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Източник: МОСВ 

 

Заглавие: Зам.-министър Николова: Трябва да привличаме повече частни инвестиции 

в прехода към нисковъглеродна икономика 

 

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

privlichame-poveche-chastni-investicii-v-prehoda-kum-niskovuglerodna-ikonomika/ 

 

 
 

Текст: Публичните ресурси за постигането на целите по опазване на околната среда 

са недостатъчни, затова задача на националните и местните власти е насочване на 

частни инвестиции в проекти за устойчив растеж. Това каза днес зам.-министърът на 

околната среда и водите Атанаска Николова на конференцията „Енергийната 

ефективност като инструмент за ускорено развитие на българските общини“. 

Форумът се провежда на 26 и 27 април в Габрово и е организиран в рамките на 

Българското председателство на Съвета на ЕС. 

 

„Първото българско председателство определи като основен приоритет в сферата 

на околната среда съхраняването на високите стандарти за опазването й и качеството 

на живот на гражданите чрез устойчив растеж и зелена нисковъглеродна икономика, 

припомни Николова. Тя подчерта, че акцентът се поставя върху прехода към кръгова 

икономика и екоиновативни решения, които са насочени към по-ефективното 

използване на ресурсите. „А ключов партньор на МОСВ в прилагането на политиките 

по опазване на околната средаи са общините“, заяви зам.-министърът. 

 

ЕС трябва да преодолее годишен недостиг на инвестиции в областта на климата и 

енергетиката в размер на 180 млрд. евро, за да изпълни своите амбициозни цели. 

Затова е предизвикателство да се насочат повече частни инвестиции към секторите, 

свързани с устойчиво развитие, обясни Николова. 

 

В този контекст зам.-министърът припомни финансовите инструменти, които МОСВ 

използва като публични ресурси. Това са Оперативна програма „Околна среда 2014-

2020 г.“, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 

(ПУДООС), Националния доверителен екофонд (НДЕФ), Програмата на Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП), както и 

Програма LIFE на ЕС. 

 

Източник: МОСВ 

 

Заглавие: Информационен ден по програма LIFE се проведе в МОСВ 

 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/informacionen-den-po-programa-life-se-

provede-v-mosv/ 

 

http://www.moew.government.bg/bg/zam-ministur-nikolova-tryabva-da-privlichame-poveche-chastni-investicii-v-prehoda-kum-niskovuglerodna-ikonomika/
http://www.moew.government.bg/bg/zam-ministur-nikolova-tryabva-da-privlichame-poveche-chastni-investicii-v-prehoda-kum-niskovuglerodna-ikonomika/
http://www.moew.government.bg/bg/informacionen-den-po-programa-life-se-provede-v-mosv/
http://www.moew.government.bg/bg/informacionen-den-po-programa-life-se-provede-v-mosv/
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Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов откри днес в МОСВ 

Информационния  ден  по програма LIFE на ЕС. „Радвам се на големия интерес към 

програмата, защото тя е изключително сериозен компонент, подпомагащ политиките 

на ЕС в областта на околната среда.  България и има все по-сериозно участие с 

проекти по програмата“, каза министър Димов  при откриването. Той посочи, че 

допреди година България е участвала в програмата само  с традиционни проекти, но 

вече страната ни има подадени три големи интегрирани проекта – в областите 

качество на въздуха, води и кръгова икономика.   

 

Министър Димов призова заинтересованите страни да се възползват максимално от 

програмата, за да може да се използва ефективно представения по нея ресурс. Той 

подчерта, че  програма LIFE  е един от основните инструменти, който подпомага 

изпълнението и прилагането на политиките в областта на околната среда и климата.  

Доказателство за това са все по-нарастващият интерес към програмата и 

увеличаването на броя на бенефициентите, както и на проекти с висока добавена 

стойност за Европейски съюз с цел постигане на високи екологични стандарти и 

качество на живот на хората. 

 

Като национално координационно звено, министерството подпомага процеса, но 

без активността на всички, които са заинтересовани, няма как да постигнем сериозно 

развитие, каза  в заключение Нено Димов. Той се надява да има много кандидати, 

защото това ще помогне за решаването на екологичните проблеми в страната, а 

всяко малко решение има не само национално, но и европейско значение. 

 

На информационния ден присъстваха и представители на ЕК. Те са в страната в 

рамките на мониторинг по проект LIFE 14 CAP/BG/000013 „Техническа помощ за 

изграждане на капацитет на българското Министерство на околната среда и водите 

за прилагане на Програма LIFE“ (CAPTA BG). Евроекспертите бяха на посещение и в 

Спасителния център за диви животни в Стара Загора, посочен като пример за добър 

проект, реализиран по програмата. 

 

Гостите пуснаха на свобода белошипа ветрушка, размножена в Центъра в рамките 

на проект, финансиран от програма LIFE  и вечерна ветрушка, излекувана в 

реанимацията на Центъра.    

