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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: 2 февруари e Световният ден на влажните зони 
 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=53732 
 

 
 

Текст: Водещата тема на Световния ден на влажните зони през 2017 г. е „Влажните зони за 
намаляване на риска от природни бедствия“ (Wetlands for Disaster Risk Reduction), определена от 
Постоянният комитет на конвенцията. Изборът подчертава ролята на влажните зони за намаляване 
на неблагоприятните последствия от наводнения, засушаване, циклони и значението на влажните 
зони при защита от такива природни бедствия. Влажните зони задържат водните количества при 
паднали обилни валежи и намаляват риска от наводнения. При периоди на засушаване те служат 
като естествени резервоари на водата, с което забавят засушаването и компенсират недостига на 
вода. 
Честотата на природните бедствия се увеличава и по-голямата част от тях са свързани с водите. 
Поради климатичните промени се очаква дори засилване на тази негативна тенденция в бъдеще. В 
същото време голяма част от обществото не е достатъчно запозната с ролята на влажните зони и 
това доколко те ни предпазват. Често на влажните зони се гледа като на запустели терени, които 
трябва да бъдат усвоявани за различни други ползвания. По преценка на учените най-малко 64% от 
влажните зони в световен мащаб са изчезнали от 1990 г. досега. 
Основните послания на Световният ден на влажните зони са: 
Влажните зони са естествена защита срещу бедствията и ни помагат да се справим с екстремните 
природни явления 
Правилно управляваните влажни зони осигуряват на местните общности защита и възможност за 
бързо възстановяване при природни бедствия 
Необходимо са действия за подпомагане опазването и насърчаване устойчивото ползване на 
влажните зони 
Постерът за Световният ден на влажните зони  2017  е публикуван на 
http://www.worldwetlandsday.org/documents/10184/162407/DesktopPrint+PDF/1eedd99d-b025-473a-
bf91-34eb1b13cac6 
Формата за оцветяване от деца във връзка с отбелязването на Световният ден на влажните зони е 
достъпна от 
http://www.worldwetlandsday.org/documents/10184/164052/WWD_color_in.pdf/2eb26000-bc08-4bbc-
8687-940440ac1bfe 
И през тази година при отбелязването на Световният ден на влажните зони се организира 
фотоконкурс за младежи на възраст от 18 до 25 години. Участниците в конкурса трябва да направят 
в периода 2 февруари – 2 март снимка на влажна зона, която е от полза при справяне с екстремни 
природни явления и да качат снимката на сайта на Рамсарската конвенция за Световния ден на 
влажните зони. Наградата на конкурса е  самолетен билет до избрана влажна зона в света. Повече 
информация за фотоконкурса ще намерите на: 
http://www.worldwetlandsday.org/documents/10184/162407/WWD17_photo_poster_Engl_HD2_+Deskt
op.pdf/3ae72cc3-a9dc-4d00-8bf4-397b95c58924 
Всяка година на 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. На тази дата през 1971 
г. в иранския град Рамсар, разположен на брега на Каспийско море, е приета международната 
Конвенция за влажните зони, известна и като Рамсарска конвенция. 
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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: РИОСВ – Русе обяви два конкурса за Световния ден на влажните зони 
 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=53704 
 

 
 

Текст: РИОСВ – Русе обяви два регионални конкурса по повод Световния ден на влажните зони 2 
февруари. Те са за изработка на проекти на значка за ученици от  среден курс и електронен банер 
за тези от горния курс на обучение от учебните заведения на областите Русе, Разград и Силистра. 
Участниците следва да фокусират вниманието си върху влажните зони на територията на РИОСВ – 
Русе: поддържания резерват „Сребърна“, рибарниците „Мечка“, „Калимок“, остров Пожарево и 
Гарванските блата. 
Целта е да се провокира интерес у младите хора да потърсят информация за  ролята на влажните 
зони, предостявяните от тях екосистемни услуги, значението им за намаляване на риска от 
бедствия, биологичното им разнообразие и др. Проектите трябва да имат  художествена и 
информационна стойност, креативност, практическа приложимост. 
Проектите, придружени с информация за авторите да се изпращат по е-поща на инспекцията до 2 
фувруари включително. Резултатите от конкурсите ще бъдат обявени на 8 февруари 2017 г. на 
интернет страницата на РИОСВ – Русе. 
Допълнителна информация за конкурсите е публикувана на адрес: http://www.riosv-
ruse.org/konkursinariosv-ruse.html. 
Световният ден на влажните зони се отбелязва всяка година на 2 февруари. Темата на кампанията 
през 2017 г. е „Влажните зони за намаляване риска от бедствия“. В контекста на темата, е важно да 
се знае, че влажните зони предотвратяват или смекчават ефекта от наводнения върху прилежащите 
земеделски или урбанизирани територии, подхранват подземните води,  ограничават ерозията, 
пречистват водите и поддържат биологичното разнообразие, предоставят множество материални 
суровини и др.  
  
