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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Снежните запаси във водосборите на енергийните язовири са два пъти повече от 2016 г. 
 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=53629 
 

 
 

Текст: След обилните снеговалежи, водният обем от снежните запаси във водосборите на 
енергийните язовири се изчислява на 783 млн. куб. м. Това е два пъти повече от същия период на м. 
г., когато е бил 387 млн. куб. м. Наличието на два пъти по-голям снежен запас ще осигури 
достатъчен приток и ще гарантира потреблението. В същото време има достатъчно свободен обем 
във водоемите за поемане на количествата от снеготопенето и пролетното пълноводие. 
Министерство на околната среда и водите всеки ден следи състоянието на 53 комплексни и 
значими язовира. Към 24 януари 2017 г. в тях има 3 474,8 млн. куб. м, което представлява  54% от 
общите им обеми. Водата в язовирите  за питейно-битови  нужди е 1054,7 млн. куб. м, което е 
70,3%, от обема им. 
Язовирите за напояване са пълни на 46,2% с 1035,1 млн. куб. м вода, а енергийните на 55,5% като 
сумарният завирен обем в тях е 1875 млн. куб. м. 
 
 

Източник: vestnikstroitel.bg 
 

Заглавие: Днес Комисията по околна среда на ЕП гласува пакет от законодателни предложения за 
рециклиране и използване на продукти 
 

Линк: http://vestnikstroitel.bg/news/147404_dnes-komisiyata-po-okolna-sreda-na-ep-glasuva-paket-
ot-zakonodatelni-predlozheniya-za-reciklirane-i-izpolzvane-na-produkti/ 
 

 
 

Текст: Днес парламентарната комисия по околна среда на ЕП гласува пакет от законодателни 
предложения на Европейската комисия, които формулират амбициозни цели до 2030 г. за 
рециклиране и повторно използване на продукти. Четирите директиви са сред приоритетите в 
работата на ЕС за 2017 г., като гласуването днес ще определи позицията на парламента в 
предстоящите преговори със Съвета и Комисията. 
Законодателният пакет, по който ще се произнесе комисията по околна среда, е насочен към 
ефективното управление на отпадъците и е първа стъпка към изграждането на „кръгова 
икономика“, в която по-голямата част от материалите и продуктите се рециклират и се използват 
отново и отново. 
Това би донесло ползи не само за здравето на хората и околната среда, но и за икономиката. 
Например, ако 95% от остарелите мобилните телефони се предават за вторична употреба, това би 
спестило над 1 млрд. евро годишно за разходи за суровини. 
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Според данните към 2014 г. 44% от битовите отпадъци в ЕС са били подложени на рециклиране или 
компостиране (разграждане), в сравнение с 31% през 2004 г. Този дял следва да достигне 50% до 
2020 г. 
Дори и това би означавало, че голяма част от отпадъците в Европа попадат в сметище или се 
изгарят и затова са нужни по-високи цели за следващото десетилетие. 
Законодателният пакет включва четири директиви, които са посветени на битовите отпадъци, 
депата за отпадъци, опаковките и рециклирането на превозни средства, батерии и акумулатори и 
електронна техника. 
По-голямата част от битовите отпадъци идват от домакинствата. Този вид отпадъци представляват 
около 10% от всички отпадъци в Европа. 
Между 2004 и 2014 г. общият обем на битови отпадъци в Европа намалява с 3% в абсолютна 
стойност. В България обемът на битовите отпадъци намалява от 599 кг на глава от населението през 
2004 г. на 442 кг на глава от населението през 2014 г. Други страни обаче бележат ръст – например, 
Дания, Швейцария и Германия. 
Според принципите на политиката на ЕС спрямо отпадъците складирането на сметище трябва да 
бъде последната възможност, към която може да се прибегне. Преди това трябва да се даде 
приоритет на предотвратяването на изхвърлянето, повторната употреба и рециклирането.  
Към 2014 г. страни като Австрия, Белгия, Дания, Германия, Холандия и Швеция на практика не се 
освобождават от отпадъци на сметища. В други страни (Кипър, Хърватия, Гърция, Латвия и Малта) 
на сметището свършват над три четвърти от всички битови отпадъци. 
В законодателния пакет Комисията предлага до 2030 г. депонираните отпадъци да бъдат не повече 
от 10% от всички битови отпадъци. 
Опаковките на продуктите в ЕС са направени от хартия и картон, стъкло, пластмаса, дървесина и 
метали. В най-ниска степен в Европа се рециклират пластмасови и дървени опаковки, но 
съществуват сериозни разлики в степента на рециклиране на отделните видове материали по 
страни. 
Законодателният пакет за отпадъците включва и правила за рециклирането на остарели 
автомобили, батерии и акумулатори (към 2013 г. само 40% от тях се рециклират) и събирането и 
рециклирането на електрическа и електронна техника. 
 
