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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Деца от Благоевград садиха дръвчета със служители на ДНП „Рила“ 
 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=56063 
 

 
 

Текст: Дирекцията на Национален парк „Рила“ и ръководството на Осмо СОУ „Арсени Костенцев“ в 
Благоевград организираха съвместна инициатива по засаждането на 36 фиданки червен американски дъб 
и платан в двора на учебното заведение. 
В акцията се включиха всички първолаци и група четвъртокласници, техните ръководители и 
представители на ДНП „Рила“. 
С тематична беседа, представяща горите и тяхното жизнено важно значение за хората и животните 
започна екоинициативата. Децата се запознаха с демонстрираните основни правилата при засаждане на 
дървета с голям интерес и обещаха редовно да полагат грижи за своята училищна гора. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Извънредни проверки на РИОСВ – Бургас откриха нарушения на „Кроношпан България“ 
 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=56071 
 

 
 

Текст: Зачестиха сигналите по работата на оператора „Кроношпан България“ ЕООД, площадка Бургас. В 
периода март-април РИОСВ – Бургас извърши извънредни контролни проверки свързани със 
запрашаване и изпускане на задушливи газове от дейността на дружеството. Проверките са извършени в 
присъствието на подателите на сигналите. На място е констатирано, че производствената площадка е 
запрашена с дървесен прах и стърготини, не е оросена и при вятър има завихряния с пренос на материал. 
За установените нарушения на дружеството са съставени Актове за установяване на административно 
нарушение. Предстои налагане на имуществена санкции за неизпълнение на условие от Комплексно 
разрешително № 475-Н2/2016 г., с условията на което е разрешена работата на инсталация за 
производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и ориентирани дървесни частици (ОSB). За това 
нарушение Законът за околната среда предвижда глоба от 10 000 до 500 000 лева. 
В присъствие на представители на  община Бургас и  РЗИ – Бургас бе проведена среща с управителите на 
дружеството Асен Ников и Николай Банков за предприемане на неотложни мерки за привеждане 
дейността в съответствие с условията в комплексното разрешително, ограничаване на неорганизираните 
емисии и на разпространението на миризми. 
При неизпълнение на всички мерки, изискани от контролните органи операторът „Кроношпан България“ 
ЕООД, площадка Бургас ще трябва да спре експлоатацията  на инсталацията докато не бъде въведена в 
съответствие с условията на Комплексно разрешително № 475-Н2/2016 г. 
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Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Някои в ЕС мислят за понижаване на целите за енергийните спестявания 

Линк: https://greentech.bg/archives/71684 
 

 
 

Текст: Някои страни-членки на ЕС обмислят намаляване на целите за икономии на енергия след 2021 г., 
според проект на документ, за който съобщи Ройтерс. Ако предложението се приеме, това ще накърни 
целите на Европейския съюз за ограничаване на най-тежките последици от глобалното затопляне. 
Текстът, изготвен от малтийското председателство на Съвета на Европа, предлага нови годишни цели за 
енергийните спестявания: 1,4% до 2030 г. вместо онези 1,5%, предложени от Европейската комисия. 
Препоръката за запазване на целта от 1,5% в продължение на 10 години след 2030 г. също бе отхвърлена 
от компромисния текст. Той предстои да бъде обсъден от европейските дипломати по-късно тази 
седмица. 
Промяната бе поискана от редица страни от ЕС, които се опасяват, че няма да спазят амбициозните цели 
на Съюза, обясни говорител на малтийското председателство пред Ройтерс, добавяйки, че 
предложението е отворено за дискусия. 
Европейският съюз се стреми да постигне поставените цели за енергийни икономии чрез мерки като 
подобряване на изолацията и консумацията на енергия на сградите, по-ефективни потребителски уреди и 
стоки, въвеждане на съвременни дигитални технологии за управление на енергопотреблението и др. 
Приемането на предложеното намаление би навредило на ангажиментите на ЕС по силата на 
Споразумението за климата от Париж, чиято задача е намаляване до нула на парниковите емисии през 
втората половина от века и ограничаване на глобалното затопляне до „доста под“ 2 градуса Целзий над 
пред-индустриалните нива. 
„Потресаващо е, че правителствата от ЕС си позволяват да мислят за намаляване на своите задължения за 
икономия на енергия, когато споразумението Париж изисква от тях да правят точно обратното,“ заяви 
Дора Петрула от Мрежа за действие за климата. 
 
