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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Еврокомисията ще съдейства на България по наказателните процедури за въздуха и за 
Калиакра 
Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=59113 
 

 
 

Текст: Бъдещите съвместни действия по наказателните процедури срещу България за качеството на 
атмосферния въздух и по казуса „Калиакра“ бяха обсъдени в Брюксел на среща на министъра на 
околната среда Нено Димов с еврокомисаря по околна среда, морско дело и рибарство Кармену 
Вела и екипа му. 
По наказателната процедура за качеството на атмосферния въздух двамата се съгласиха, че е 
изключително тежък проблем, който има не само екологично, но и социално-икономическо 
измерение. За да не бъдат наложени санкции на България, трябва да бъдат положени съвместни 
усилия на различни институции и министерства за решаване на проблема с наличието на 
наднормени стойности на съдържание на фини прахови частици във въздуха. Основна роля за 
реализирането на мерките за подобряване на чистотата на въздуха да имат местните власти, стана 
ясно на срещата. 
Комисията се ангажира да помага в този процес. Министър Димов и комисар Вела се съгласиха да 
бъдат организирани работни срещи за отчитане на напредъка по този въпрос, като първата предстои 
до края на годината. На нея ще бъдат представени проект с конкретни мерки на национално ниво, 
разработен от Световната банка. Комисията си дава сметка за сложността на казуса и че е 
необходимо по-дълго време за разрешаването му, посочи комисар Вела на срещата. 
По казуса „Калиакра“ министър Димов и комисар Вела набелязаха съвместни действия с оглед 
намиране на балансирано решение, което да защити както местообитанията в защитената зона на 
понто-сарманските степи, така и интересите на местните общности и собствениците на имоти в 
района. Министър Димов информира комисар Вела,  че  ще се търси международна експертиза за 
прецизиране границите и режимите на защита в понто-сарматските степи, част от европейската 
мрежа Натура 2000. 
Министър Димов  съобщи на комисаря, че започва процедурата по разглеждане на ОВОС за Лот 3.2 
на автомагистрала „Струма“ и се очаква до 30 дни оценката да бъде обсъдена от Висшия експертен 
екологичен съвет. Той посочи, че трябва да бъдат отчетени различните мнения от обществените 
обсъждания, преди окончателното решение. 
 

 
Източник: greentech.bg  
 

Заглавие: Нулевоенергиен климатик охлажда фабрика в Индия 

Линк: https://greentech.bg/archives/73697 
 

 
 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 3  

  

Текст: Студио Ant Studio от Ню Делхи е изработило климатик с нулево потребление на 
електроенергия, за да се бори с брутално горещите лета в столицата на Индия. Построено за 
фабриката DEKI Electronics, това нискотехнологично, енергийно ефективно и артистично решение за 
справяне с жегата разчита на изпарителното охлаждане. Инсталация, подобна на пчелна пита, е 
направена от конусовидни глинени тръби, които по естествен път намаляват температурата на 
околната среда. 
Изградена като част от по-голям проект за на DEKI Electronics, иновационната охладителна 
инсталация е хем функционална, хем придава артистичен акцент на фабриката. Формата и размерът 
на плътно подредените теракотени конуси са вдъхновени от структурата на пчелните кошери, но 
също така са прецизирани чрез съвременни изчислителни анализи и техники за калибриране. Когато 
водата тече надолу по структурата – достатъчно е конусите да се полеят веднъж или два пъти на ден 
– процесът на изпаряване постепенно понижава температурата на въздуха наоколо. Порьозните 
теракотени елемент абсорбират водата, която след това се изпарява от тях и това охлажда въздуха. 
Потокът от излишната вода се излива в басейн в основата на структурата и превръща инсталацията в 
украшение с приятен водопаден ефект. 
Прототипът може да охлажда горещия въздух от над 50 градуса по Целзий до температури от 
порядъка на 36 градуса Целзий. Архитектите разглеждат инсталацията с форма на „медена пита“ като 
мащабируемо нискотехнологично решение за естествено охлаждане, както и като арт-инсталация, 
която включва древни занаятчийски похвати. 
 

