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Източник: МОСВ 

 

Заглавие: Националната програма за въздуха беше представена в парламентарната 

комисия по околна среда и води 

 

Линк:  https://www.moew.government.bg/bg/nacionalnata-programa-za-vuzduha-

beshe-predstavena-v-parlamentarnata-komisiya-po-okolna-sreda-i-vodi/ 

 

 
 

Текст:  Националната програма за подобряване на качеството на атмосферния 

въздух (2018-2024) до края на месец октомври ще бъде публикувана за обществено 

обсъждане, а по-късно предложена за одобрение на Министерския съвет. Това 

съобщи пред Комисията по околна среда и води в Народното събрание министърът 

на околната среда и водите Нено Димов. Разработената от Световната банка 

средносрочна програма  има за цел да бъдат постигнати нормите на Закона за 

чистотата на атмосферния въздух, за да се подобри качеството на живота в големите 

населени места, в които основните замърсители са битовото отопление на твърдо 

гориво и автомобилният транспорт. 

 

Наблюденията показват, че средногодишните превишения от 2011 до 2016 г. 

намаляват, но сериозно трябва да се ограничат екстремните замърсявания на въздуха 

с фини прахови частици (ФПЧ). Министър Димов посочи, че проблемът със 

замърсяването на атмосферния въздух основно с ФПЧ е идентифициран отдавна, но 

много градове не отговарят на нормите на европейското и националното 

законодателство за качество на въздуха. 

 

Източник: БНТ 

Заглавие: Колко опасни са пластмасовите чаши, чинии и сламки? 

 

Можем ли да живеем без пластмасови торбички и кутийки - гости по темата в 

Сутрешния блок на БНТ Цветанка Тодорова от Асоциация "Полимери" и Деница 

Петрова от "Грийнпийс" България. 

 

Линк: http://news.bnt.bg/bg/a/kolko-opasni-sa-plastmasovite-chashi-chinii-i-slamki 

 

  

Текст:  Черно море, за съжаление, не е пропуснато от тази криза на отпадъците, която 

имаме в целия свят, обясни Деница Петрова от "Грийнпийс" България. Проблемът е, че 

https://www.moew.government.bg/bg/nacionalnata-programa-za-vuzduha-beshe-predstavena-v-parlamentarnata-komisiya-po-okolna-sreda-i-vodi/
https://www.moew.government.bg/bg/nacionalnata-programa-za-vuzduha-beshe-predstavena-v-parlamentarnata-komisiya-po-okolna-sreda-i-vodi/
http://news.bnt.bg/bg/a/kolko-opasni-sa-plastmasovite-chashi-chinii-i-slamki
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пластмасата, веднъж попаднала в морето, се разгражда на все по-малки и по-малки 

частици и става микропластмаса, коментира Петрова и допълни, че проби са 

показали, че и в Черно море има микропластмаса. Деница Петрова допълни, че 

плажовете у нас са задръстени с чаши, торбички и фасове - "от варненския плаж за 

два часа успяхме да съберем 4500 фаса".  

 

Тя приветства мерките на ЕК, защото пластмасата за еднократна употреба има 

алтернативи, може да се намалим използването й и да не се замърсява околкната 

среда по толкова драстичен начин.  

 

Според Цветанка Тодорова от Асоциация "Полимери" обаче за част от продуктите, 

включени в директивата, все още не съществуват алтернативи, за да бъде ограничена 

тяхната употреба или изцяло забранени. Все още е рано да се говори кои продукти 

ще бъдат забранени, обясни тя.  

 

За колко време пластмасата се разгражда в природата и какво е отражението на 

използването на пластмасови опаковки върху продуктите, които съхраняваме в тях - 

гледайте в прякото включване на Боряна Черганова с химиците от Института по 

полимери към БАН. 

  

Източник: Economic.bg 

 

Заглавие: VW ще стимулира клиентите да бракуват старите дизели 

 

Германската компания ще предложи и търговски стимули за купуване на нови коли 

 

Линк: https://www.economic.bg/bg/news/10/vw-shte-stimulira-klientite-da-brakuvat-

starite-dizeli.html 

 

 
 

Текст: Автомобилният гигант Volkswagen ще предложи на своите клиенти в Германия 

търговски стимули за нови автомобили и бонуси, за да бракуват старите си дизелови 

коли. 

