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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Започнаха дебатите по конвенцията на ООН за климата в Бон 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/zapochnaha-debatite-po-konvenciyata-na-oon-za-klimata-

v-bon/              

 
 

Текст: В Бон започна т.нар. висок сегмент на 23-та Конференция на страните от Рамковата конвенция 
на ООН по изменение на климата. От българска страна в нея участват зам.-министърът на околната 
среда и водите Атанаска Николова и експерти от МОСВ. В рамките на конференцията от 6 ноември 
работят експерти по  ангажиментите на отделните страни. От 15 до 17 ноември форумът продължава 
на ниво държавни глави, правителствени ръководители, министри, зам.-министри и други 
високопоставени лица. 
След като експертите финализираха ключовите въпроси, във високия сегмент се търсят политически 
компромиси за решаване на конфликтните аспекти. Приоритетите са постигане на напредък при 
прилагане на Парижкото споразумение и управление на рисковете, свързани с климатичните 
промени и повишаване на устойчивостта. Централна тема е финансирането и засилването на 
действията по климата в глобален мащаб. 
 Форумът в Бон обединява работата на различни нива по три международни договорености по 
климата – конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата 
(РКООНИК), сесия на страните по Протокола от Киото и по Парижкото споразумение. България е 
страна по РКООНИК от 1995 г., по Протокола от Киото – от 2005 г. 
Страната ни ратифицира Споразумението от Париж като законът за ратификация бе обнародван на 1 
ноември 2016 г. и влезе в сила на 4 ноември 2016 г. Парижкото споразумение ще се изпълнява от 
2021 г. Страната ни не е представила индивидуална цел по Парижкото споразумение, тъй като ЕС е 
заявил обща цел на 28-те държави членки - да намали емисиите на парникови газове на съюза с 40% 
до 2030 г. спрямо нивата от 1990 г. 

 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Димов участва във форум „Чист въздух“ в Париж 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-uchastva-vuv-forum-chist-vuzduh-v-parij/             

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов участва във форума „Чист въздух“, който 
е организиран от ЕК и се провежда на 16 и 17 ноември в Париж. Българската делегация се включва в 
дискусиите, посветени на качеството на въздуха в градовете, замърсяването на въздуха от 
селскостопанския сектор, възможностите пред бизнеса в опазване чистотата на въздуха и др. 

http://www.moew.government.bg/bg/zapochnaha-debatite-po-konvenciyata-na-oon-za-klimata-v-bon/
http://www.moew.government.bg/bg/zapochnaha-debatite-po-konvenciyata-na-oon-za-klimata-v-bon/
http://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-uchastva-vuv-forum-chist-vuzduh-v-parij/
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Утре министър Димов ще представи пред над 300 участници предстоящия 21-и Европейски форум по 
екоиновации в областта на качеството на въздуха. Събитието се организира съвместно от Генерална 
дирекция „Околна среда“ на ЕК и предстоящото Българско председателство на Съвета на 
Европейския съюз на 5 и 6 февруари 2018 г. в София. 
  
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Бизнеси и НПО искат забрана за биоразградимите пластмаси 

Линк: https://greentech.bg/archives/74247                      

 
 

Текст: Повече от 150 организации, включително някои от най-известните марки в света, призоваха 
правителствата по света да забранят така наречените биоразградими пластмаси. Причината е в 
нарастващия брой доказателства, че този вид материали всъщност имат огромно вредно 
въздействие върху морската и сухоземната среда. 
Нужно е постепенното премахване на биоразградимите пластмаси, обяви в изявление фондацията 
„Елън МакАртър“. Доскоро те се считаха за екологична алтернатива на традиционните пластмаси. 
Вече има достатъчно данни обаче, чер биоразградимите полимери нанасят също толкова вреда на 
природата, колкото и „традиционните“. Научни доказателства сочат, че „био“ материалът всъщност 
се разгражда на малки частици, които не са смилаеми, но се озовават в реки и океани, увреждайки 
морския живот и водната среда. 
„Наличните доказателства показват, че биоразграждащите се пластмаси не постигат това, което 
техните производители твърдят. Вместо това те допринасят за замърсяването с микропластмаси“, 
каза Роб Опсомер, ръководител на системните инициативи на фондация „Елън МакАртър“. „Освен 
това тези материали не са подходящи за ефективно дългосрочно повторно използване, рециклиране 
в мащаб или компостиране. Това означава, че не могат да бъдат част от кръговата икономика“. 
Някои правителства и бизнеси в Европа вече започнаха да ограничават употребата на био-
разградими пластмаси. Франция например е забранила използването им още през 2015 г. Въпреки 
това, в повечето страни този вид материал все още се използва широко и дори се насърчава като 
зелена алтернатива на неразграждащите се пластмаси. 
Изявлението на фондацията призовава правителствата да забраняват използването на био-
полимери, докато не се извършат достатъчно надеждни проучвания, доказващи безвредността на 
тази алтернатива. 
 
