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Източник: МОСВ
Заглавие: Министрите на околната среда на ЕС обсъдиха в София действията по
изменението на климата
Линк: http://www.moew.government.bg/bg/ministrite-na-okolnata-sreda-na-esobsudiha-v-sofiya-dejstviyata-po-izmenenieto-na-klimata/

Текст: Основните предизвикателства в международния процес в преговорите по
климата през 2018 г. и действията на ЕС, за да се справи с тях, бяха обсъдени през
втория ден на Неформалния съвет на министрите на околната среда на ЕС в София
днес. На конференцията на ООН за изменението на климата в Катовице, Полша, в
края на годината трябва да се постигне споразумение по солиден набор от правила
за бъдещия режим на управление в областта на изменение на климата („Работна
Програма за Парижко споразумение“) и да се гарантира успех и конструктивност на
паралелните процеси, а именно политическата фаза на Диалога Таланоа, глобалния
преглед на действията в периода до 2020 г. и събитието на високо равнище за
финансиране на дейности по климата.
„Настоящата 2108 година е изключително динамична и натоварена. Провеждащите се
подготвителни преговори и подготвителна работа са насочени към постигането на
амбициите за предстоящия COP24 в Полша“, заяви министърът на околната среда и
водите Нено Димов на откриването на сесията. „Очакваме COP24 да постигне
споразумение относно работната програма за Парижкото споразумение и да
гарантира успех и конструктивност на паралелните процеси, предвидени в
конференцията на страните по конвенцията. А това са политическата фаза на
диалога Таланоа, глобалният преглед на действията до 2020 г. и събитието на високо
равнище за финансиране на дейностите по климата. Не на последно място след
няколко седмици предстои поредната преговорна сесия в Бон, която трябва да
постигне сериозен прогрес по отношение на детайлите и да направи преглед на
техническото ниво на диалога от Таланоа“, каза министър Димов.
Той съобщи, че с цел насочване на дискусията Българското председателство е
изготвило документ, съдържащ два въпроса. Първо - какви са най-големите
предизвикателство в процеса през 2018 г. и какви са основните средства на ЕС за
справяне с тях, например по отношение на създаването на прогресивен съюз на
правила. И второ – какъв тип резултати може да очаква ЕС в приоритетите за
развиващите се страни, по-специално финансирането на борбата с изменението
на климата и действията преди 2020 г. и каква би била най-важната последователност.
ЕС и неговите държави-членки са водещи в световен мащаб в стимулирането на
модернизация и иновации в икономиката с цел постигане на нисковъглеродно
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развитие. Прието е вътрешно законодателство в областта на енергетиката и климата
до 2030 г., с което ЕС гарантира изпълнението на поетите цели.
На 24-та и 25-та Конференция на страните глобалният преглед на действията,
предприети в периода до 2020 г., ще даде възможност на всички страни да представят
положителен пример за изпълнението на целите до 2020 г., като се подчертаят вече
постигнатите резултати и се споделят най-добрите практики.
ЕС е въвел в своето законодателство амбициозни цели за периода до 2020 г. и
структурни политики в областта на климата и енергетиката. Действията вече са довели
до преизпълнение от страна на ЕС на целта за 2020 г. за намаляване на емисиите с
20% в сравнение с 1990 г. До 2016 г. е намалил своите емисии с 23% и е на път да
постигне намаление от 26%.
ЕС остава ангажиран с колективната цел да мобилизира 100 милиарда долара
годишно за финансиране на дейности по климата в развиващите се страни до 2020
г. от различни източници за действия в областта на климата и да продължи да увеличава
значително финансирането на адаптация.
Мобилизирането на финансирането за климата от страна на ЕС систематично и
последователно се увеличава. Общият принос на ЕС и неговите държави-членки
възлиза на 20,2 милиарда евро през 2016 г., което е значително увеличение в
сравнение с 2015 г. (17,6 милиарда евро).
Източник: ДУМА
Заглавие: Откриха три инсталации от пластмасови отпадъци
Линк: http://www.duma.bg/node/164645