 

Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Над 430 хиляди лева е събрала РИОСВ – Пловдив от глоби и санкции през 2016 година 
 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/plovdiv/nad-430-hiliadi-leva-e-sybrala-riosv-plovdiv-ot-globi-i-
sankcii-prez-2016-godina-2000109 
 

 
 

Текст: РИОСВ – Пловдив за 2016 г. е събрала от глоби и санкции 430 075 лв. Експертите са 
направили 2012 проверки на 1873 обекта. В сравнение с 2015 г. увеличението е с 34%. През 
миналата година са извършени 1498 инспекции на 1422 предприятия, а през 2014 г. – 1164 на 1073 
фирми. През годината са издадени 508 предписания. Съставени са 86 акта и са издадени 84 

http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html
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наказателни постановления в размер на 295 500 лв. 
От наложени санкции през 2016 г. са постъпили 215 272 лв. От тях 172 218 лв. са преведени на 
общини, на чиято територия са предприятия, които са нарушили екологичното законодателство. 
Най-много средства са преведени на община Куклен - 46 132 лв., следвана от  Карлово – 35 753 лв., 
Садово – 31 512 лв. и Пловдив – 28 501 лв. Тези суми трябва да бъдат използвани за екологични 
дейности.    
Експертите на РИОСВ – Пловдив извършиха 389 проверки на жалби и сигнали за нарушения, 339 от 
които са постъпили от граждани на „зеления“ телефон. 
След множество сигнали за неприятни миризми от „Монди Стамболийски“ ЕАД инспекцията 
извърши проверки и констатираха нарушения от дружеството на екологичното законодателство. 
Бяха наложени две санкции на предприятието в общ размер 60 хиляди лева. За констатирани от 
екоинспекцията нарушения бяха наложени санкции и на „КЦМ“ АД – 55 597 лв., на „Дружба 
Стъкларски заводи“ АД – 40 хил. лв, на „Агрия“ АД – 30 хил. лв. и на „Калцит“ АД – 10 хил. лв. 
Екоинспекторите извършиха многократни извънредни проверки на инсталацията за биогаз в село 
Труд и постоянен контрол на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 
дейността на „Билд Инвест Сит“ ЕООД. За нарушения на Закона за управление на отпадъците и на 
Закона за водите са съставени два акта на дружеството в общ размер на 4 000 лв. 
През тази година РИОСВ – Пловдив е планирала по две седмици от всеки сезон, мобилната станция 
на Регионалната лаборатория към ИАОС да бъде разположена в района. Обектът е включен в 
графика за контролни емисионни измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух.   
 

 
Източник: chernomore.bg 
 

Заглавие: ЕК предлага насоки за оползотворяване на енергия от отпадъци 
Комисията ще продължи да изпълнява плана за действие за кръговата икономика 
 

Линк: http://www.chernomore.bg/sviat/2017-01-27/ek-predlaga-nasoki-za-opolzotvoryavane-na-
energiya-ot-otpadatsi-i-raboti-s-eib-za-stimulirane-na-investitsiite 
 

 
 

