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Източник: МОСВ   

 

Заглавие: Министър Димов ръководи последния за Българското председателство 

Съвет по околна среда 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-rukovodi-posledniya-za-

bulgarskoto-predsedatelstvo-suvet-po-okolna-sreda/ 

 

 
 

Текст: Днес се проведе последното заседание на Съвета по околна среда в рамките 

на Българското председателство на Съвета на ЕС. Дневният ред включваше теми от 

изключителна важност за опазването на околната среда и здравето на европейските 

граждани, а именно кръговата икономика и рециклирането на пластмасови 

продукти, качеството на питейните води и емисионните стандарти за леките и 

лекотоварни моторни превозни средства. 

 

Като резултат от усилията на Българското председателство на вниманието на 

министрите бяха представени за одобрение Заключения относно изпълнението на 

плана за действие на ЕС за кръговата икономика - един от водещите приоритети за 

триото Естония-България-Австрия. С приемането им Съветът потвърди потенциала на 

кръговата икономика за постигне устойчив растеж и за намаляване зависимостта на 

ЕС от невъзобновяеми първични суровини. Подчертана беше отговорността на всички 

заинтересовани страни за промяна на модела по отношение на проектирането, 

употребата и потреблението на продуктите. 

 

„Кръговата икономика може би ще е най-значимото постижение на съвремието ни. 

Изключително щастлив съм, че днес министрите постигнаха съгласие за съвместни 

действия за изпълнението на Плана на ЕС относно кръговата икономика. Необходимо 

е всички ние да преосмислим начина, по който използваме пластмасовите изделия.“ 

изтъкна министър Димов. 

 

Министрите обсъдиха насоките за бъдещата работа по предложението за Директива 

за питейните води. Проектът е непосредствен резултат от първата успешна 

гражданска инициатива в ЕС и има за цел да надгради и подобри настоящите 

стандарти за качество и мониторинг на питейните води, както и осигуряване на по-

чисти питейни води за гражданите на ЕС. 

 

Предмет на дебати беше и проектът за Регламент относно стандартите за емисии на 

CO2 от леки коли и лекотоварни микробуси. Министрите обсъдиха предложените 

цели за намаление на CO2 емисиите, както и предложените механизми за 

стимулиране на превозни средства с нулеви и ниски емисии. 

 

https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-rukovodi-posledniya-za-bulgarskoto-predsedatelstvo-suvet-po-okolna-sreda/
https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-rukovodi-posledniya-za-bulgarskoto-predsedatelstvo-suvet-po-okolna-sreda/
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ЕК представи пред Съвета новите си законодателни предложения за емисионните 

стандарти за тежкотоварните превозни средства. Обсъдени бяха и бъдещето на 

програма LIFE на ЕС, повторната употреба на водата, пластмасите за еднократна 

употреба и привеждане в съответствие на задълженията за докладвания по околната 

среда. 

 

Съгласно установената традиция, в рамките на последното заседание за 

председателството, министър Димов предаде щафетата на следващия ротационен 

председател - Австрия, който ще поеме ръководната роля от 1 юли т.г. Основавайки 

се на вече постигнатия от Българското председателство напредък, през втората 

половина на годината Австрия ще продължи работата по тези важни законодателни 

инициативи. 

 

Източник: Topnovini.bg 

 

Заглавие: Лабиринт от пластмаса алармира за замърсяването 

 

Линк: https://topnovini.bg/node/796994 

 

 
 

Текст: Инсталация от 15 000 употребявани пластмасови бутилки беше поставена в 

центъра на аржентинския град Буенос Айрес в пореден опит да се алармира за 

огромното количество отпадъци, които човечеството генерира всеки ден.  

Автор е испанският артистичен колектив Luzinterruptus. Подобни инсталации вече са 

били изграждани в Мадрид и в полския град Катовице.  

 

Използваните в Буенос Айрес бутилки са събрани с помощта на местни екологични 

организации и фирми за рециклиране, били са почистени и поставени в чисти 

найлонови торби. Общата дължина на инсталацията, ако е разгъната, е 198 м, а 

площта й 144 кв. м. 

 

„Идеята е хората, които влязат в лабиринта, да се почустват дезориентирани сред тази 

пластмаса, да се стремят бързо да намерят изхода, но и да се замислят колко е 

фатално замърсяването”, споделят от Luzinterruptus. Лабиринтът вечер е осветен от 

светодиоди, които подсилват присъствието на трудноразградимата пластмаса. 

 

Според последната статистика Земята е замърсена с 6,3 милиарда тона 

пластмасови отпадъци, а употребата на пластмасови изделия, като бутилки, чаши, 

чинии и др., е нараснала 70 пъти през последните 50 години. 

 

Източник: Haskovo.net 

Заглавие: Според анкетно проучване най-големият проблем на околната среда в 

общината са водите 

https://topnovini.bg/node/796994
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Линк: http://www.haskovo.net/news/453913/Spored-anketno-prouchvane-nay-golemiyat-

problem-na-okolnata-sreda-v-obsthinata-sa-vodite 

 

 
 

Текст: Общинска администрация публикува резултатите от проведеното сред 

гражданите на Първомай анкетно проучване във връзка с разработването на 

Програма за опазване на околната среда. 

