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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: МОСВ узакони лечебен извор 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=55067 

 
 

Текст: На редовното заседание на министрите на околната среда в ЕС в Брюксел бе постигнато 
съгласие за Общ подход по ревизията на Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ). След това 
решение Съветът може да започне преговори с Европейския парламент с цел постигане на 
споразумение по окончателния текст. 
Българската позиция по компромисния текст на Председателството и направените промени в някои 
от текстовете изрази министърът на околната среда и водите в служебния кабинет Ирина Костова. Тя 
гласува „против“ заедно с  Италия, Литва, Латвия, Румъния, Полша, Унгария, Хърватска и Кипър. 
Въпреки това блокиращо малцинство не бе постигнато тъй като финалното компромисно 
предложение бе подкрепено от 19 държави членки, представляващи 71, 4%  от населението на ЕС. 
Министър Костова представи и позицията на страната и относно  изпълнението на Програмата до 
2030 за устойчиво развитие, като подчерта, че съгласуваността на политиките на национално и 
европейско ниво е от ключово значение за успешното и изпълнение. Програмата трябва да намери 
отражение във вътрешната и външната политика на ЕС и държавите членки, като бъде интегрирана в 
съответните стратегически документи. Освен това, за осигуряването на съгласуваност на политиките е 
необходимо насочване на усилията към използване и усъвършенстване на съществуващите 
механизми и към избягване създаването на дублиращи се структури, което би създало трудности при 
координацията и би увеличило административната тежест. 

 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: МОСВ и Световната банка подготвят Национална стратегия за адаптация към изменението 

на климата 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=55088 

 
 

Текст: Министерството на околната среда и водите и Световната банка подготвят разработването на 
Национална стратегия за адаптация към изменението на климата. Това съобщи министърът на 
околната среда и водите Ирина Костова на семинар за споразуменията между МОСВ и 
международната финансова институция за предоставяне на консултантски услуги в областта на 
климата и подобряване чистотата на атмосферния въздух. Споразуменията се финансират по две 
оперативни програми – „Околна среда 2014-2020“ и „Добро управление 2014-2020“. 
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„Климатичните промени са неоспорим факт и оказват въздействие върху всички сектори на 
икономиката, затова страната ни трябва да се приспособи към необратимите климатични процеси“, 
посочи министърът. 
Националната стратегия за адаптация ще е с хоризонт 2030 г., основната й цел е да намали 
уязвимостта на страната от климатичните промени. Ще бъде извършен анализ на 
макроикономическите последици от изменението на климата в България. Ще бъде изготвен и План 
за действие с конкретни мерки за адаптация, на база обективни показатели като брутен вътрешен 
продукт, доход на глава от населението, секторна продукция и ниво на заетост. 
Първата част на семинара беше посветена на партньорството между двете институции в областта на 
качеството на въздуха. Световната банка ще съдейства на МОСВ за разработване на Национална 
програма за качеството на атмосферния въздух и Национална програма за намаляване на общите 
годишни емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения, фини прахови 
частици и амоняк в атмосферния въздух. Така ще се подпомогнат усилията на страната за постигане 
на целите, свързани с емисиите вредни вещества във въздуха, в контекста на пакета от политики на 
Европейския съюз. 
 
 

Източник: investor.bg 
 

Заглавие: МОСВ и Световната банка готвят стратегия за адаптация към изменението на климата  
Консултантските услуги са финансирани от програмите "Околна среда" и "Добро управление" 
 

Линк: http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/mosv-i-svetovnata-banka-gotviat-strategiia-za-
adaptaciia-kym-izmenenieto-na-klimata-234902/ 
 

 
 

Текст: Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Световната банка подготвят 
разработването на Национална стратегия за адаптация към изменението на климата. Това съобщи 
министърът на околната среда и водите Ирина Костова на семинар за споразуменията между 
екоминистерството и международната финансова институция за предоставяне на консултантски 
услуги. 
Споразуменията се финансират по две оперативни програми - „Околна среда“ 2014-2020 и „Добро 
управление“ 2014-2020, съобщи МОСВ. 
„Климатичните промени са неоспорим факт и оказват въздействие върху всички сектори на 
икономиката, затова страната ни трябва да се приспособи“, посочи министърът. 
Националната стратегия за адаптация ще е с хоризонт 2030 г., основната й цел е да намали 
уязвимостта на страната от климатичните промени. Ще бъде извършен анализ на 
макроикономическите последици от изменението на климата в България. Ще бъде изготвен и План 
за действие с конкретни мерки за адаптация. 
Световната банка ще съдейства на МОСВ и за разработване на Национална програма за качеството 
на атмосферния въздух и Национална програма за намаляване на общите годишни емисии на серен 
диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения, фини прахови частици и амоняк в 
атмосферния въздух. 
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Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Зелен покрив ще краси най-новия снимачен център в Ню Йорк 