 

VW ще предложи стимули за клиентите, които са съгласни да дадат за скрап 

дизеловите си коли, оборудвани с по-стари двигатели с еконорми от Евро 1 до Евро 4, 

пише Reuters. 

 

Германският канцлер Ангела Меркел и нейните коалиционни партньори одобриха по-

рано този месец плановете за намаляване на замърсяването от дизеловите 

автомобили, като поискаха от производителите на автомобили да предложат на 

собствениците търговски стимули и отстъпки за подобряване на екологичните норми 

на по-старите коли. 

 

https://www.economic.bg/bg/news/10/vw-shte-stimulira-klientite-da-brakuvat-starite-dizeli.html
https://www.economic.bg/bg/news/10/vw-shte-stimulira-klientite-da-brakuvat-starite-dizeli.html
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Източник: Блиц 

 

Заглавие: Строгите мерки срещу пластмасовото замърсяване са в ръцете на 

евродепутатите 

 

Активисти се събраха пред Европейския парламент в Брюксел за предстоящото 

гласуване срещу пластмасите 

 

Линк: https://www.blitz.bg/politika/strogite-merki-sreshchu-plastmasovoto-zamrsyavane-

sa-v-rtsete-na-evrodeputatite_news633943.html 

 

 
 

Текст: Пред Европейския парламент в Брюксел се събраха активисти на екологичните 

организации, обединени в групата Rethink Plastic и евродепутати, подкрепящи по-

амбициозни мерки срещу пластмасата за еднократна употреба. Във фото акцията 

се включи и представител на “За Земята” в лицето на Данита Заричинова, както и 

евродепутата Момчил Неков. В понеделник, 22-ри октомври, предстои изключително 

важния дебат в Европейския парламент, последван от гласуване на новото 

законодателство за пластмасите за еднократна употреба. 

 

На 10 октомври Комисията по околна среда на Европейския парламент гласува 

мерки за подобряване на първоначалното предложение на Европейската комисия, 

включително добави стиропорените чаши и кутии, тънките пластмасови торбички и 

продукти, произведени от оксоразградими пластмаси в списъка на забранените 

предмети. Оксоразградимите пластмаси са предполагаемо биоразградими, но в 

действителност се разпадат на малки частици и допринасят за вредното замърсяване 

с микро пластмаси както във водата, така и на сушата.  

 

Основните искания на екологичните организации са в определението за “еднократна 

употреба” да влизат също биоразградимите и компостируемите пластмаси, както и 

всички продукти, съдържащи пластмасово фолио. “Важно е да не заменяме 

пластмасовите продукти за еднократна употреба с “псевдо” алтернативи, като 

например така наречените картонени чашки, които всъщност имат пластмасово 

фолио и дори не могат да бъдат рециклирани. Индустрията трябва да предостави 

истински алтернативи за многократна употреба”, посочва Данита Заричинова от екип 

“Нулеви отпадъци” в „За Земята“. Съществува обаче притеснението, че предложеното 

определение за пластмасови изделия "за еднократна употреба" е твърде тясно като 

понятие и производителите лесно биха могли да заобикалят забраната. Движението 

Rethink Plastic настоява и за по-строги санкции и такси за производителите, които да 

включват разходите за почистване, транспорт и управление на отпадъците; по-високи 

цели за разделно събиране и рециклиране. “Колкото и съвестни потребители да сме, 

няма как да се преборим с пластмасовото замърсяване, ако промишлеността не 

поеме по-голяма отговорност към еднократните продукти, които произвежда и които 

много бързо се превръщат в отпадък”, добавя Данита Заричинова.  

https://www.blitz.bg/politika/strogite-merki-sreshchu-plastmasovoto-zamrsyavane-sa-v-rtsete-na-evrodeputatite_news633943.html
https://www.blitz.bg/politika/strogite-merki-sreshchu-plastmasovoto-zamrsyavane-sa-v-rtsete-na-evrodeputatite_news633943.html
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Дали депутатите ще подкрепят по-строгите мерки за намаляване на замърсяването с 

пластмаси предстои да разберем в началото на следващата седмица, когато 

пленарно заседание на Европейския парламент ще гласува предложенията на 

парламентарната комисия по околна среда. „Искаме строго законодателство по 

отношение на пластмасата, което да намали замърсяването на Черно море и да 

доведе до предотвратяване на изгарянето на пластмасови отпадъци в България. 