 

В публикацията не е посочен броя на отговарялите, но се знае, че 69% от тях са 

служители в общинска администрация, а останалите 31% е мнението на други 

граждани. Ето защо изследването не би могло да бъде представително, но позволява 

на разработващите да се ориентират в местната проблематиката. 

 

60% от анкетираните посочват, че има какво да се желае по отношение на околната 

среда. Според тях най-значимите проблеми на територията на общината са свързани 

с водите – 35% и качеството на атмосферния въздух – 23%. Следва проблемът с 

отпадъците, посочен от 18% от анкетираните, по 6% са тези, които мислят, че най-

големите проблеми са свързани с шума и зелените площи. Само 3% са притеснени 

от замърсяването на почвите. 

 

На въпроса с отворен отговор: посочете конкретни проблеми в населеното място, в 

което живеете, за които е необходимо да се предприемат спешни мерки: най-често 

са посочвани: 

 

замърсяването на реките; замърсяването на детските площадки и липсата на 

санкции, нерегламентираните сметища, превръщането на р.Мечка в сметище за 

строителни и битови отпадъци, отравянето на рибата в реката. 

 

Приоритетите, които отговарящите считат, че трябва да бъдат решени с Общинската 

Програма за опазване на околната среда са: 

 

1.Опазване на водите и водните обекти и подобряване на качеството на 

повърхностните води(24%); 

 

2. Опазване на качеството на атмосферния въздух(19%); 

 

3. Подобряване на административния капацитет за управление на околната среда и 

ангажиране на местното население(17%). 

 

На въпроса: Смятате ли, че трябва да се санкционират много строго лицата, които 

изхвърлят отпадъци на нерегламентирани места или извършват други нарушения 

свързани с опазване на околната среда? 100% от анкетираните посочват, че трябва да 

се санкционират много строго лицата, които изхвърлят отпадъци на 

http://www.haskovo.net/news/453913/Spored-anketno-prouchvane-nay-golemiyat-problem-na-okolnata-sreda-v-obsthinata-sa-vodite
http://www.haskovo.net/news/453913/Spored-anketno-prouchvane-nay-golemiyat-problem-na-okolnata-sreda-v-obsthinata-sa-vodite
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нерегламентирани места или извършват други нарушения, свързани с опазването на 

околната среда. 

 

93% от анкетираните желаят да бъдат информирани относно кампании, свързани с 

 

подобряване на околната среда и нейните компоненти. 

 

Мнозинството от участвалите в проучването – 69% считат, че отговорността и грижата за 

опазване на чистотата е грижа и на двете страни – граждани и администрация. 

 

Резултатите от допитването , както и разработената Програма за опазване на 

околната среда могат да бъдат видени на сайта на Община Първомай. 

 

Източник: Дневник 

 

Заглавие: Горящите сметища в Полша: Варшава обещава да се опълчи на мафията 

с отпадъците 

 

Линк:https://www.dnevnik.bg/evropa/2018/06/26/3205665_smetishta_v_polsha_goriat_var

shava_obeshtava_da_se/ 

 

 
 

Текст: В Полша се случва нещо необичайно - често пламват сметища. И това не е 

случайно, казват правителствени служители. Подозрението е, че криминални 

елементи въртят опасен бизнес с отпадъци от Германия и други части на Европа. 

 

Облаци дим се издигат от незаконно бунище в град Згеж в Централна Полша, 

автомобилни гуми горят в Тшебин в южната част на страната, а във Варшава пламъци 

поглъщат стари мебели. Навсякъде в Полша горят много сметища, като никога 

досега. Тази годината броят им вече е тревожно голям - има 85 такива случая, 

предупреждава министерството на околната среда. 

 

Правителството казва, че това е работа на престъпници, действащи в сектора на 

управление на отпадъците. "Ще се справим с мафията с отпадъците", обяви 

премиерът Матеуш Моравецки. Твърди се, че бандите забогатяват от вноса на смет от 

чужбина, част от който е незаконен. За да реализират бърза печалба, те не складират 

и не обработват боклука по правилата, а просто го изгарят. 

 

 

"Поне що се отнася до незаконните бунища, има основания да се допусне, че 

пожарите са умишлено запалени, за да бъдат премахнати отпадъците", каза 

министерството на околната среда в отговор на запитване от ДПА. Точната причина за 

пожарите все още се разследва. 

 

https://www.dnevnik.bg/evropa/2018/06/26/3205665_smetishta_v_polsha_goriat_varshava_obeshtava_da_se/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2018/06/26/3205665_smetishta_v_polsha_goriat_varshava_obeshtava_da_se/


 

WWW.BAR-BG.ORG I 6 

 

Германският боклук - в Полша? 

 

Според Агенцията за защита на околната среда през 2016 г. Полша е внесла около 

951 021 тона боклук от Европа. На страни като Германия, Великобритания и Италия, 

които изпращат в чужбина голяма част от отпадъците си, складирането и обработката 

им в Полша често им излиза по-евтино, отколкото у дома. Те спестяват, а полската 

промишленост за преработка на боклуците печели. Полските медии предполагат, че 

секторът за управление на отпадъците ще има още повече работа, след като Китай 

реши от тази година да престане да внася отпадъци от чужбина, а Германия бе един 

от най-големите износители на смет за Китай. 

