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Източник: МОСВ 

 

Заглавие: Среща на Генералните директори по околна среда на ЕС се проведе в 

София 

 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/sresta-na-generalnite-direktori-po-okolna-

sreda-na-es-se-provede-v-sofiya/ 

 

 
 

Текст: Заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова откри 

Неформалната среща на Генералните директори по околна среда на държавите-

членки на Европейския съюз. Форумът се провежда на 14 юни в рамките на 

Българското председателство на Съвета на ЕС. На срещата присъстваха и 

представители на Европейската комисия и на Европейската агенция по околна среда. 

 

По време на заседанието бе обсъдена текущата инициатива за Преглед на 

изпълнението на политиките за околната среда. Темата е част от големия въпрос за 

по-доброто регулиране, който Българското председателство избра като ключов 

приоритет. Беше отбелязан напредъкът, постигнат в рамките на Първия пакет по 

прегледа. „За пръв път бе обобщено текущото състояние на прилагането на 

политиките и законодателството в областта на околната среда в рамките на целия 

Съюз. В момента тече подготовката на втория цикъл по Прегледа, като се очаква 

докладите да покрият нови теми, останали извън обхвата на първия цикъл, в т.ч. емисии 

от промишлеността, климатични промени и химикали. От съществена важност е, че в 

тях ще бъде отбелязан и напредъкът на държавите членки след първите доклади“, 

посочи Николова. 

 

Участниците в срещата обсъдиха и предложението на Европейската комисия за 

Многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2021-2027 г. Те се обединиха 

около становището, че постигането на устойчив растеж и високо качество на живот на 

гражданите са немислими без целенасочени усилия, подкрепени от адекватни 

финансови ресурси, за опазване на околната среда, биологичното разнообразие и 

природните ресурси. Бяха посочени предизвикателствата, които следва да намерят 

адекватен отговор в следващата финансова рамка, а именно подпомагането на 

мрежата Натура 2000, подобряването на състоянието на видовете местообитания и 

адаптирането на правилата и процедурите, по които се разходват и отчитат 

съществуващите финансови механизми, спрямо спецификата на дейностите по 

консервация. „Наш дълг е да осигурим необходимите мерки и адекватните 

финансови средства за защитата и опазването на природните богатства, като бъдем 

последователни в усилията си, следвайки принципите за солидарност и споделена 

отговорност. В същото време, въпросът за залагането на средства в бюджета на ЕС за 

определена политика е неразривно свързан с тяхното осигуряване и в този смисъл е 

http://www.moew.government.bg/bg/sresta-na-generalnite-direktori-po-okolna-sreda-na-es-se-provede-v-sofiya/
http://www.moew.government.bg/bg/sresta-na-generalnite-direktori-po-okolna-sreda-na-es-se-provede-v-sofiya/
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необходимо провеждането на задълбочен дебат и по отношение на начина, по който 

те следва да бъдат мобилизирани“, заяви зам.-министър Николова. 

 

Източник: МОСВ 

 

Заглавие: НУЕП: От нас зависи да спасим замърсената си планета и да я опазим в 

името на живота 

 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/nuep-ot-nas-zavisi-da-spasim-zamursenata-

si-planeta-i-da-ya-opazim-v-imeto-na-jivota/ 

 

 
 

Текст: „Осъзнаваме, че нямаме бъдеще без чист въздух и без чудото на водата. Знаем, 

че от нас зависи да спасим замърсената си планета и да я опазим в името на 

живота“. С тези думи в МОСВ започна награждаването на отличените в конкурса 

„Светът в една капка“, организиран и проведен от Националния ученически 

екопарламент (НУЕП) със съдействието на Министерството на околната среда и 

водите. Подкрепата ни дава сили и увереност да продължим, споделиха младите 

хора. „Всеки конкурс ни доближава до идеята, че сме отговорни за бъдещето – това 

доказват силните призиви в есетата, разказите и стихотворенията. Много идеи за 

надникване в тайнството на водата са демонстрирани в научните експерименти, 

взели участие в надпреварата“, посочиха участниците. 

 

„Виждайки толкова мотивирани млади хора ние сме спокойни за бъдещето на 

нашата околна среда. Радвам се, че активистите на Националния ученически 

екопарламент са днес в МОСВ“, приветства призьорите в конкурса зам.-министърът 

на околната среда и водите Красимир Живков. Бъдещето, мили млади хора е във вас, 

мисията е една – да формирате екологично съзнание и култура за разрешаване на 

проблемите на околната среда. Обща е и целта ни – да опазим нашата прекрасна 

природа за устойчиво развитие на страната. Радвам се, че работите в екип и с хъс, 

каза зам.-министър Живков. Заедно с директора на дирекция „Управление на водите 

Илияна Тодорова той раздаде грамотите на отличените в конкурса „Светът в една 

капка“. 

