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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Димов представи пред еврокомисар Вела мерки за подобряване качеството на 

атмосферния въздух 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-predstavi-pred-evrokomisar-vela-merki-

za-podobryavane-kachestvoto-na-atmosferniya-vuzduh/                      

 
 

Текст: Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух в България бяха представени 
днес от министъра на околната среда и водите Нено Димов на работна среща с европейския комисар 
по околна среда, морско дело и рибарство Кармену Вела в Брюксел. В срещата участваха зам.-
министрите на енергетиката Жечо Станков, на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията Ангел Попов, на икономиката Лъчезар Борисов и зам.-кметовете по екология на София 
– Йоана Христова, на Бургас – Руска Бояджиева и на Асеновград – Петър Бояджиев. 
Министър Димов информира комисар Вела, че мерките са дискутирани и подкрепени на високо 
политическо ниво на конференцията „Проблеми и решения за подобряване качеството на 
атмосферния въздух“ през миналата седмица в София. Беше договорено в най-скоро време да бъде 
изработен график за прилагането им.  
Следващата работна среща с Европейската комисия по въпроса ще бъде в края на януари. Проблемът 
ще бъде дискутиран и на конференция за екоиновации и чистота на въздуха под патронажа на 
Българското председателство през февруари в София.  
 

 
Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Общините ще контролират строителните отпадъци от малки обекти 

Линк: 

http://www.dnevnik.bg/biznes/2017/11/28/3086619_obshtinite_shte_kontrolirat_stroitelnite_otpaduci

_ot/                  

 
 

Текст: Контролът върху изхвърлянето на строителни отпадъци от малки обекти и от линейни обекти 
на техническата инфраструктура преминава от държавата към общините. Това предвижда приета 
днес от правителството нова 
Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 
материали, съобщи правителствената пресслужба. 
Целта е да се ограничи незаконното изхвърляне на строителни отпадъци и да се спестят разходи на 
общините за почистването на нерегламентираните сметища. 
 

http://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-predstavi-pred-evrokomisar-vela-merki-za-podobryavane-kachestvoto-na-atmosferniya-vuzduh/
http://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-predstavi-pred-evrokomisar-vela-merki-za-podobryavane-kachestvoto-na-atmosferniya-vuzduh/
http://www.dnevnik.bg/biznes/2017/11/28/3086619_obshtinite_shte_kontrolirat_stroitelnite_otpaduci_ot/
http://www.dnevnik.bg/biznes/2017/11/28/3086619_obshtinite_shte_kontrolirat_stroitelnite_otpaduci_ot/
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В текстовете се посочват случаите, в които не се изисква изготвянето на План за управление на 
строителните отпадъци (ПУСО). Това са по-малките обекти и строежи, както и при строителни и 
монтажни работи на линейни обекти на техническата инфраструктура. Изхвърлянето, събирането, 
транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци 
от всички тези обекти ще се определят с общински наредби, се казва в съобщението. 
По този начин ще се осигури проследимост на генерираното количество строителни отпадъци на 
територията на съответната община, ще се избегне изхвърлянето им на нерегламентирани места и 
съответно ще се намалят разходите на общините за почистването им. 
С приемането на новия нормативен документ действащата в момента Наредба за управление на 
строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали се отменя. 

 
 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Немски градове призовават Меркел да осигури средства за борба с дизеловото 

замърсяване 

Линк: https://greentech.bg/archives/74403                       

 
 