 

Източник: rodopi24.blogspot.bg 
 

Заглавие: Гласувано: Кърджалийци ще събират 570 000 лева от отпадъци за МОСВ 
 

Линк: http://rodopi24.blogspot.bg/2016/12/570-000.html 
 

 
 

Текст: Кърджалийци ще трябва да съберат допълнителни 570 000 лева като налог за отпадъци през 
следващата година. Средствата пък ще бъдат насочени към Министерството на околната среда и 
водите. Поради тази причина таксата за битови отпадъци в общината се увеличава, а скокът бе 
подпечатан с 22 гласа „За” срещу 15 „Против” на редовната сесия на Общинския съвет в четвъртък. 
Промяната предизвика дебати в разпоредителния орган, които кметът Хасан Азис нарече 
„политическо говорене” и „подготовка за предсрочните парламентарни избори”. 
„Наредбата на МОСВ принуждава общините да събират допълнителни средства. Община Кърджали 
не увеличава такса смет. Тези допълнителни 570 000 лева ще бъдат насочени към 

http://rodopi24.blogspot.bg/2016/12/570-000.html
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Екоминистерството”, посочи кметът. Той онагледи разликата в налога с пример за жилище от 62 
квадрата в квартал „Възрожденци”, където увеличението ще бъде с 6 лева за година. 
 
 

Източник: oborishte.bg 
 

Заглавие: Освобождават от заплащане на такса битови отпадъци детските заведения, ЦЛРП и 
читалищата на територията на Община Панагюрище 
 

Линк: 
https://oborishte.bg/%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%
D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BE%D1%82-
%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%B1%D0%B8/ 
 

 
 

Текст: В Общински съвет – Панагюрище е постъпило предложение от кмета на общината Никола 
Белишки местният парламент да вземе решение за освобождаване от заплащане на такса битови 
отпадъци за календарната 2017 г. на детските заведения, Център за подкрепа на личностно 
развитие – Панагюрище и читалищата на територията на общината. „Детските градини и Център за 
подкрепа на личностно развитие – Панагюрище, намиращи се на територията на община 
Панагюрище, са местна дейност и издръжката им се осигурява от местни данъци и такси. 
Общинският съвет е в правомощията си да вземе решение за освобождаването им от заплащане на 
такса битови отпадъци за имотите, в които те извършват основната си дейност”, се казва в 
предложението, направено от градоначалникът Белишки. То ще бъде разгледано от Постоянните 
комисии към местния парламент, след което гласувано в зала. 
 
 

Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Париж въведе специални стикери за коли за борба със смога 
 

Линк: 

http://www.dnevnik.bg/sviat/2017/01/24/2905222_parij_vuvede_specialni_stikeri_za_koli_za_borba_

sus/      

 
 

Текст: От понеделник във френската столица работи нова система с цветни стикери за 
автомобилите, чрез която да се ограничи използването им като част от борбата със смог, достигнал 
тази зима рекордни от 10 години насам равнища. 
Сивите стикери на Crit'Air са за дизелови коли, регистрирани между януари 1997 г. и декември 2000 
г., на които се забранява да влизат в Париж. "Ройтерс" допълва, че в тази категория попадат около 

http://www.dnevnik.bg/sviat/2017/01/24/2905222_parij_vuvede_specialni_stikeri_za_koli_za_borba_sus/
http://www.dnevnik.bg/sviat/2017/01/24/2905222_parij_vuvede_specialni_stikeri_za_koli_za_borba_sus/
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6% от около 32 милиона коли в страната. 
Кметът Ан Идалго заяви, че се надява от вторник забраната да се разшири и върху колите, 
регистрирани в периода 2001-2005 г. и представляващи около 14% от френските автомобили. 
Предлагането на безплатен обществен транспорт в особено критичните дни на замърсяване засега 
има ограничен успех. Властите опитват да ограничат трафика и чрез забрана за пътуване на коли 
според последната цифра - четна или нечетна - от регистрационния номер. 
Говорителка на общинските власти коментира, че на полицията ще бъде по-лесно да работи чрез 
цветните стикери, но засега не посочва какъв брой автомобили ще бъдат засегнати в града. 
В опит да ограничи влизането на коли Идалго повиши цената за паркиране, забрани безплатното 
паркиране в събота и през август превръща улици по брега на Сена в пешеходни и паркови зони. 
 