 

Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Нов индекс показва замърсяването на въздуха в реално време в Европа, но няма данни за 

България 

Линк: 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/11/16/3078863_nov_indeks_pokazva_zamursiavaneto_na_vuzduha

_v_realno/                       

https://greentech.bg/archives/74247
http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/11/16/3078863_nov_indeks_pokazva_zamursiavaneto_na_vuzduha_v_realno/
http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/11/16/3078863_nov_indeks_pokazva_zamursiavaneto_na_vuzduha_v_realno/
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Текст: Нов онлайн индекс показва в реално време какво е замърсяването на въздуха в различни 
точки и региони на Европа. Няма обаче актуални данни за България и още няколко страни, тъй като 
страната все още не отчита актуалните си измервания на замърсяването пред Европейската агенция 
за околна среда, научи "Дневник". 
Индексът, който дава на европейските граждани лесен достъп до важна за тях информация, беше 
активиран и огласен днес от Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) и Европейската комисия 
по време на форум за чист въздух в Париж. 
Актуалното състояние на въздуха е визуализирано върху интерактивна карта, чрез която всеки 
ползвател лесно може да провери дали има, колко е сериозно и на какво се дължи замърсяването в 
определен град или регион, да го сравни с близки до него места, както и съседни или по-далечни 
европейски държави. 
Актуалното състояние на въздуха, отразено на картата, се базира на измервания от над 2000 местни 
станции за мониторинг на качеството на въздуха в цяла Европа. Индексът показва ситуацията на 
местно ниво, основана на пет основни замърсителя, които вредят на здравето на хората и околната 
среда: прах или известните като фини прахови частици (PM2.5 и PM10), приземен озон (О3), азот 
(NO2) и серен диоксид (SO2). 
Потребителите могат да увеличават или да потърсят конкретен град или регион в Европа, за да 
проверят общото качество на въздуха и измерванията по основен замърсител. Механизмът показва 
оценка за всяка мониторингова станция, маркирана с цветна точка на картата, съответстваща на най-
лошия рейтинг за който и да било от петте замърсителя. 
Индексът е придружен с отделни информационни карти за страните, които предоставят 
актуализирана информация за качеството на въздуха за държавите - членки на Европейския съюз. 
За България обаче няма данни и на картата страната е в сиво, защото все още не може да се 
проверява и сравнява какво е състоянието на въздуха. Причината е, че България е сред държавите, 
които все още не предоставят актуални измервания на замърсяването, обясниха пред "Дневник" от 
агенцията в сряда. 
Индексът се базира на актуалното качество на въздуха, докладвано от държавите - членки на 
Европейския съюз. Страните ги подават към Европейската агенция по околна среда. 
"Не всички страни съобщават тази информация на агенцията, но всички те се стремят да направят 
това в бъдеще. Агенцията предлага съдействие на държавите, за да предоставят тези данни", пишат в 
отговора си от пресцентъра на ЕАОС, които предоставят същите тези данни и анализи на 
Европейската комисия. Следните държави членки не отчитат данни: България, Кипър, Естония, 
Гърция, Исландия, Италия, Румъния и Турция. 
Замърсяването на въздуха е най-сериозният риск за здравето на хората и за околната среда в Европа 
и новият индекс за качеството на въздуха ще предостави на европейските граждани начин да са 
информирани за излагането си на опасни нива замърсяване както на местно равнище, така и в целия 
ЕС. 
Достъп до информация за замърсяването на въздуха 
"Тази информация трябва да е достъпна за всички. Това е важна основа за диалог и решения, които 
са необходими за опазване на здравето на хората, особено в градовете", заяви Ханс Брунинкс, 
изпълнителен директор на ЕАОС, представяйки днес Индекса по време на форума, организиран от 
Европейската комисия във френската столица. 
Кармену Вела, комисар на ЕС по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството също 
коментира инициативата: "Замърсяването на въздуха е невидимият убиец. Затова индексът на 
качеството на въздуха е необходим, за да информира европейските граждани за състоянието на 
въздуха, който дишат в своя квартал". Вела подчерта, че ЕС работи съвместно с градовете, регионите, 

http://airindex.eea.europa.eu/
http://www.eea.europa.eu/
http://www.eea.europa.eu/
http://airindex.eea.europa.eu/
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страните и индустрията, за да се справи с източниците на това замърсяване, а "те са микс от 
фабриките, домакинствата, селско стопанство, източникът не е само транспорта." 
ЕАОС също така публикува актуализирани т.нар. fact sheets с данни за отделните страни, които 
предоставят годишно обобщение на замърсяването на въздуха и неговото въздействие 
Предоставяйки по-подробна информация на ниво държава за емисиите на замърсителите на въздуха 
и качеството на въздуха, те допълват годишния доклад на ЕАОС за качеството на въздуха в Европа 
през 2017 г., публикуван през октомври. 
Последният годишен доклад на ЕАОС за качеството на въздуха показва, че повечето хора, живеещи в 
европейските градове, все още са изложени на нива на замърсяване на въздуха, считани за вредни 
за здравето от Световната здравна организация. 
Най-вредният замърсител, фините прахови частици (PM2.5), причини преждевременната смърт на 
около 400 000 европейци през 2014 г. 
Според доклада замърсяването на въздуха има и значителни икономически въздействия, 
увеличавайки медицинските разходи, намалявайки продуктивността на служителите и увреждайки 
почвата, културите, горите, езерата и реките. 
Пътният транспорт, селското стопанство, електроцентралите, промишлеността и домакинствата са 
най-големите източници на замърсяване на въздуха в Европа. 
 