 

"В германските центрове за разделно събиране и рециклиране се натрупаха много 

балирани отпадъци и компаниите трябваше да намерят къде другаде да ги изпращат", 

обяснява Роман Малец, инженер от Института за управление на отпадъците и 

рециклирането към Техническия университет в Дрезден. 

 

Износът на отпадъци в Китай се пренасочи на първо място към други азиатски страни 

като Виетнам и Малайзия, отбеляза той и добави: "Вероятно проучени са били и 

възможностите в Европа." "Дали германските компании карат повече боклук в Полша 

все още не може да се каже със сигурност. Още няма съответна статистика." 

 

Печалба 

 

Въпреки това има много критики към сектора за обработка на отпадъците в Полша. 

Дори операторите на законните бунища са подозирани в палежи. Пламъците могат 

бързо да разчистят място за нов боклук например, който досега е бил доставян в Китай, 

посочват специалисти по околната среда. Законното складиране на отпадъци просто 

не носи печалба, твърдят активистки организации като "Еко патрол". 

 

Експерти от индустрията възразяват срещу подобни твърдения. "Погрешно е да се 

смята, че сегашният проблем е причинен само от изгарянето на боклук от чужбина 

или на незаконен боклук", заявява Агнешка Фюк, глава на компанията "A Те Еф Полска" 

(ATF Polska), специализирала се в преработка на отпадъци. "До голяма степен гори 

собственият ни боклук." Тя казва, че индустрията е претоварена от количеството 

отпадъци, което се увеличава с всяка изминала година. "Блокада на вноса няма да 

реши проблема на Полша със сметта." 

 

Вината за пожарите не е само на предполагаемите подпалвачи, добавя Фюк, а по-

скоро на полското законодателство, което е работено на парче. Тя твърди, че 

правителството трябва да поеме своята отговорност. 

 

"Те разрешават срокове за складиране на отпадъците до три години, това е 

достатъчно време възпламеняващи се газове да се натрупат и боклукът да пламне от 

само себе си", каза тя. Освен това бяха извършени неадекватни проверки дали 

вносителите на отпадъци имат достатъчно пари да ги рециклират. Сметищата не се 

наблюдават адекватно и в резултат никой не знае какво точно гори. Полското 

правителство иска бързо да промени това и готви проекти на по-строги закони. Фюк 

обаче твърди, че вече е прекалено късно, що се отнася до опасните последици за 

хората и околната среда. 
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Според проучвания на организацията за защита на околната среда "Хийл Полска" 

(Heal Polska), пожарите на бунищата създават отровни и висококанцерогенни 

вещества, които поляците сега вдишват. "Тази вреда не може да бъде поправена", 

казва Фюк. /БТА 

 

Източник: News.bg 

 

Заглавие: Глоба и три месеца затвор за използване на пластмасови продукти в 

Мумбай 

 

Линк: https://news.bg/world/globa-i-tri-mesetsa-zatvor-za-izpolzvane-na-plastmasovi-

produkti-v-mumbay.html 

 

 
 

Текст: Мумбай е най-големият град в Индия, който забрани пластмасови продукти. 

Жителите, хванати да използват полиетиленови пликове, торби, чаши и бутилки, са 

заплашени от три месеца затвор и глоба в размер до 276 британски лири (25 000 

рупии), пише "Гардиън". 

 

Забраната влиза от днес. 

 

Служители на градската администрация предприеха проверки в града. Вече са 

наложени и първите глоби. Компании като McDonald's и Starbucks са сред глобените. 

Наказанията варират от 500 рупии при първо нарушение до 25 000 рупии и три месеца 

затвор за тези, които са хващани многократно да използват пластмасови продукти. 

За ситуацията със замърсяването е добре да се прави, но за хората е голям проблем, 

каза жител на Мумбай и добави, че "хората тук носят всичко в найлонови чанти". 

Местни медии съобщават за оплаквания на търговци, които са алармирали, че някои 

инспектори се опитват да ги изнудват. 

 

Наскоро Индия беше домакин на Световния ден на околната среда. Тази година той 

беше с фокус епидемията от пластмасови отпадъци. От 1950 г. около 6,3 милиарда 

тона пластмасови отпадъци са захвърлени в природата. За по-голямата част от тях са 

необходими най-малко 450 години, за да се разградят. 

Половината от пластмасовите отпадъци в природата са от последните 13 г. и около 

половината от тях се смята, че са за еднократно ползване, такива като пликове, чаши 

и сламки. 

В Индия се падат около 11 килограма на човек на година в сравнение със 109 

килограма в САЩ. 

https://news.bg/world/globa-i-tri-mesetsa-zatvor-za-izpolzvane-na-plastmasovi-produkti-v-mumbay.html
https://news.bg/world/globa-i-tri-mesetsa-zatvor-za-izpolzvane-na-plastmasovi-produkti-v-mumbay.html

