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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Зам.-министър Николова откри учредителното заседание на Форума за 

съответствие и управление по околна среда  

 

Линк:http://www.moew.government.bg/bg/zam-ministur-nikolova-otkri-

uchreditelnoto-zasedanie-na-foruma-za-suotvetstvie-i-upravlenie-po-okolna-sreda/ 

 

     
 

Текст: В качеството си на представител на настоящото Председателство на Съвета на 

ЕС, заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова приветства 

участниците в новоучредения Форум за съответствие и управление по околна среда. 

Платформата е важен инструмент за подобряване спазването и управлението при 

прилагането на законодателството в областта на околната среда. 

 

Николова отбеляза, че ясното и лесно приложимо законодателство, работещите 

механизми за докладване, мониторинг и оценка, без прекомерно регулиране и 

допълнителна административна тежест, са от съществено значение за 

безпрепятственото прилагане на европейското екологично законодателство. Като 

сериозна крачка напред във връзка с правилното прилагане на законодателството 

беше изтъкната ролята на първия пакет Преглед на изпълнението на политиките на ЕС 

в областта на околната среда. 

 

В ротационно председателство на Съвета на ЕС България отчита значението на 

правилното прилагане на правото на ЕС, като поставя доброто регулиране сред 

ключовите си приоритети, подчерта зам.-министър Николова.   

 

По време на Форума беше обсъден Планът за действие за подобряване спазването 

на законодателството на ЕС и управлението на околната среда, приет от Комисията 

на 18 януари тази година. Зам.-министър Николова призова делегатите да насочат 

усилията си към укрепване на механизмите за спазване и управление на 

законодателството, да засилят сътрудничеството и да улеснят работата на експертите 

и практикуващите в областта. В заключение тя отбеляза, че по-доброто прилагане на 

европейското екологично законодателство означава по-добра околна среда и по-

добро качество на живот.    

 

Еврокомисарят по околна среда, морско дело и рибарство Кармену Вела и други 

високопоставени представители на европейските институции също приветстваха 

присъстващите. Във Форума участват представители на националните 

администрации на държавите членки, европейските мрежи по околна среда и 

правоприлагащите органи. 

http://www.moew.government.bg/bg/zam-ministur-nikolova-otkri-uchreditelnoto-zasedanie-na-foruma-za-suotvetstvie-i-upravlenie-po-okolna-sreda/
http://www.moew.government.bg/bg/zam-ministur-nikolova-otkri-uchreditelnoto-zasedanie-na-foruma-za-suotvetstvie-i-upravlenie-po-okolna-sreda/
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Източник: Дарик 
 

Заглавие: Отпадъците от цветни метали и алуминий носят скрита енергия 

 

Линк: https://dariknews.bg/novini/sviat/otpadycite-ot-cvetni-metali-i-aluminij-nosiat-skrita-

energiia-2083867 

 

 
 
Текст: Учени от катедрата по цветни метали и злато на института "МИСиС", под 

ръководството на поканения от Германия проф. Александър Громов, разработиха 

алтернативен екологически чист метод за получаване на гориво от цветни метали. 

Преработката на малка 0,33 литрова кутия дава гориво за 20 м автомобилен пробег. 

   

Алуминият и цветните метали са най-скъпите отпадъци в изхвърляния боклук. 

Необходимостта да се сортира и преработва този отпадък се обуславя от по-

високата цена на самите метали и заради губещата се топлина, ако се изхвърли 

алуминият, чието производство е енергоемко. Не на последно място е грижата за 

околната среда. При складирането на алуминий скрапът постепенно се окислява и 

се отделя във въздуха водород - взривоопасен газ. 

   

Руският пазар на алуминиева тара е за около 2-3 млрд. опаковки годишно. Теглото на 

кутия 330 мл е 15 грама - съответно за година количеството изгубен алуминий може да 

се оцени на 30-40-хиляди тона чист метал. Времето на живот на празния кен е от 

няколко дни до няколко месеца. След използването празната кутия попада на 

сметището в най-общия случай заедно с други алуминиеви отпадъци. 

   

Европейският пазар на употребяван алуминий се оценява на около 9 млн. тона. Над 

половината от този отпадък не се използва, което означава , че се губи топлинна 

енергия с еквивалент 130 тераджаула. 

 

Източник:  24 Часа 
 

Заглавие: "Тренд": Всеки четвърти хвърля разделно отпадъци 

 

Линк: https://www.24chasa.bg/mnenia/article/6758569 

            

https://dariknews.bg/novini/sviat/otpadycite-ot-cvetni-metali-i-aluminij-nosiat-skrita-energiia-2083867
https://dariknews.bg/novini/sviat/otpadycite-ot-cvetni-metali-i-aluminij-nosiat-skrita-energiia-2083867
https://www.24chasa.bg/mnenia/article/6758569
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Текст: Проучване на изследователски център “Тренд” по поръчка на “24 часа”: Две 

трети от българите разтревожени за замърсяването на въздуха и водата, но само 4% 

са направили сериозни промени в навиците си, за да пазят природата. 