Текст: Германските градове ще призовават правителството незабавно да осигури 1 млрд. евро от 
финансиране за намаляване на замърсяването от дизелово гориво и да им помогне да избегнат 
потенциалната забрана на дизеловите автомобили в страната. 
В Германия е налице нарастващ натиск за налатане на ограничения, свързани с чистотата на въздуха. 
Деветдесет града, включително Берлин и Мюнхен, биха могли да бъдат наказани заради високите 
нивана азотен диоксид (NO2), които често са над допустимите граници. 
Общините и отделните региони днес провеждат среща с канцлера Ангела Меркел и министрите от 
кабинета за втора “среща на върха за дизела”. Причината е, че точно преди изборите през септември 
правителството на Меркел обяви, че ще удвои финансирането, предназначено за ограничаване на 
нивата на NO2, но три месеца по-късно планираните плащания все още липсват. 
“Надявам се, че днес ще постигнем съгласие за програма за незабавна намеса”, каза пред телевизия 
ARD Герд Ландсберг, ръководител на асоциацията на общините в Германия (DstGB). “Сега средствата 
трябва да бъдат осигурени. Не можем да чакаме повече”. 
Германия е дом на няколко от водещите производители на автомобили, включително VW, Daimler и 
BMW. Да се забранят техните дизелови модели се счита за “срамно” в страната. 
Въпросните 1 млрд. евро обещана подкрепа няма са достатъчни за финансиране на по-дългосрочни 
структурни стъпки, като например цифрови инструменти за подобряване на управлението на 
трафика, инфраструктура за електрически автомобили и разширяване на обществения транспорт, 
каза Лансбърг. Осигуряването на финансирането обаче би сеприело като “сигнал, включително и за 
съдилищата, че се случва нещо в посока намаляване на емисиите на азотни оксиди”. 
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Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Няма данни за радиация на територията на България 

Линк: 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/11/21/3082748_niama_danni_za_radiaciia_na_teritoriiata_na_bulg

ariia/                 

 
 

Текст: В момента няма данни за радиация на територията на България, става ясно от изявление на 
Националния център по радиобиология и радиационна защита. От центъра посочват като повод за 
изявлението си появилата се в медии информация, че радиоактивен облак с рутений 106 е преминал 
над България.  
По рано през деня Русия призна, че е регистрирала радиоактивно замърсяване на части от 
територията си в края на септември и началото на октомври, потвърждавайки съобщенията на 
няколко европейски агенции за наблюдение на радиоактивността. 
"Няма опасност за здравето на гражданите, тъй като към момента няма данни за пренос на 
радионуклиди на територията на България", съобщават от центъра днес.  
Експертите от НЦРРЗ посочват, че стойностите, публикувани на страницата на Изпълнителната 
агенция по околна среда (ИАОС), не налагат предприемане на никакви радиационнозащитни мерки 
на територията на цялата държава.  
Измерените стойности са ниски и нито една от тях не превишава нормативно установената граница 
на средногодишната обемна активност във въздуха, подчертават експертите и уверяват, че 
компетентните институции осъществяват необходимия контрол на въздуха и своевременно 
информират обществеността при наличие на рискови фактори, имащи отношение към здравето на 
населението. 

 
 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Жители на букурещки квартал могат да бъдат принудени да сортират отпадъците си 

Линк: https://greentech.bg/archives/74387                        

 
 

Текст: Жителите на Квартал 1 в Букурещ, Румъния, може скоро да се окажат бъдат принудени да 
разделят отпадъците си за рециклиране. Наскоро кметът на града обяви, че администрацията вече 
няма да може да прибира боклука им, ако не е сортиран. 
“Кметството на Квартал 1 плаща за тези отпадъци. Жителите на квартала не плащат за събирането на 
боклука. Трудно е да ги накараме да осъзнаят ситуацията. Те казват, че е наш дълг да се справим с 
тази ситуация, но ако не сортират отпадъците си, скоро ще спрем да събираме боклука. Това е 
единственият начин да ги накараме да разберат, че боклукът трябва да бъде сортиран, преди да 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/11/21/3082748_niama_danni_za_radiaciia_na_teritoriiata_na_bulgariia/
http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/11/21/3082748_niama_danni_za_radiaciia_na_teritoriiata_na_bulgariia/
http://eea.government.bg/bg/d
http://eea.government.bg/bg/d
https://greentech.bg/archives/74387
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бъде прибран от операторите”, каза кметът Дан Тудруче на Общинския форум за управление на 
отпадъците. 
Междувременно кметът на Квартал 6 Габриел Муту каза, че властите там са намерили друг начин да 
накарат жителите да сортират боклука. Онези, които разделят битовите си отпадъци, вече няма да 
плащат такси, за да им събират боклука. 
 

 