 

Националният ученически екопарламент е създаден през 2001 г. по проект на Екоклуб 

„Гея“ при 74 СОУ „Гоце Делчев“ в София. В началото членуват 22 ученически клуба от 

цялата страна, а в момента са 168 с над 4000 участници. Мисия на организацията е 

да допринасяме за повишаване на екологичното съзнание и култура на учениците, за 

формирането им като активни граждани – знаещи, можещи, търсещи и участващи в 

дейности за опазване на околната среда и устойчиво развитие на страната ни. Целта 

на конкурса „Светът в една капка“ е да формира нагласа за опазване на околната 

среда, да възпита отговорно отношение към екопроблемите, към замърсяването на 

планетата – въздуха, водата, да даде възможност за творческа изява на учениците, 

създавайки атмосфера за екипна работа при научните експерименти и да 

http://www.moew.government.bg/bg/nuep-ot-nas-zavisi-da-spasim-zamursenata-si-planeta-i-da-ya-opazim-v-imeto-na-jivota/
http://www.moew.government.bg/bg/nuep-ot-nas-zavisi-da-spasim-zamursenata-si-planeta-i-da-ya-opazim-v-imeto-na-jivota/


 

WWW.BAR-BG.ORG I 4 

 

популяризира Световния ден на водата. Конкурсни работи тази година представиха 

ученици от цялата страна – общо 108 творби от 82-ма участници. Наградените творби 

са на ученици от училища в Русе, Варна, Разград, Чирпан, Сливен и София. 

 

Източник: Днес.бг 

Заглавие: Трябва ли й на София площадка за горене на отпадъци?100% от отпадъците 

бяха депонирани, но не се използваха 

 

Линк: https://www.dnes.bg/sofia/2018/06/13/triabva-li-i-na-sofiia-ploshtadka-za-gorene-

na-otpadyci.379229 

 

 
 

Текст: До преди 10 години София депонираше 100% от отпадъците си и те не се 

използваха като ресурс. С изграждането на този завод ще се финализира цялостният 

процес по оползотворяване на отпадъците. 

Това коментираха Николай Стойнев, зам.-председател на СОС и Иван Велков, зам.-

председател на СОС, в предаването "В развитие" с водещ Светозар Димитров по 

Bloomberg TV Bulgaria. 

 

Според Стойнев с изграждането на първите две фази – завод за механично 

биологично третиране и инсталация за компостиране, в момента София успява да 

разделя, рециклира част от отпадъците и има една компонента, която може да бъде 

оползотворена енергийно. 

 

С изгарянето на така нареченото алтернативно гориво, могат да бъдат отоплявани 

около 40 000 домакинства за цяла година. "Проектът ще има и икономически и 

екологични ползи", допълни той. 

 

Стойността на този проект е 157 млн. евро, от които близо 92 млн. евро ще бъдат 

безвъзмездно финансиране от ЕС, а за останалите 65 млн. евро, които трябва да се 

осигурят от Столична община, ще бъде осигурен кредит от Европейската 

инвестиционна банка при изгодни условия. 

Още повече, че миналата седмица бе повишен и кредитният рейтинг на Столична 

община. Това е възможност да се използва ресурс, който има сериозна 

икономическа възвращаемост и подобрява екологичните показатели. 

 

Иван Велков коментира, че се притесняват от недостатъчната обективна и 

изчерпателна информация за конкретни параметри на това, което се предвижда да 

се получи. Той припомни още, че за последните няколко години във връзка с промени, 

нормативна уредба на ниво европейско законодателство, директиви, препоръки, 

включително и с местното законодателство, този проект периодично е претърпявал 

корекции, промени и актуализации. 

https://www.dnes.bg/sofia/2018/06/13/triabva-li-i-na-sofiia-ploshtadka-za-gorene-na-otpadyci.379229
https://www.dnes.bg/sofia/2018/06/13/triabva-li-i-na-sofiia-ploshtadka-za-gorene-na-otpadyci.379229
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"Докато са се случвали тези неща, явно не е използван пълният капацитет на експерти 

и алтернативни решения, технологии и модели в процес на работа. За нас проблемът 

е дали това е най-доброто технологично и икономическо решение". 

 

Източник: Topnovini.bg 

 

Заглавие: Пушекът от депото за отпадъци край Поморие може доведе до отмяна на 

полети 

 

Линк: https://burgas.topnovini.bg/node/795595 

 

 
 

Текст: Пушекът от закритото депо за отпадъци в с. Каменар, община Поморие, 

създава големи притеснения в жителите на околните населени места. Те са пуснали 

няколко жалби за задушливи миризми.  

 

Кметът на община Поморие Иван Алексиев обясни, че депото се наблюдава и от 

няколко дни и служители на противопожарна безопасност гасят възникналите малки 

пожари. На място има 3 булдозера, 9 камиона и 5 други тежки машини, съобщи БНР.  