 

Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Столичната община обещава да се бори със запрашаването през следващите четири години 
 

Линк: 
http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/04/06/2949074_stolichnata_obshtina_obeshtava_da_se_bori_sus/ 
 

 
 

Текст: От Столична община обещават, че през 2017 г. и в следващите години до 2020 г. ще приложат 

"целенасочени мерки за ограничаване на фините прахови частици" в столицата. Това става ясно от позицията 
на общината, разпространена ден след решението на Съда на Европейския съюз, който осъди България заради 
системно мръсния и опасен въздух в страната.  
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Именно фините прахови частици са най-сериозният проблем за въздуха в столицата – първенец сред 
европейските столици по мръсен въздух. 
Пред журналисти днес заместник-кметът по екология Христова обяви, че общината ще прави проучвания дали 
е необходимо разполагането на допълнителни станции за измерване замърсяването на въздуха в София. 
Мерките за трайно намаляване на запрашаването са заложени в актуализираната програма за подобряване на 
качеството на въздуха. От общината твърдят, че програмата ще бъде гласувана от мастната власт до края на 
този месец. Документът беше актуализиран и представен публично през март 2017 г., след силно обществено 
недоволство през февруари заради сериозните превишения на допустимите нива на замърсяване с фини 
прахови частици в определени часове на денонощието.  
Очакванията на екипа на Столична община са, че мерките заложени в програмата ще доведат до 
"чувствително и трайно намаляване на нивата на фините прахови частици". 
В момента експерти на СО адаптират постъпилите предложения към първоначалния вариант на програмата, а 
окончателният вариант ще бъде внесен в СОС през април. 
Пред последните две седмици се водят разговори с екипа на на Световна банка за синхронизиране на 
дейностите и увеличаване на екологичния ефект от предприеманите усилия както на национално, така и на 
местно ниво. 
На работно посещение в Столична община днес е бил представител на Европейския тематичен център за 
качество на атмосферния въздух към Европейската агенция по околна среда, който се е запознал с изготвената 
програма.  
"Веднага след като документите бъдат одобрени, ще се пристъпи към същинската работа по конкретните 
мерки", обещава общината и твърди, че в момента вече се изпълняват някои от краткосрочните мерки: миене 
на улиците, завишаване на контрола на строителните площадки и поетапното озеленяване. 
Вече е възложена и се разработва системата за ранно прогнозиране на атмосферни замърсявания. 

 

 
Източник: 24chasa.bg 
 

Заглавие: Не изхвърляйте кофите за смет ако са пълни със строителни отпадъци 

Линк: https://www.24chasa.bg/region/article/6165463 
 

 
 

Текст: Контейнерите за битова смет няма да се обслужват от сметопочистващата фирма, ако в тях се изхвърлят 
строителни отпадъци. По-строгата мярка се налага, заради продължаващата тенденция в контейнерите за 
твърди битови отпадъци да се изхвърлят отпадъци от строителни дейности, предупредиха от местната 
администрация. Еколозите от Община Горна Оряховица са изготвили съобщения, които се дават на 
управителите на етажни собствености, в които са посочени глобите за нарушителите, както и контактите на 
фирмата, която е ангажирана с депонирането на строителни отпадъци. 
С глоба от 300 до 1 000 лв. за физически и от 1 400 до 4 000 лв. ще бъдат наказвани нарушителите, изхвърлящи 
строителни и битови отпадъци на нерегламентирани места, напомнят еколозите от Общината. Санкциите са 
регламентирани в Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на отпадъците на 
територията на Община Горна Оряховица. 
Все по-често екоинспекторите при ежедневните си проверки констатират нерегламентирано изхвърляне на 
строителни отпадъци, вследствие на ремонтни дейности, които през този период се увеличават. Еколозите 
напомнят на гражданите, че изхвърлянето на строителни отпадъци се извършва в специални контейнери, 
които се доставят от фирма „Кънстракшън Уест“ ООД“ след предварителна заявка.  Гражданите сами могат да 
транспортират строителните си отпадъци до депото на фирмата, което се намира в района на бившия 
домостроителен комбинат в Горна Оряховица. Изхвърлянето на строителните отпадъци в контейнерите за 
битови отпадъци е абсолютно забранено, припомнят екоинспекторите. 
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Междувременно в Горна Оряховица вече са разположени новите цветни контейнери за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки на територията на община Горна Оряховица. Те са собственост на фирма “Еко Партнърс 
България“ АД, с която Общината има сключен договор. Доставени са 116 зелени и 116 жълти контейнера. На 
88 места в Горна Оряховица са разпределени по един жълт и по един зелен контейнер. Останалите съдове за 
разделно събиране на отпадъци ще бъдат разпределени в четирите големи кметства на общината – Долна 
Оряховица, Драганово, Първомайци и Поликраище. 
Новите контейнери са тип „иглу”, като целта е да не се разпиляват отпадъците. 
За улеснение на гражданите, Община Горна Оряховица инициира акция за събиране на излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване. Инициативата ще се проведе на 13 май (събота). Различното този път 
е, че пунктът за събиране на старите ел. уреди ще бъде мобилен и те ще могат да се вземат от домовете на 
гражданите. За тази цел, желаещите да предадат старото си оборудване, трябва предварително да заявят това 
на тел. 0618 605 01 вътр. 117. Единственото условие е в деня на акцията, старите ел. уреди да бъдат изнесени 
на улицата пред домовете на гражданите. 

  
 