 

Само 4% от българите са направили големи промени в навиците си, които да 

помогнат за опазването на околната среда. Малко над една четвърт декларират, че 

рециклират отпадъци. Две трети от българите са разтревожени по отношение на 

замърсяването на въздуха и питейната вода. 

 

Това сочат данни от проучването на изследователски център “Тренд” по поръчка на 

вестник “24 часа” за нагласите на българите по екологични теми. 

  

Мнозинството българи са на мнение, че в последните години няма промяна в околната 

среда в населеното място, където живеят – 46%. 14% посочват, че в последните години 

има подобряване в тази посока, а 27% - че се влошава състоянието на околната среда 

23% от българите очакват състоянието на околната среда в следващите 5 г. да се 

подобри, там, където живеят. 19% очакват да бъде по-лошо. Младите хора са в по-

голяма степен оптимисти за сметка на по-възрастните. 40% от българите посочват, че 

въздухът в последните 10 г. в тяхното населено място е станал по-мръсен. Също 

толкова са тези, които посочват, че не се е променил (41%). Малко над две трети от 

живеещите в столицата посочват, че въздухът е станал по-мръсен в последните 10 г. 

В проучването бяха заложени няколко индикатора, по които да се измери степента на 

тревожност на българите по темата за околната среда. 64% се тревожат за 

замърсяването на въздуха, а 63% - за замърсяването на питейната вода. Висока степен 

на тревожност се отчита и по отношение на замърсяването на реките - 65%. В малките 

населени места такива притеснения изразяват 70% от живеещите там. Две трети от 

българите посочват, че се тревожат и от замърсяването на почвите. 

 

Най-нисък дял на тревога се отчита по отношение на свлачищата - 39%. Най-висок 

процент от хората посочват, че се тревожат за обезлесяване (сеч) и измиране на 

горите - 73%. Близо половината от българите (47%) посочват, че смятат себе си по-

скоро за природозащитници, докато 30% са на обратното мнение. Тук трябва да 

имаме предвид и престижността да определиш себе си като човек, който пази 

природата, което неминуемо повишава отговорите на природозащитниците, без те 

реално да правят определени стъпки в посока на опазването на природата. Хората с 

висше образование в най-голям дял определят себе си като природозащитници. 

Когато говорим по темата за опазването на околната среда, е важно да имаме 

предвид и вземането на лични решения и действия на всеки отделен човек. Едва 4% от 

българите споделят, че генерално са променили навиците си, за да помогнат за 

опазването на околната среда. Мнозинството - 45% посочват, че са се промеунили в 

тази насока съвсем малко а 37% - никак. 26% декларират, че рециклират отпадъци. 

Това са по-млади и по-образовани хора. 

 

Мнозинството (68%) не рециклират отпадъци. Тук, разбира се, трябва да имаме 

предвид и нивото на възможностите за рециклиране на отпадъци. 22% от българите 

посочват, че купуват и биоразградими продукти. 72% посочват, че ползват 

енергоспестяващи крушки.  
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Две трети от българите спестяват вода. Данните показват, че това са в най-големи 

дялове по-възрастните хора, и трябва да имаме предвид хипотезата, че това се прави 

по-скоро от финансова, а не от екологична гледна точка. 

 

Изследването е представително за пълнолетното население на страната и е 

проведено сред 1004 пълнолетни български граждани по метода “лице в лице”. 

Теренът на проучването е осъществен между 1 и 8 февруари 2018 г. 

 

Източник:  Стара Загора Новини 
 

Заглавие:  Задържаха петима за кражба на кабели 

 

Линк: http://www.starozagorci.com/news-27511.html 

 

 
 
 

Текст: Вчера служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ 

при ОДМВР – Стара Загора и Второ РУ – Стара Загора е проведена специализирана 

полицейска операция за пресичане, разкриване и документиране на престъпления, 

свързани с кражби на кабели. 

 

В хода на операцията в с. Ракитница, общ. Стара Загора, са извършени процесуално-

следствени действия – претърсване и изземване в лек автомобил „Митсубиши 

Паджеро", управляван от 47-годишен мъж от Раковски, обл. Пловдив и пътници  - мъж 

на 28 години от село Белозем, общ. Раковски и трима мъже от село Шишманци, общ. 

Раковски- на 22,32 и 34 години. 

 

Намерени са и иззети около 50 метра медни проводници от телефонен кабел без 

външна обшивка, ножовки, лопати, чук, метален лост, ел. измервателни уреди и др. 

Установено е, че намерените кабели, са обект на кражба, извършена от землището 

на с. Богомилово, общ. Стара Загора. 

 

Образувано е досъдебно производство за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.4 

и т.5 от НК. Лицата са  задържани за срок до 24 часа. Продължава работата по 

доказване на цялостната им престъпна дейност. 

 
  

http://www.starozagorci.com/news-27511.html