Линк: https://greentech.bg/archives/71148         
  

  
 

Текст: Две големи складови помещения в Сънсет парк в Бруклин, Ню Йорк, скоро ще бъдат 
трансформирани в ултра-модерни, достъпни пространства за заснемане на филмови и телевизионни 
продукции, модни ревюта и производство на облекла. Скрит под зелен покрив, комплексът “Made in 
NY Campus” е проектиран от WXY architecture + urban design, за да модернизира някогашната 
крайбрежна индустриална площадка и да създаде няколко приятни пространства, удобни за 
разходка и приятно изкарване, заедно с обществени площади. Кметът Бил де Бласио обяви 
ангажимента на града да ремонтира мястото. Това ще коства 136 милиона долара на 
местнатауправа. Освен да оживи запустялата индустриална зона обаче това ще създаде и нови 1500 
работни места. 
Замислен от икономическия отдел на градската управа на Ню Йорк, проектът ще включва цялостно 
планиране и инвестиционна стратегия с цел да обнови остарялата инфраструктура на някогашната 
индустриална зона. Мястото ще се превърне в средище за качествено производство, съчетани с 
приятни обществени пространства. 
Архитектите от WXY са предвидили два от съществуващите складове да се преродят в нови работни 
пространства със зелени покриви. Единият от тях ще помещава “център за развитие на модата” с 
огромни зали – за развитието на модния живот. 
Очаква се новият център да компенсира липсата на снимачни пространства в щатския мегаполис. Той 
ще осигурява „звукови пространства с високи тавани“ и различни други области на производство, 
заедно с нови съоръжения за модната и шивашката промишленост и всичко, необходимо за нейното 
производство. Мястото ще бъде един от общо три бизнес-кампуса в кварталния план на “Сънсет 
парк”. 

 
 
Източник: starozagorskinovini.com 
 

Заглавие: Спипаха мургави "търговци" на скрап 
 

Линк: http://starozagorskinovini.com/news/index.php/kriminalno2/8450-spipaha-murgavi-targovtzi-
na-skrap         
  

 
 

Текст: Седем "търговци" на цветни метали са били задържани на 28 февруари в село Търничани от 
служители на полицейския участък в Павел баня. Мургавите жители на сливенското село Селиминово 
са били спипани в три автомобила "ВАЗ", "Опел Астра" и "Опел Вектра", които влачели ремаркета, 
натоварени с черни и цветни метали. 
По думите на задържаните, металът бил изкупуван от различни села срещу заплащане кеш. 

https://greentech.bg/archives/71148
http://starozagorskinovini.com/news/index.php/kriminalno2/8450-spipaha-murgavi-targovtzi-na-skrap
http://starozagorskinovini.com/news/index.php/kriminalno2/8450-spipaha-murgavi-targovtzi-na-skrap
http://starozagorskinovini.com/news/index.php/kriminalno2/8450-spipaha-murgavi-targovtzi-na-skrap
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В хода на проверката се установило, че никой от задържаните не разполага с документ, 
удостоверяващ правото да извършва подобна дейност. 
На същата дата, за търговия с акцизна стока е задържан и 58-годишен жител на село Мирово, община 
Братя Даскалови. От жилището и лекия му автомобил "Ситроен" са иззети близо 22 кг нарязан тютюн, 
предназначен за продажба. Образувани са досъдебни производства. 
 
 

Източник: burgasnews.com 
 

Заглавие: Намаляват престъпленията в община Добричка, но има нови схеми за измами 

Линк: http://www.burgasnews.com/novini-burgas/110281-nameriha-chasti-ot-zhp-liniya-v-punkt-za-
skrap         
  

  
 

Текст: Части от жп линия бяха открити в пункт за скрап, съобщиха от полицията. На 01 март по сигнал 
служители от Районно управление – Сунгурларе извършили проверка на пункт за изкупуване на 
черни и цветни метали, разположен в града, като в лек автомобил "Опел Астра", с бургаска 
регистрация, управляван от 27-годишния И.В. от с. Подвис, общ. Сунгурларе, намерили 40 метални 
планки с дължина 46 см., 58 см. и 90 см., девет метални скоби /държачи/, болт и шест гайки, които са 
откраднати от ж.п. линията, преминаваща в района на с. Прилеп, общ. Сунгурларе. Констатирано е, 
че извършителите на кражбата са 23-годишния Д.А. и 26-годишния Д.К. и двамата от с. Везенково. 
Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Сунгурларе. 
 
 

http://www.burgasnews.com/novini-burgas/110281-nameriha-chasti-ot-zhp-liniya-v-punkt-za-skrap
http://www.burgasnews.com/novini-burgas/110281-nameriha-chasti-ot-zhp-liniya-v-punkt-za-skrap

