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Източник: МОСВ 

 

Заглавие: Министър Димов откри франкофонски семинар за устойчиво развитие 

 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-otkri-frankofonski-seminar-za-

ustojchivo-razvitie/ 

 

 
 

Текст: „Политиката за кръгова икономика, която се развива на ниво Европейски съюз 

е един от най-важните елементи на устойчивото развитие“. Това заяви министърът на 

околната среда и водите Нено Димов в приветствие към участниците в регионален 

семинар на тема „Инструменти и системен анализ на устойчивото развитие и 

доброволни национални доклади“ на Международната организация на 

франкофонията (МОФ). Министерство на околната среда и водите беше домакин на 

една от сесиите на семинара. По думите на министъра основа за успеха на 

кръговата икономика е промяната в манталитета и мисленето, която започва от ранна 

детска възраст. Той съобщи, че в тази посока МОСВ обсъжда с Министерство на 

образованието и науката включване в програмата на училищата и университетите 

обучение за опазване на околната среда.   

 

В регионалния семинар участваха представители на страните членки на МОФ от 

Македония, Молдова и Румъния. На него бяха дискутирани инструментите за 

системен анализ на устойчивото развитие и доброволните национални доклади, които 

ще бъдат представени на Политическия форум на високо ниво по устойчиво развитие, 

който ще се състои в периода  9-18 юли 2018 г. в Ню Йорк. Семинарът е организиран 

съвместно с Института на франкофонията за устойчиво развитие със седалище в 

Квебек. Основни лектори на семинара бяха проф. Давид Трамбле от Квебек и Жан-

Пиер Ндутум, директор на Института на франкофонията за устойчиво развитие в 

Квебек, както и Рени Йотова, директор на регионалното бюро за Централна и Източна 

Европа на Международната организация на франкофонията. Участие взеха и 

експерти от Министерство на околната среда и водите, Министерство на външните 

работи, Министерство на образованието и науката и Института по публична 

администрация.  

 

Източник: МОСВ 

 

Заглавие: Над 600 килограма пластмасови капачки бяха събрани от РИОСВ – Смолян 

по повод Деня на Земята 

 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/nad-600-kilograma-plastmasovi-kapachki-

byaha-subrani-ot-riosv-smolyan-po-povod-denya-na-zemyata/ 

 

 

http://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-otkri-frankofonski-seminar-za-ustojchivo-razvitie/
http://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-otkri-frankofonski-seminar-za-ustojchivo-razvitie/
http://www.moew.government.bg/bg/nad-600-kilograma-plastmasovi-kapachki-byaha-subrani-ot-riosv-smolyan-po-povod-denya-na-zemyata/
http://www.moew.government.bg/bg/nad-600-kilograma-plastmasovi-kapachki-byaha-subrani-ot-riosv-smolyan-po-povod-denya-na-zemyata/
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Текст: РИОСВ – Смолян стартира акция на 12 април за събиране на пластмасови 

капачки по повод Световния ден на Земята. Общо 14 училищата от общините Смолян, 

Мадан и Девин имаха възможност да дадат своя принос към намаляването и 

повторното оползотворяване на пластмасови отпадъци. 

 

Училищата събрали най-голямо количество капачки са ОУ „Асен Златаров“, Смолян 

с 343 килограма  капачки, СУ „Христо Ботев“, Девин със 118 кг и ОУ „Никола Йонков 

Вапцаров“, Мадан с 55 кг. 

 

В акцията се включиха и учениците от клуб „Милосърдие“ към „Професионалната 

гимназия за техника и технологии”, Смолян. Децата събират капачки за различни 

благотворителни каузи за шеста поредна година. Благодарение на съдействието, 

оказано от г-жа Милка Манева събраните над 600 килограма капачки ще бъдат 

предадени за националната кампания „Капачки за бъдеще“. В рамките на 

кампанията организаторите избират най-нуждаещата се болница в страната, за да ѝ 

осигурят апаратура нужна за оцеляването на новородени недоносени бебета. 