Текст: Три арт инсталации, изработени от пластмасови отпадъци, посрещат
посетителите във фоайетата на НДК. Творбите, наречени "Дървото на живота", "Всичко
тече" и "Синята планета", са разположени на различни места в сградата.
Произведенията са част от кампанията "ReНДК-Рециклирай! Културно е.", която бе
открита с участието на европейския комисар за околната среда, морско дело и
рибарство Кармену Вела, министъра на околната среда и водите Нено Димов и зам.министъра на културата Румен Димитров. Събитието се вписва и в инициативата на
МОСВ срещите и проявите в рамките на българското председателство на Съвета на
ЕС да се провеждат под мотото "без пластмасови продукти".
"ReНДК-Рециклирай! Културно е." ще включва различни активности и във Фестивален и
конгресен център - Варна. Целта на кампанията е чрез средствата на изкуството да
се провокира размисъл у хората за пластмасовите отпадъци, бавното им
разграждане и нуждата от рециклиране; да се подтикне обществото към активно
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гражданско участие за по-голяма информираност и промяна на потребителските
навици.
Инициативата започна в началото на годината, когато на територията на НДК бяха
разположени над 86 кошчета за разделно събиране на отпадъци и 25 контейнера за
боклук. По време на адаптацията и преустройството на сградата повече от 15 000
електрически крушки бяха заменени с енергоспестяващи. Кампанията следва
разбирането, че културата включва не само създаването и потреблението на културни
продукти, но и промяна в отношението към околната среда.
Източник: БНТ
Заглавие: Жители на село Изгрев готвят блокада на пътища заради сметище
Линк: http://news.bnt.bg/bg/a/zhiteli-na-selo-izgrev-gotvyat-blokada-na-ptishcha-zaradismetishche

Текст: Жителите на благоевградското село Изгрев настояват да бъде затворен табанът
за строителни отпадъци край селото. Той се намира само на километър и половина
от населеното място, а найлони и стиропорите, които се изхвърлят на него, често се
озовават в лозята и имотите на хората в района.
Близо 100 жители на село Изгрев вече са се включили в подписката за закриване на
общинското депо. Те са категорични, че не бъде ли затворен табанът за строителни
отпадъци ще преминат към гражданско неподчинение.
Гергана Боева: "Става много голямо и то ще излезе вече извън контрол, като почне да
вали дъжд, всичко ще дойде тука. Затова искаме да спрат вече. Деца играят нагоре,
не става така. Ще спираме камионите и ще стачкуваме, няма да ги пускаме натам."
Иван Чорбаджиев: "Замърсява се първо рекичката. Горе то вече 8-10 метра има
височина, землището на хората там е нарушено много."
Сметището за строителни отпадъци се охранява само през деня. Оградата около
него е скъсана на няколко места и често на депото нерегламентирано се изхвърлят и
други видове отпадъци.
Йордан Китанов, кмет на село Изгрев: "Това трябва да се води табан за строителни
отпадъци, не за битови. Горе може би ще можем да си обзаведем цял апартамент
фотьойли, дивани, матраци. Трябва да се запръсти, отгоре да се направи една голяма
камара пръст отгоре, за да може да се озелени, това да остане така да се каже
погребано. Но продължава."
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От Регионалната инспекция по околната среда и водите в Благоевград казаха, че на
депото редовно се извършват проверки като през последните две години не са
констатирани нарушения. Дали от общината ще вземат решение то да бъде закрито
за сега не е ясно.
Източник: news.bg
Заглавие: Японският град, в който живеят без боклук
Линк: https://news.bg/travel/yaponskiyat-grad-v-koyto-zhiveyat-bez-bokluk.html