 

Програма LIFE е финансов инструмент на ЕС, подпомагащ проекти за опазване на 

околната среда, природата и климата на територията на съюза. Програмата е 

създадена заради изпълнението, актуализацията и развитието на политиката и 

законодателството на ЕС в областта на околната среда и климата чрез 

съфинансиране на проекти с европейска добавена стойност. Тя е структурирана в 

две подпрограми – „Околна среда“ и „Действия по климата“. Допустими 

бенефициенти могат да бъдат публични органи и частни организации – търговски (с 

изключение на ЕТ) и нетърговски (вкл. НПО). 
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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: БНТ 

 

Заглавие: "Зелена светлина": Гора от пластмасови отпадъци в Мексико 

 

Линк: http://news.bnt.bg/bg/a/zelena-svetlina-gora-ot-plastmasovi-otpadtsi-v-meksiko 

 

 

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://news.bnt.bg/bg/a/zelena-svetlina-gora-ot-plastmasovi-otpadtsi-v-meksiko


 

WWW.BAR-BG.ORG I 5 

 

 
 

Текст: Не понася "житейската тройка", която завладява ежедневието на хората. Така 

нарича трите дейности, които внасят сивота в живота ни - стоенето вкъщи, ходенето на 

работа и до магазина. Томас Дамбо - неподправен оптимист, който открива красота 

и в най-отблъскващите гледки и предмети. Датски творец, спечелил си слaвата на 

"Микеланджало на скрапа", защото всичко, което създава е направено от непотребни 

предмети. Последната му творба е гора от пластмасови отпадъци в Мексико. 

 

Източник: Марица 

 

Заглавие: Колко струва изхвърлянето на храна 

 

Линк: https://www.marica.bg/obuchenie-za-polzvane-na-reciklirani-materiali-v-stroezhite-

Article-122759.html 

 

 
 

Текст: Обучение на тема: "Прилагане на новата наредба за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали" 

(НУСОВРСМ) организират от БААИК. Семинарът ще се проведе на 28 май, 

понеделник, в Дома на науката и техниката в Пловдив.  

 

За срещата с пловдивските проектанти в строителния надзор пристига доц. д-р инж. 

Румяна Захариева, която ще бъде лектор на събитието. На срещата ще се 

коментират нормативните изисквания при управлението на строителните отпадъци - 

общи положения и критичен анализ на промените в законодателството, направени 

през 2016 и 2017 година. Ще се изясни и какви са задълженията и отговорностите на 

консултанта, свързани с контрола по изпълнението на Плана за управление на СО. 

От пловдивската гилдия ще научат и какви са задълженията на консултанта, свързани 

с изискването в строежите да се влагат рециклирани строителни материали, на 

строителни отпадъци, преминали процес на оползотворяване, и на продукти, 

подготвени от строителни отпадъци за повторна употреба. 

Обучението ще завърши с дискусия за решаване на практически казуси. 

 

Източник: Дарик 

 

Заглавие: Рибари извадиха над тон пластмасови бутилки от язовир "Огоста" 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/vraca/ribari-izvadiha-nad-ton-plastmasovi-butilki-ot-

iazovir-ogosta-2092602 

https://www.marica.bg/obuchenie-za-polzvane-na-reciklirani-materiali-v-stroezhite-Article-122759.html
https://www.marica.bg/obuchenie-za-polzvane-na-reciklirani-materiali-v-stroezhite-Article-122759.html
https://dariknews.bg/regioni/vraca/ribari-izvadiha-nad-ton-plastmasovi-butilki-ot-iazovir-ogosta-2092602
https://dariknews.bg/regioni/vraca/ribari-izvadiha-nad-ton-plastmasovi-butilki-ot-iazovir-ogosta-2092602
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Текст: Почистването на бреговете на язовир "Огоста" през почивните дни е акцията на 

доброволците от сдружение "Рибар". Стотици чували с вредните отпадъци бяха 

извозени със специализиран камион до депо за разделно събиране на отпадъци. Това 

е първата инициатива на сформираната миналата седмица организация с 

председател Валери Спасов. В нея се обединиха рибари от Монтана, Враца, 

Берковица и София с цел развитие на рибния ресурс, популяризиране на риболова 

и опазването на чистотата на язовир "Огоста". 

 

Докато защитниците на природата събираха пластмасовите отпадъци по източните 

брегове на големия водоем, в разрешените зони други 300 души ловяха риба. Край 

язовира всеки уикенд се събират стотици хора не само от  региона, а  и от всички  

краища на страната за риболов.   

 

Пластмасовите бутилки плуват от всички планински притоци  и теченията ги събират 

най-вече на източните и югоизточните брегове на язовира. Повечето пластмасови 

предмети  са хвърлени от рибари и недобросъвестни стопани, които все още 

решават проблемите си със смета, като я мятат в реката. На практика рибари чистиха 

след рибари тези почивни дни. Амбициите на еко ентусиастите са да продължат и в 

следващата събота и неделя. 

 

 