"С вода не става, трябва запръстяване. Техниката е там, но при се получава този дим 

и от там започнаха оплакванията. Като духне го кара в Каменар и Лъка. Там има 

всякакви отпадъци и битови и органични. Органичните отпадъци извършват естествения 

биологичен, химичен процес гниене. При гниенето се отделя метан, който е горим. 

Затова излиза и дим. Запръстяваме там където излиза пушека, след два дни - на друго 

място", обясни Алексиев. 

 

Според него, при промяна на вятъра пушеците могат да достигнат и до летище Бургас 

в кв. "Сарафово" и да бъде причина за отмяна на полети. "Като се провалят два три 

полета какво правим? Кой е виновен тогава? Тогава ще кажат - кметът е виновен!", пита 

Алексиев. 

 

Той обяснява, че преди 3 години са подали проект за рекултивация на депото към 

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 

(ПУДООС). Но още очакват да бъде одобрен. "Ако там се бяха размърдали и в 

рамките на 3 години бяха одобрили този проект, сега нямаше да имаме този 

проблем", заяви кметът. 

 

Експерти на бургаската екоинспекция са установили, че в селата Каменар и Лъка 

няма превишение на допустимите норми за замърсяване на въздуха. Днес предстои 

такава проверка и в бургаски кв. "Сарафово". 

 

Източник: Novini.bg 

 

https://burgas.topnovini.bg/node/795595
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Заглавие: ЕК ни предлага още 63 млн. евро за старите мощности в АЕЦ "Козлодуй" до 

2027 г. 

 

Линк: https://novini.bg/bylgariya/ikonomika/485864 

 

 
 

Текст: Европейската комисия предложи бюджетът на ЕС да продължи да осигурява 

средства за извеждането от употреба на старо ядрено оборудване. За нашата 

страна се предвижда до 2027 г. да бъдат отпуснати 63 милиона евро, уточни 

комисията в отговор на въпрос на БТА. Предложената сума подлежи да одобрение от 

Съвета на ЕС и от Европейския парламент като част от преговорите за бъдещия 

общностен бюджет. 

 

ЕК предложи днес със сходна цел Словакия да получи 55 милиона евро за АЕЦ-

Бохунице, а Литва - 552 милиона евро за АЕЦ-Игналина. През 1999 г. България и ЕК 

подписаха споразумение за закриването и разглобяването на блокове 1-4 в Козлодуй. 

Отпусканите средства се управляват от Европейската банка за възстановяване и 

развитие и са насочени към необходимите дейности, включително изграждането на 

площадка за ядрените отпадъци. 

 

По данни на ЕК целият процес у нас трябва да приключи до 2030 г., а до 2020 г. да бъдат 

изразходвани 800 милиона евро. Общата цена на извеждането от употреба на 

четирите реактора в Козлодуй се очаква да достигне 1,107 млрд. евро, като по данни 

от 2016 г. се очертаваше недостиг от 150 милиона евро финансиране. Според същите 

данни ЕС осигурява на нашата страна до 2020 г. общо 784 милиона евро, а от 

българския бюджет са били насочени 147 милиона евро. В бюджета на ЕС за 2014-2020 

г. за нашата страна бяха отделени 293 милиона евро по програмата "Козлодуй". 

 

Източник: Darik.bg 

 

Заглавие: "Умни" кофи за боклук в Пловдив дават сигнал кога са пълни 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/plovdiv/umni-kofi-za-bokluk-v-plovdiv-davat-signal-

koga-sa-pylni-2103215 

 

 
 

Текст: "Умни" кофи за боклук в Пловдив дават сигнал кога са пълни. Иновацията вече е 

факт в града под тепетата. Върху контейнерите за смет на ул. Иван Вазов" са 

https://novini.bg/bylgariya/ikonomika/485864
https://dariknews.bg/regioni/plovdiv/umni-kofi-za-bokluk-v-plovdiv-davat-signal-koga-sa-pylni-2103215
https://dariknews.bg/regioni/plovdiv/umni-kofi-za-bokluk-v-plovdiv-davat-signal-koga-sa-pylni-2103215
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монтирани датчици, които следят за количеството отпадъци, обясни пред  Дарик 

шефът на ОП "Чистота" Иван Стоянов.  

 

По думите му, чрез мобилно приложение контролът може да се извършва във всеки 

един момент. Точната информация ще дава възможност за гъвкави решения, така че 

ако някой контейнер отново се напълни след редовното му обслужване по график, 

да се реагира своевременно, обясни още Иван Стоянов. 

 

При пролетното почистване на домовете не замърсявайте града! 

 

Подобни датчици  предстои да бъдат монтирани и върху първите подземни контейнери 

в Пловдив, които сега се изграждат на ул. „Отец Паисий“. Там се предвижда да бъдат 

поставени и червени и зелени светодиоди, по които да се ориентират за степента на 

запълненост на съдовете за смет.    

 

"Ако интелигентната система за събиране на боклук се окаже успешна, тя ще бъде 

въведена в целия град", категоричен е Иван Стоянов. 

 