 

На 18 и 20 април бяха проведени образователни инициативи с учениците от ОУ „Иван 

Вазов“ и ОУ „Стою Шишков“, Смолян. Те бяха запознати с начините за разделно 

събиране и намаляване на отпадъците и със защитените растения на територията на 

РИОСВ – Смолян. 

 

Като част от кампанията, в района на село Соколовци, служители на РИОСВ и 

Държавното горско стопанство – Смолян засадиха фиданки от вида Черен бор (Pinus 

nigra). 

 

Източник: Топновини.бг 

 

Заглавие: Община Пловдив организира събиране на опасни отпадъци от 

домакинствата 

 

Линк: https://plovdiv.topnovini.bg/node/790577 

 

 
 

Текст: Община Пловдив за поредна година организира за гражданите кампания за 

безвъзмездно предаване на опасни отпадъци от домакинствата чрез Мобилен 

събирателен пункт. Инициативата през 2018 година ще се проведе на 27 април (петък), 

като мобилния пункт ще бъде позициониран на адрес: Район „Централен“, бул. 

https://plovdiv.topnovini.bg/node/790577
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„Шести септември“ –  паркинга зад ресторант „Стадиона” (магазин „Т Маркет“) в 

часовия диапазон от 10:00 до 16:00 ч. 

Основните групи опасни отпадъци, които ще се приемат на пункта са: 

 

•    Живак и живаксъдържащи уреди (с изключение на луминесцентни лампи); 

 

•    Лакове и бояджийски материали; 

 

•    Домакински препарати; 

 

•    Мастила и замърсени опаковки – опаковки, съдържащи опасни вещества; 

 

•    Маслени филтри, спирачни течности и антифриз; 

 

•    Фармацевтични продукти - лекарства с изтекъл срок на годност. 

 

Изхвърлянето на опасните битови отпадъци в общия поток смесени отпадъци създава 

риск за здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната 

експлоатация на депата, поради което Община Пловдив призовава гражданите да се 

възползват от предоставената възможност и да се освободят от образуваните в 

домовете им опасни отпадъци. 

 

Опасни отпадъци, генерирани в домовете могат да бъдат предавани и на площадките 

за разделно събрани отпадъци от домакинстват, обособени в шестте 

административни района на общината, като информация за местонахождението на 

площадките, работното време и видовете отпадъци, които могат да се предават там, 

може да бъде намерена на официалната интернет страница на Община Пловдив: 

http://www.plovdiv.bg/item/ecology/waste/ в рубриката Площадки за предаване на 

разделно събрани отпадъци. 

 

Източник: Мениджър.news 

 

Заглавие: Колко струва изхвърлянето на храна 

 

Линк: https://www.manager.bg/ekologiya/kolko-struva-izhvrlyaneto-na-hrana 

 

 
 

Текст: Французите изхвърлят около 150 кг храна годишно на човек. Според 

изчисленията, това прави 10 млн. изгубени и пропилени продукти. Теоретичната 

стойност на тези загуби се изчислява на 16 млрд. евро или 36% от бюджета за 

погасяването на лихвите по френския дълг. Едновременно с това въглеродното 

въздействие се равнява на 15,3 млн. тона еквивалент на CO2 или на 3 % от всички 

емисии от дейността в национален мащаб. Това сподели в специална лекция пред 

участниците от втория семинар от конкурса ЕКООБЩИНА 2018  Пиер Галио, 

https://www.manager.bg/ekologiya/kolko-struva-izhvrlyaneto-na-hrana
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ръководител на отдел „Потребление и превенция“, Агенция за околна среда и контрол 

върху енергията. 

 

Той представи и конкретно предприетите стъпки във Франция за стимулиране на 

индивидуални и колективни дейности срещу разхищаването на хранителни продукти. 