Текст: Идеята да живеем без да оставяме след себе си купища отпадъци става все
по-актуална в световен мащаб. Че планетата ни е достатъчно замърсена и ние сме
виновни за това, не е новост за никого. Но да се научим да купуваме само това, от
което имаме нужда, а и да го ползваме многократно, определено не е лесна задача.
Японският град Камикадзу подписва декларация за нулева загуба на ресурси още
през 2003 г. А целта е до 2020 г. в малкото населено място цикълът на повторна
употреба на всичко да бъде напълно затворен и около 1500-те жители да не оставят
никаква следва от своето пребиваване.
И днес Камикадзу произвежда почти никакъв боклук. Преди отпадъците са били
изгаряни в къщите и дворовете или изхвърляни сред природата, както в много други
селски региони. А изгарянето, както знаем, води до сериозно замърсяване на въздуха.
Със задълбочаването на проблема се задълбочава и нуждата от намиране на
решение. То идва именно с декларацията за нулева загуба през 2003 г. Нейната
основна мисия е да се създадат условия, в които нищо не е ненужно.
Началото на революцията в малкото японско градче е наистина трудно. Според Great
Big Story, жителите трябва да се научат да рециклират всяко едно нещо, което досега
просто са захвърляли в кошчето. Разделното събиране на боклука е трудноемко и
отнема доста време, но постепенно се превръща в навик.
Според декларацията, приета в Камикадзу, има 45 вида боклук, който може да се
рециклира, а не просто да се изгори на двора. Хранителните отпадъци се
компостират и се използват от местни ферми за наторяване на продукцията, която
след това се предлага на пазара и в заведенията.
Така се образува един затворен цикъл на производство и хората виждат нагледно
какво са способни да направят. И им доставя удоволствие да го правят. За сметка на
почти нулевия боклук, жителите на японското село получават огромно удовлетворение
от малките стъпки към една голяма промяна.
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Източник: Факти
Заглавие: Пострадалият в депото за отпадъци край Смолян още е в кома
47-годишният работник пострада на 4 април при почистване на разкъсващ
барабан на поточна линия
Линк: https://fakti.bg/bulgaria/296052-postradaliat-v-depoto-za-otpadaci-krai-smolanoshte-e-v-koma

Текст: Остава тежко състоянието на пострадалия 47-годишен смолянчанин, който
пострада при трудова злополука в депо за твърди битови отпадъци край Смолян на 4
април.
„В момента лекарите го поддържат в изкуствена кома, с тежка белодробна травма и
с опасност за живота“, коментира районният прокурор на Смолян Георги Карпаров,
цитиран от "Дарик".
Човекът пострада при почистване на разкъсващ барабан на поточна линия, но паднал
в него. При опита да бъде изваден е получил множество травми и веднага бе
транспортиран от спешния екип към УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив. Пострадалият е
настанен в Клиниката по неврохирургия с няколко счупени прешлена, ключица и други
травми.
По случая има образувано досъдебно производство за причиняване на телесна
повреда поради професионална непредпазливост.
Източник: ТВ ЕВРОПА
Заглавие: Английските борси спират търговията с руски алуминий
Линк: https://www.tvevropa.com/2018/04/anglijskite-borsi-spirat-targoviyata-s-ruskialuminij/
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Текст: Английските борси спират търговията с руски алуминий. В следствие на това,
цените се повишиха, очаква се това да предизвика отзвук и в останалите големи
борси в световен мащаб.
Решението взе Лондонската борса за метали. Стоп на сделките с алуминий каза и
Комекс – част от голяма американска компания, като забраната се отнася и за
всичките й дъщерни фирми. Първите резултати са налице – значително повишаване
на цените на алуминия.
Санкционираната фирма-производител на алуминий е собственост на руския
предприемач и милиардер Олег Дерипаска.
Санкционирани са и още 7 компании, свързани с него от списък с общо 12 руски
фирми. Според източници, действията са наказание за Русия за действията срещу
Крим, Украйна и Сирия. Действията се случват и непосредствено след отравянето на
бившия двоен агент Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия в Солсбъри.
Забраната важи за сделки, сключени след 6-ти април. За да може да се случи
търговия, компаниите трябва да докажат или, че металът не е с руско производство,
или че сделките са сключени преди определената дата.
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