Българските евродепутати трябва да бъдат амбициозни, защото сега е моментът за 

действие, после ще бъде късно“, апелират от „За Земята“. 

 

Източник: Economic.bg 

 

Заглавие: 26 млн. тона пластмасови отпадъци се произвеждат в ЕС за година 

 

Едва 30% от тях се преработват 

 

Линк:  https://www.economic.bg/bg/news/10/mln-tona-plastmasovi-otpadatsi-se-

proizvezhdat-v-es-za-godina.html 

 

 
 

Текст: 26 милиона тона пластмасови отпадъци се произвеждат в Европейския съюз 

всяка година. От тях само 30% се преработват и се използват повторно. През май 

Брюксел предложи директива за намаляване на вредното им въздействие върху 

околната среда, която предвижда забрана на използването на пластмаса в клечки за 

уии, прибори за хранене, сламки, бъркалки и пръчки за балони.  

 

Директивата, която се очаква да бъде одобрена от ЕП и Съвета на ЕС, предвижда 

страните членки да намалят използването на пластмасови съдове за хранителни 

продукти и пластмасови чаши. Производителите трябва сами да покриват част от 

разходите за преработването на опаковките от чипс и бонбони, цигарени фасове, 

мокри кърпички и пластмасови торбички.  

 

Предвиждат се и нови изисквания за етикиране на определени продукти като дамски 

превръзки. Етикетите трябва да съдържат информация за това как да се изхвърлят 

отпадъците, какви са отрицателните екологични последици и какво е съдържанието на 

пластмасата в тях. 

 

До 2025 г. държавите членки ще бъдат задължени да събират 90% от пластмасовите 

бутилки за еднократна употреба, например чрез депозитни системи, отбелязва БНТ. 

Целта на мерките е Европа да намери начин да превърне пластмасовите отпадъци в 

икономически ресурс и да се намали замърсяването на океаните и моретата. 

 

Източник: Economic.bg 

 

https://www.economic.bg/bg/news/10/mln-tona-plastmasovi-otpadatsi-se-proizvezhdat-v-es-za-godina.html
https://www.economic.bg/bg/news/10/mln-tona-plastmasovi-otpadatsi-se-proizvezhdat-v-es-za-godina.html
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Заглавие: Горяха отпадъци на строителното сметище 

 

Линк:http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&referenc

e=2018/0209(COD) 

 

 
 

Текст: Тази сутрин горяха отпадъци на площадката, отредена от общината за 

строително сметище. Мястото се намира зад производствената база на фирма 

„Пайплайф”. Затова първоначалният сигнал, който достигна до нас, без за възникнал 

пожар на територията на предприятието.   

 

Екип на РУ „Пожарна безопасност и защита на населението” е потушил огъня на 

сметището. Това е станало около 9 часа тази сутрин. На място са били служители на 

дирекция „Сигурност и обществен ред”, тъй като сигналът е постъпил най-напред на 

горещия телефон на общинската структура, и екологът на общината Ева Нишева.  

 

„Възможно е пожарът да е умишлен или да е причинен от изхвърлени тлеещи 

отпадъци”, коментира екологът.  

 

Междувременно на редакционната поща на botevgrad.com се получи сигнал от наш 

съгражданин – Валери Романов, който ни пише следното:  „Моля Ви да дадете 

гласност за безобразното и престъпно поведение на шепа нахални, егоистични и 

безотговорни негодници, които редовно се занимават с безогледно и незаконно 

палене на отпадъци, отделящи задушливи и отровни газове, трудно разсейващи се от 

нашата котловина, особено при безветрие като днешното. Не може такива паразитни 

индивиди да се радват на безнаказаност и на нашата овчедушна търпимост! Да 

помислим за децата ни! Крайно време е отговорните инстанции да вземат мерки 

против отровителите на цял град и да им налагат незабавно заслуженото наказание!”. 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0209(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0209(COD)