Информираността е от ключово значение, а ангажираността на гражданите е 

определяща, поясни експертът. Резултатите са показателни - на първо място е 

спестен ресурс с размер от 1 млрд. евро на регион. Икономиите от своя страна водят 

до повторно инвестиране в продукти с по-добро качество, които ще бъдат по-рядко 

изхвърляни и неоползотворени, обощи Пиер Галио. 

 

По време на втория семинар на тема "Устойчиво управление на битовите отпадъци – 

от разделното събиране до икономическото и енергийното им оползотворяване” над 

60 представители на местната администрация и партньори на ЕКООБЩИНА обсъдиха 

заедно с френските експерти управлението на отпадъци. Те представиха своя опит в 

превенцията и обмениха ценно ноу-хау в областта на разделното събиране и 

депониране на битови отпадъци. 

 

Домакин на събитието отново беше Н. Пр. Ерик Льобедел, посланик на Франция в 

България, а специален гост на събитието бе зам.-министърът на околната среда и 

водите Николай Кънчев. Той потвърди необходимостта от системи за разделно 

събиране и третиране на биоразградимите отпадъци. Зам.-министър Кънчев уточни, 

че постигането на целите за устойчиво управление на отпадъците е възможно и чрез 

тясното сътрудничество с цялото гражданско общество. 

 

Вторият френски експерт, участвал в семинара,  Клоди Клодел, отговорник проекти 

към дирекция „Отпадъци“ в Европейска метрополия Лил – потвърди, че в нейния регион 

събирането на хранителни отпадъци е все още една малка част от всички 

биоотпадъци. За да се справят с това предизвикателство, в метрополия Лил се 

предприема активна комуникационна кампания. Тя подпомага и експерименталното 

въвеждане на колективното компостиране на входа на кооперациите и в споделените 

градинки, в градските зони, където не се прилага разделно събиране на 

биоотпадъците. В резултат на усилията на местните власти и подкрепата на 

населението, е постигнато 98,1% оползотворяване на битови отпадъци (общо 

количество е 660 хил. тона, 1,9% са депонираните неопасни отпадъци); 49,3% е 

оползотворяване на неорганичната фракция, а енергийното оползотворяване е 48,8%. 

 

Мирослав Янчев, кмет на Златоград, лауреат в конкурс ЕКООБЩИНА 2017 в категория 

„Устойчиво управление на отпадъци“, представи системата за разделно събиране на 

отпадъците в общината. Тя стартира през 2016 г., с поетапно преминаване от смесена 

система към система за разделно събиране на отпадъците от типа „От врата на 

врата“, активна информационна политика и дейности за рециклиране. Резултатите 

са драстично намаляване на количеството битови отпадъци, депонирани на 

Регионалното депо. Мирослав Янчев изрази увереността си, че добрите резултати са 

постигнати благодарение на осъществяването на информационни кампании за 

отговорно отношение към управлението на отпадъците и недопускане на 

нерегламентираното им обезвреждане. Ангажирането на гражданите в ежегодните 

общински доброволчески инициативи за почистване на околната среда е също 

ключово. 
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Всички общини могат да подават кандидатури за участие и в петте категории за 

тазгодишното издание на ЕКООБЩИНА. Крайният срок за изпращане на попълнените 

въпросници е 31 юли 2018 г. Следващият семинар, част от инициативата ЕКООБЩИНА 

е посветен на подобряването на енергийната ефективност на обществените сгради 

и жилищата и ще се проведе на 15 май 2018 г. в сградата на Френския институт. 

 

Конкурс ЕКООБЩИНА се организира от Френското посолство в България в 

партньорство с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и с 

Министерството на околната среда и водите. Инициативата е под патронажа на 

Президента на Република България. Корпоративни партньори на инициативата са 

„Рено Нисан“ България, Saint-Gobain Weber България, Декатлон България, „Веолия“ 

България и Регионален фонд за градско развитие. 

 

 

 


