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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Нено Димов пое председателството на Съвета на ЕС по околна среда 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/ministur-neno-dimov-poe-predsedatelstvoto-na-suveta-

na-es-po-okolna-sreda/      

 
 

Текст: В качеството си на следващ ротационен председател на Съвета на ЕС по околна среда 
министър Нено Димов пое символично „щафетата“ от естонския си колега Сиим Киислер. 
Традиционната церемония по предаване на Председателството се състоя днес в Брюксел. 
Първото Българско председателство на Съвета на ЕС започва от 1 януари 2018 г. и ще продължи до 30 
юни 2018 г. Като ротационен председател на Съвета на ЕС по околна среда страната ни ще работи за 
запазване на високите стандарти за опазване на околната среда и качеството на живот на 
населението посредством устойчив растеж и „зелена икономика“. Основните приоритети на 
Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на политиката по околна среда ще бъдат 
кръговата икономика и екологичните иновационни инициативи, насочени към ефективното 
използване на ресурсите, намаляване на вредното въздействие върху околната среда и здравето на 
хората, включително посредством нови технологии. Акцент по време на Председателството ще бъдат 
подобряването на качеството на атмосферния въздух и по-доброто регулиране. В рамките на 
Председателството страната ще постави фокус и върху подобряването на качеството на атмосферния 
въздух и по-доброто регулиране. 
Темите за екоиновациите и прехода към кръгова икономика бяха обект на обсъжданията и на 
провелата се в рамките на деня традиционна среща с представители на международните екологични 
организации (Green 10) в Брюксел. 

 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: ООН предупреждава за опасен ръст на електронните отпадъци 
 

Линк: https://dariknews.bg/novini/sviat/oon-preduprezhdava-za-opasen-ryst-na-elektronnite-otpadyci-

2066888     

 
 

Текст: ООН предупреди, че електронните отпадъци като стари мобилни телефони, лаптопи и 
хладилници, нарастват в световен мащаб. Организацията призова за по-добро рециклиране на често 
опасните ненужни вещи.  
В световен мащаб са произведени 44,7 милиона тона от така наречените „електронни отпадъци“ 
през 2016 г., което е с 8% повече спрямо две години по-рано, според доклад на Международния 
съюз по телекомуникации на ООН. Това е еквивалентът на 4500 айфелови кули, отбеляза докладът, 
като добавя, че броят им ще се увеличи значително през идните десетилетия.  

http://www.moew.government.bg/bg/ministur-neno-dimov-poe-predsedatelstvoto-na-suveta-na-es-po-okolna-sreda/
http://www.moew.government.bg/bg/ministur-neno-dimov-poe-predsedatelstvoto-na-suveta-na-es-po-okolna-sreda/
https://dariknews.bg/novini/sviat/oon-preduprezhdava-za-opasen-ryst-na-elektronnite-otpadyci-2066888
https://dariknews.bg/novini/sviat/oon-preduprezhdava-za-opasen-ryst-na-elektronnite-otpadyci-2066888
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До 2021 г. светът вероятно ще бъде затрупан с цели 52,2 милиона тона такива отпадъци, които днес 
се състоят предимно от хладилници, перални машини и други битови уреди, но също така все повече 
мобилни телефони и компютри. Същевременно тези отпадъци, които могат да създадат сериозни 
рискове за човешкото здраве и околната среда, рядко се рециклират или се отстраняват правилно, 
като повечето от тях отиват в сметища или в инсталации за изгаряне на отпадъци. Само 20% от всички 
електронни отпадъци, или 8,9 тона, генерирани през миналата година, са документирани като 
правилно рециклирани, докато съдбата на 76% от тях не е известна.  

