоменост по въпросите за опазване на 

околната среда. Страните се обединиха, че подобни кампании трябва да 

продължат и ще бъдат надграждани в партньорство. 

 

„На колкото по-малка възраст децата се запознават с проблемите, свързани с 

околната среда, толкова по-устойчиви ще бъдат резултатите във времето“, 

убедена е заместник-министър Колева. Тя отбеляза, че през годините общини, 

кметства, училища и детски градини най-много избират да кандидатстват с 

проекти за изграждане на места за отдих, детски площадки и паркови 

пространства. 

 

„В училищата и детските градини има много интересни кампании, които са 

свързани с биоферми, засаждане на различни видове, с борбата срещу 

замърсяване на въздуха и с разделното събиране на отпадъците“, обобщи 

Колева. 

 

Екологичното образование за деца и ученици е широко засегнато и в 

двустранната програма по Финансовия механизъм на ЕИП в областта на 

околната среда. В програмата е включено целенасочено финансиране към 

училищата и детските градини за развитие и утвърждаване на екологичното 

образование в областта на кръговата икономика и климата. Към момента се 

изпълняват проекти в 30 училища и детски градини на стойност от 2,5 млн. лева. 

 

Действието на климатичните изменения върху децата е засегнато в 

Националната стратегия и План за действие за адаптиране към изменението на 

климата на Република България. В нея са включени изследвания как групи от хора 

на различна възраст са показали повишена чувствителност към прекомерен 

топлинен стрес, болести, предавани чрез водата, и респираторни заболявания,  

особено при деца и кърмачета и възрастни над 65 години. Подобряването на 



социално-икономическия потенциал на обществото  би било фактор за 

понижаване на уязвимостта на здравния сектор към климатичните промени. 

 

Зам.-министър Колева се включи в заседание на Националния консултативен 

съвет за младежта, където припомни, че миналата година е изпълнена програма 

на МОСВ “Политики за младежта в сферата на околната среда” („Младежи за 

околна среда“), която имаше за цел включване на младите хора от 15 до 29 г. в 

процесите по изграждане на съзнание за опазване на околната среда, както и 

промяна в навиците, отношението и поведението в бита, свързани с опазването 

на околната среда и зеления преход. Дейностите обхващат образователни 

инициативи, научни конференции и семинари за студенти и  ученици, 

информационни и обучителни срещи с експерти, дейности на терен и 

доброволчески инициативи. По програмата са изпълнени 100 инициативи от 

структурите към  МОСВ – РИОСВ, БД, НП в цялата страна, на стойност над 500 хил. 

лв. 

 

Източник: Марица 
 

Заглавие: Настолна игра приучава към разделно събиране на отпадъците 

 

Първият тираж на "Сливи за смет" излиза до месеци с премията от 10 000 лв. за 

най-добрия млад предприемач на Пловдив 

 

Линк: https://www.marica.bg/plovdiv/obrazovanie/nastolna-igra-priuchava-km-

razdelno-sbirane-na-otpadcite 

 

 
 

Текст: Настолна игра забавлява и създава екокултура за разделно събиране на 

отпадъци. Първият тираж на „Сливи за смет“ се очаква да излезе в средата на 

годината и ще се реализира с премията от 10 000 лева, която създателят й 

Мирослав Гаригов грабна, като спечели надпреварата „Най-добър млад 

предприемач на град Пловдив“. 

 

Играта е с карти, като всеки играч получава по 4 с цветовете на контейнерите за 

разделно събиране. На тях са изобразени отпадъци от различните видове - 

стъкло, хартия, пластмаса, биологични. В средата се поставя тестето, което е 

своеобразното сметище. Има и открити карти - пазар за сливи. Ако играчът 

събере определена конфигурация, има право да я разменя за плода. Целият 

набор се състои от 60 карти с отпадъци, 20 карти със сливи и 20 карти с 

контейнери. 

 

На гърба на всяка е добавена и познавателна информация - например за колко 

време се разгражда даден отпадък в природата, ако не се рециклира. 

 

Когато децата играят, това постоянно им напомня грижата за природата. 

Запомнят и в кой цвят контейнери какви отпадъци се изхвърлят, обяснява 

Мирослав Гаригов. 

 

https://www.marica.bg/plovdiv/obrazovanie/nastolna-igra-priuchava-km-razdelno-sbirane-na-otpadcite
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Няколко месеца преди да участва в конкурса за млад предприемач на Пловдив, 

той се включил в надпревара за прототип на игра на екотематика. Аналогията с 

популярната приказка „Сливи за смет“ ми се стори удачна, но исках да 

присъстват не само търговецът и поуката за трудолюбието, а екотематиката и 

идеята за отговорното потребление, споделя той. Конкурсът в София имал и тур 

за тестване на игрите - непознати хора сядали срещу Мирослав да играят „Сливи 

за смет“. Така тествал на практика реакциите. Бяха заинтригувани и се 

забавляваха. А това ми даде кураж да участвам и в състезанието за млад 

предприемач, споделя Мирослав Гаригов. После пробвал творението си и в 

клубове за настолни игри в Пловдив, където също е прието добре. 

 

През 2020 г. Мирослав Гаригов зае третото място в надпреварата „Млад 

предприемач“ с друга своя игра - „На Вуте да му е зле“. „Игра с карти, хапчета и 

коварни съседи, вдъхновена от нашия бит и култура“, описва я накратко 

създателят й. Всички играчи стават съседи в панелен блок. Целта е да изгониш 

комшиите и да завладееш панелката. Съседът, който опази нервната си система 

докрай, става „Господар на панелката“. В началото на играта всеки съсед 

получава хапчета за глава. След всеки удар по нервната система, който не е 

успял да предотврати, трябва да „изпие“ хапче, с което да успокои нервите си 

поне до следващия удар. Ако съсед остане без хапчета, нервната му система 

не издържа и той напуска блока и играта. Накрая оцелява само един или нито 

един. Играта пресъздава съседските взаимоотношения. Картите са разделени в 

7 категории, на всяка има автентична илюстрация и българска поговорка.  

 

30-годишният автор на настолните игри Мирослав Гаригов се занимава с дизайн, 

след като завършил специалността „Графичен дизайн“ в ПУ „Паисий 

Хилендарски“. Сам създава визията, някои от изображенията са на художници 

при спазени авторски права. 

 

Източник: Novini.bg 
 

Заглавие: Възможно ли е да има препълнени контейнери? 

 

Линк: https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/759166 

 

 
 

Текст: Зачестяват ли случаите на нерегламентирано изхвърлени отпадъци от 

големите търговски обекти в столицата? След проверка на Столичен инспекторат 

ресторант в София беше глобен за смесване на отпадъци. 

 

Според наредба на Столична община търговците са задължени да изхвърлят 

разделно отпадъците, образувани в резултат на тяхната дейност, както и да 

опазват чистотата на територията на община 

 

Пред БНТ Татяна Асенова от Столичния инспекторат поясни,  че е възможно да 

има случаи на препълнени контейнери и замърсяване около тях. Важно е да се 

знае кога са тези случаи, дали не са преди събирането на отпадъците. 

 

https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/759166


Миналата година са санкционирани над 750 лица за изхвърляне на 

нерегламентирани отпадъци. 

 