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Норвегия основа фонд за борба с обезлесяването – с 400 млн. долара 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/70547 
 

 
 

Текст: Норвегия направи нова, решителна стъпка към справянето с обезлесяването, свързано със 
селското стопанство. Страната основа фонд, който има за цел да вложи 400 милиона долара до 
2020 година в дейности намаляване на обезлесяването на тропическите гори и подпомагане на 
устойчивото земеделие. 
Фондът има за цел да даде тласък на инвестициите в селскостопански дейности, които възпират 
обезлесяването. Парите ще се канализират към страни, които вече работят по спиране на 
унищожението на горите и торфищата. 
Норвегия ще вложи 100 милиона долара във фонда. Плановете са останалите 300 милиона долара 
да бъдат вложени от други двустранни и многостранни донори заедно партньори от частния сектор. 
Производителят на потребителски стоки Unilever веднага стана първият частен дарител, който даде 
25 милиона за фонда за следващите пет години. Заедно с фирмата към фонда се присъединиха и 
други големи компании-производители на потребителски стоки като Carrefour, Marks & Spencer, 
Mars, Metro, Nestle. 
„Бъдещето на планетата ни зависи от нашата обща способност да опазваме и възстановяваме 
горите и едновременно с това да увеличаваме селскостопанското производство, за да отговорим на 
нарастващите глобални нужди“, каза премиерът на Норвегия Ерна Солберг в изявление. „Чрез този 
фонд ние ще работим с горските стопанства, частния сектор и гражданското общество, за да 
осъществим целта си по иновативни начини.“ 
Селското стопанство е един от най-големите обезлесители в световен мащаб. Около 2,3 милиона 
квадратни километра гори са унищожени в периода между 2000 и 2012 г. – за да бъде превърната 
огромна част от тази земя в обработваеми територии. 
Фондът, основан от Норвегия, има за цел да защити около пет милиона хектара гори по света. За 
целта той ще работи с представители на земеделския сектор за разработване на методи за 
увеличаване на производството на база съществуващата обработваема земя и предприемане на 
допълнителни мерки за защита на застрашените гори. Надеждата е, че този ход ще привлече около 
1,6 млрд. долара инвестиции в решения за земеделие, което щади горските масиви, до 2020 г. 
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Източник: trud.bg 
 

Заглавие: МОСВ резервира 54 млн. лв. за зелените 
 

Линк: https://trud.bg/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B2-
%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B0-54-
%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5/ 
 

 
 

Текст: Сумата от 54 милиона лева ще се опита да „резервира“ за зелени организации 
Министерството на околната среда и водите, научи „Труд“. 
Средствата са по оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 и не са усвоени в сектор 
„Биоразнообразие“, където обичайно всичко отива в джоба на организациите от коалиция „За да 
остане природа в България“. 
Практиката в такива случаи е неусвоените европари да бъдат преразпределени за сфери, които се 
финансират от ОП „Околна среда“. Това става, след като бъде поискано разрешение от 
Европейската комисия и оттам дадат зелена светлина. Но вместо сумата да бъде разпределена за 
належащи дейности като чистотата на въздуха, нови сметища или канализация, Комитетът за 
наблюдение на програмата я връща в ръцете на зелените. 
Комитетът е съставен основно от чиновници на ведомството и хора от въпросните зелени 
организации и подготвя следната схема – в следващите два дни ще вземе решение „на подпис“. 
Това означава, че няма да има обсъждания и решението ще бъде взето непрозрачно. То вече е 
предложено за одобрение. На практика така се заобикаля и забраната за обявяване на обществени 
поръчки, издадена към министрите от премиера в оставка Бойко Борисов през декември. Тогава 
той заяви на членовете на кабинета да спрат всички тръжни процедури и да ги оставят на 
служебния кабинет. 
Отделно се предлага през 2017 г. да се намалят десет пъти средствата за общините, в които има 
територии от защитената мрежа „Натура 2000“. Това става благодарение на състава на Комитета за 
наблюдение, а досега никой не се е заел да провери дали представителите на зелените всъщност 
не са в конфликт на интереси. Така се опорочава усвояването на средствата на европейските 
данъкоплатци противно на ангажиментите на нашата държава,  приети в Споразумението с 
Европейския съюз 2014-2020. 
 