 
 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Пензанс стана първата в Обединеното кралство „общност без пластмаси“ 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/74546   

 
 

Текст: Първото място във Великобритания, което официално е акредитирано като „общност, 
свободна от пластмаси“, е Пезанс. Постижението е част от нова кампания на Surfers Against Sewage 
(SAS), която провокира близо 100 селища на Острова да да започнат работа да ограничат 
използването на пластмаси. 
Наскоро стартиралата инициатива „Крайбрежие без пластмаса“ определя пет насоки, които 
общините следва да спазват, за да ограничат потреблението на пластмасови опаковки за еднократна 
употреба – водещ причинител на замърсяване на морските местообитания. Това включва формиране 
на общностна „група за наблюдение“, работеща с местния бизнес, за да насърчи замяната на 
пластмасата за еднократна употреба с устойчиви алтернативи. Наред с твоа са предвидени стъпки за 
образоване на хората относно щетите от замърсяването с пластмаси и организиране на инициативи, 
ръководени от общността. 
Пензанс стана първата общност, която ще бъде акредитирана като „крайбрежна общност без 
пластмаса“, след като градският съвет подкрепи предложението, подкрепящо инициативата по-рано 
този месец. 
Местният екип на SAS е помогнал на 13 местни фирми в града да отстранят три или повече вида 
пластмасови изделия за еднократна употреба. 
„Може да сме постигнали статут на „крайбрежна общност без плпастмаса“, но работата не спира 
тук“, каза лидерът на инициативата в Пезанс – Рейчъл Йейтс. „Имаме тримесечна среща по-късно 
тази седмица и – освен че ще празнуваме – ще определим нашите цели за следващата година“. 
 

 

Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: На път сме да загубим битката срещу глобалното затопляне, предупреди Макрон 

Линк: 

http://www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2017/12/13/3096316_na_put_sme_da_zagubim_bitkata_

sreshtu_globalnoto/        

https://greentech.bg/archives/74546
http://www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2017/12/13/3096316_na_put_sme_da_zagubim_bitkata_sreshtu_globalnoto/
http://www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2017/12/13/3096316_na_put_sme_da_zagubim_bitkata_sreshtu_globalnoto/
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Текст: На път сме да загубим битката срещу глобалното затопляне и климатичните промени, 
предупреди вчера френският президент Еманюел Макрон в речта си при откриването на среща на 
върха в Париж, посветена на климата, предадоха БТА и "Франс прес". 
"Не се движим достатъчно бързо и в това е драмата. Всички трябва да действаме, защото ще трябва 
да отговаряме за свършеното. Няма да можем да кажем, че не сме знаели", заяви президентът пред 
аудитория от представители на 127 държави и международни институции като ООН. 
Време е за действия, и то бързи, за да спечелим битката, подчерта Макрон, цитиран от "Асошиейтед 
прес". Държавният глава призова участващите в срещата световни политически и бизнес лидери и 
филантропи да представят подробно ангажиментите си и да ги изпълнят. 
С краткото си слово Макрон откри същинската част на срещата на върха "Една планета", посветена на 
изказвания на присъстващите лидери и огласяването на нови проекти и финансиране за борбата 
срещу глобалното затопляне. 
Френската президентска канцелария обяви около десет международни проекта, които ще вложат 
няколкостотин милиона долара в усилията за овладяване на климатичните промени. 
Сред проектите е програма за разработване на електрически превозни средства в осем американски 
щата, създаване на инвестиционен фонд за подпомагане на пострадалия от урагани район на 
Карибите и отпускането на средства от фондацията на Бил Гейтс за приспособяване на фермерите 
към климатичните промени. 
Да подпомагаме базираната на изкопаеми горива енергетика, отговорна в значителна степен за 
глобалното затопляне, значи да инвестираме в собствената си загуба, предупреди генералният 
секретар Антониу Гутериш в изказване на срещата. 
Факт е, че тези видове енергия остават високо субсидирани, което означава, че влагаме средства в 
своя вреда, каза той. 
Щатите Калифорния и Вашингтон се присъединиха към пет страни (Канада, Мексико, Коста Рика, 
Колумбия и Чили), ангажирали се да превърнат таксите за емисии от въглероден диоксид в своя 
централна политика в областта на икономиката и околната среда, отбеляза "Ройтерс". 
Около 20 компании, включително "Юниливър", Е Де Еф, "Ибердрола", се включиха в международен 
алианс от 26 страни, поели ангажимент да се откажат от въглищата в името на справянето с 
глобалното затопляне. Съгласно споразумението им богатите държави трябва да престанат да 
използва въглища до 2030 г., а в останалата част на света това трябва да стане до 2050 г. 
 

http://www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2017/12/12/3095611_makron_nagradi_ucheni_ot_sasht_za_ekoproekti_predi/
http://www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2017/12/12/3095611_makron_nagradi_ucheni_ot_sasht_za_ekoproekti_predi/