Текст: Днес, една година, след като прие пакета от мерки за кръговата икономика, 
Комисията представя доклад за изпълнението и напредъка по ключови инициативи от своя план 
за действие от 2015 г. 
Освен доклада Комисията създаде платформа за финансова подкрепа на кръговата икономика 
заедно с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Платформата ще свързва новаторите с 
инвеститори. Комисията публикува и насоки за държавите от ЕС относно производството на енергия 
от отпадъци и предложи целево подобряване на законодателството за определени опасни 
вещества в електрическото и електронното оборудване. 
Първият заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс, който отговаря 
за устойчивото развитие, заяви: "Изграждането на кръгова икономика в Европа е основен 
приоритет за тази Комисия. Постигнахме добър напредък и планираме нови инициативи през 2017 
г. Затваряме цикъла на проектирането, производството, потреблението и управлението 
на отпадъците, като по този начин създаваме екологична, кръгова и конкурентоспособна Европа." 
Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните 
места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, на свой ред каза: "След постиженията по 
плана за инвестиции „Юнкер“ се радвам, че отново можем да работим с ЕИБ, за да свържем 
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новаторите с инвеститори. Нашата цел е да се увеличат инвестициите в кръговата икономика, 
както публичните, така и частните. Това често означава, че са необходими нови бизнес модели, 
които може да изискват нови, иновативни начини на финансиране. Тази платформа е 
отличен инструмент за повишаване на осведомеността за огромния бизнес потенциал на проектите 
в областта на кръговата икономика и в резултат от това – за привличане на повече средства 
за тяхното финансиране. Кръговата икономика е важен елемент за модернизиране на 
европейската икономика и ние сме на път да реализираме тази устойчива промяна." 
Заместник-председателят на ЕИБ Джонатан Тейлър, отговарящ за финансирането в областта 
на околната среда, климата и кръговата икономика, също изрази своето становище и заяви: "ЕИБ се 
радва да обедини усилията си с Европейската комисия и да използваме нашата комбинирана 
финансова мощ и експертен опит, за да направим нашите икономики кръгови в по-голяма степен. С 
над 19 млрд. евро специално финансиране през миналата година ние сме най-големият 
многостранен кредитор в областта на климата и гледаме на кръговата икономика като на основно 
средство за обръщане на хода на изменението на климата, по-устойчиво използване на 
ограничените ресурси на нашата планета и допринасяне за растежа в Европа. За да се ускори този 
преход, ще продължим да предоставяме съвети и да инвестираме все повече в иновативни кръгови 
бизнес модели и нови технологии, както и в по-традиционни проекти за ефективно използване на 
ресурсите. Новата платформа за финансова подкрепа на кръговата икономика ще бъде основен 
инструмент за повишаване на осведомеността и финансиране на проекти в тази област." 
 Въз основа на набраната инерция с Плана за инвестиции за Европа, по който до края на 2016 г. са 
мобилизирани инвестиции на стойност 164 млрд. евро. Комисията, ЕИБ, 
националните насърчителни банки, институционалните инвеститори и други заинтересовани страни 
ще обединят усилията си в рамките на платформата. Чрез нея ще се повишава осведомеността 
за възможностите за инвестиции в кръговата икономика и ще се стимулират добрите практики 
сред организаторите на проекти, ще се анализират проекти и свързаните с тях финансови нужди и 
ще се предоставят съвети относно структурирането и рентабилността на проектите. 
Днешното съобщение на Комисията за ролята на производството на енергия от отпадъци в рамките 
на кръговата икономика ще допринесе за постигане на максимални ползи от тази малка, но 
иновативна част от националния енергиен микс. То съдържа насоки как държавите от ЕС да 
постигнат баланс по отношение на капацитета за производство на енергия от отпадъци. Подчертава 
се ролята на йерархията на отпадъците, при която вариантите за управление на отпадъците се 
оценяват според тяхната устойчивост и с най-голям приоритет са предотвратяването и 
рециклирането на отпадъци. Съобщението помага на държавите да оптимизират приноса си към 
енергийния съюз и да използват възможностите за трансгранични партньорства, когато това е 
уместно и е в съответствие с нашите цели в областта на околната среда. 
Пакетът, приет от Комисията днес, включва и предложение за актуализиране на законодателството, 
за да се ограничи употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното 
оборудване (Директивата за ограничение на опасните вещества). С предложението се насърчава 
замяната на опасните материали, за да се повиши рентабилността на рециклирането на 
компонентите. Допълнително ще се улеснят операциите на пазара на стоки втора употреба (напр. 
препродажбата) и ремонтът на електрическо и електронно оборудване. Според оценките с тези 
мерки ще се предотвратят повече от 3000 тона опасни отпадъци на година в ЕС и ще се реализират 
икономии на енергия и суровини. Само в здравния сектор може да бъдат спестени разходи в 
размер на 170 млн. евро. 
В своя доклад за напредъка от миналата година насам Комисията посочва основните 
мерки, предприети в области като отпадъците, екопроектирането, хранителните отпадъци, 
органичните торове, гаранциите за потребителските стоки и иновациите и инвестициите. 
Принципите на кръговата икономика постепенно се интегрират в добрите промишлени 
практики, екологосъобразните обществени поръчки, използването на фондовете по политиката 
на сближаване и чрез нови инициативи в строителния и водния сектор. За да може преходът 
към кръгова икономика да се осъществи на практика, Комисията също така призовава 
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Европейския парламент и Съвета да приемат законодателните предложения в областта на 
отпадъците в съответствие със съвместната декларация относно законодателните приоритети на ЕС 
за 2017 г. През идната година Комисията ще продължи да изпълнява плана за действие за 
кръговата икономика – тя ще изготви стратегия за пластмасите, рамка за мониторинг на 
кръговата икономика, предложение за насърчаване на повторното използване на водата и др. 
 