 
Източник: dnevnik.bg  

Заглавие: Португалски ученици ще съдят европейски държави за провалени политики срещу 
промените в климата 

Линк: 
http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/09/26/3048031_portugalski_uchenici_shte_sudiat_evropeiski_dur
javi_za/ 

 

 
 

Текст: Португалски ученици от района, засегнат от най-тежките горски пожари в страната това лято, 
са решили да съдят 47 европейски държави. Поводът за делото, което децата възнамеряват да 
заведат, е провалът на тези страни в борбата срещу промените в климата, който застрашава правото 
им на живот. 
В момента учениците набират финансови средства за съдебното дело чрез краудфъндинг, 
информира британския вестник "Гардиън". 
Децата живеят в района на Лейрия в централната част на Португалия, където пожарите през това 
лято взеха над 60 жертви и раниха стотици. Децата, включили се в акцията, са на възраст между 5 и 
14 години. Те са представлявани от британски адвокати, които са експерти по законите за околната 
среда и промените в климата. 
Учениците са подкрепени от неправителствената организация "Глобална мрежа за правни действия". 
В момента те събират първоначално необходимата сума да образуват делото - 35 000 британски 
паунда (или 39 818 евро), за да се заведе в Европейския съд по правата на човека. 
Обявата за набиране на средства с краудфъндинг е била публикувана в понеделник на платформата 
CrowdJustice, която набира милиони, за да помогне на граждани да водят дела в съда. 
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Тезата на адвокатите, която те ще защитават пред съда, е, че страните, срещу които е подадена 
жалбата, трябва значително да засилят своите политики за намаляване на вредните въглеродни 
емисии и да поемат ангажират да оставят по-голямата част от съществуващите си залежи от 
изкопаеми горива под земята. 
Тези 47 европейски държави са сред страните, отделящи най-много вредни емисии - сред тях са 
Великобритания, Ирландия, Германия и Франция. Те са колективно отговорни за приблизително 15% 
от глобалните вредни емисии и притежават значителна част от световноизвестните запаси от 
изкопаеми горива по данни на организацията "Глобална мрежа за правни действия". Решенията на 
Европейския съд за правата на човека са задължителни за тези държави. 
Водещият адвокат Марк Уилърс обяснява, че намеренията са този казус да стъпи и надгради 
успехите, постигнати чрез съдебни спорове за климатичните промени в световен мащаб досега. 
"Промените в климата представляват сериозна и все по-голяма заплаха за редица човешки права и 
правителствата в Европа просто не правят достатъчно, за да се справят с тях. 
Това ще бъде първият случай, при който множество правителства са изправени пред съда по едно и 
също време във връзка с неуспеха им да се справят с промените в климата", посочва още адвокатът. 
Някои експерти вече посочиха, че причина за увеличаването на горските пожари в Европа са 
промените в климата. 
Едно от децата на 14-годишна възраст, което е част от групата, предприела действия, заяви: 
"Промените в климата причиняват много проблеми, но ако трябва да назова тези, които най-силно 
ме притесняват, това са повишаването на морското равнище, което води до унищожаване на 
бреговете и инфраструктурата като язовири, пътища и къщи, както и увеличаването на броя на 
горските пожари напоследък - особено това лято, когато огънят причини много смъртни случаи." 
Целта на делото е също така да насочи общественото внимание към "недостатъците в 
правителствените политики за борбата с промените в климата". 
Преди две години група холандски граждани - организирана от неправителствената организация 
Urgenda - успешно осъди правителството си за небрежност заради "съзнателен принос към 
нарушаване на максималната цел 2 градуса глобално затопляне. 
"Ние ще работим с организациите на гражданското общество в цяла Европа, за да използваме нашия 
случай, за да подчертаем факта, че ако правителствата спешно не предприемат много по-решителни 
действия за предотвратяване на отделянето на емисии на парникови газове, тогава е въпрос само на 
десетилетия да бъдете свидетели на катастрофалните последици от недостатъчното действие. " 
Трима съдии разпоредиха холандското правителство да намали емисиите си с 25% до 2020 г., като се 
произнесоха, че заложените по-ниски цели са незаконни предвид мащаба на заплахата, която 
представляват промените в климата. 
 

 
Източник: greentech.bg  
 

Заглавие: Засаждат нова „градска гора“ в София 

Линк: https://greentech.bg/archives/73716 
 

 
 

Текст: Нова градска гора ще се появи скоро в София. Тя ще се намира близо до „бетонната гора“ на 
един от панелните комплекси в столицата. 
Новият горски масив ще е с площ над 250 000 квадратни метра и на тази територия ще бъдат 
засадени 125 000 ароматни дървета – акации, липи и други. 
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Всички столичани са поканени да се включат в първото засаждане на градски горски масив от 
няколко десетилетия насам. Това ще се случи в продължение на няколко съботи и недели, 
започвайки от 21 октомври 2017 г. чак до края на ноември. 
Начинанието е дело на Gorata.bg („Когато станем 100 000 – ще посадим гора“) – доброволческа 
инициатива, в рамките на която в България са засадени вече над 250 хиляди дръвчета – само с 
доброволчески усилия. През пролетта на 2017 г. инициативата привлече стотици столичани за 
засаждането на над 3 000 дървета в Западен парк, който пострада от нелегална сеч последната зима. 
Засаждането на новата градска гора се организира в партньорство със Столична община. 
 
 

http://gorata.bg/
https://www.facebook.com/groups/114833649158477/

