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Източник: МОСВ 

 

Заглавие: Зам.-министър Николова участва в Неформална среща на министрите на 

ЕС по околна среда и транспорт в Австрия 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/zam-ministur-nikolova-uchastva-v-

neformalna-sresta-na-ministrite-na-es-po-okolna-sreda-i-transport-v-avstriya/ 

 

 
 

Текст: На 29 и 30 октомври 2018 г. в Грац, Австрия, се проведе Неформална среща на 

министрите на Европейския съюз по околна среда и транспорт. Участие в 

заседанието от страна на МОСВ взе заместник-министър Атанаска Николова. 

 

Основните теми на срещата бяха бъдещето на политиката в областта на околната 

среда и прехода на транспортния сектор към чиста мобилност. Министрите на ЕС по 

околна среда обмениха мнения относно ролята на Осмата програма за действие за 

околната среда за превръщането на икономиката на Европейския съюз в 

нисковъглеродна, ресурсно ефективна и конкурентоспособна. В своето изказване 

заместник-министър Николова подчерта, че основните стъпки и действия към 

следващата програма трябва да се базират на приемственост, надграждане и 

последователност на политиките. Участниците изразиха подкрепа за интегрирането 

на политиките за справяне с изменението на климата във всички области на бъдещата 

Осма програма. 

 

В рамките на съвместната сесия на министрите на ЕС по околна среда и транспорт 

бяха обсъдени предизвикателствата, стратегиите и решенията за постигането на 

чиста, безопасна и достъпна мобилност в Европа. Българската страна подкрепи 

Декларацията от Грац и представения в нея цялостен политически подход. Изрично бе 

посочено, че по отношение намаляването на емисиите на СО2 от транспортния 

сектор следва да бъдат поставени постижими цели при отчитане на всички аспекти 

на въпроса и запазване на конкурентоспособността на европейската икономика. 

 

Източник: МОСВ 

Заглавие: Проект на Национална програма за подобряване качеството на 

атмосферния въздух (2018 – 2024г.) 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/proekt-na-nacionalna-programa-za-

podobryavane-kachestvoto-na-atmosferniya-vuzduh-2018-2024g/ 
 

https://www.moew.government.bg/bg/zam-ministur-nikolova-uchastva-v-neformalna-sresta-na-ministrite-na-es-po-okolna-sreda-i-transport-v-avstriya/
https://www.moew.government.bg/bg/zam-ministur-nikolova-uchastva-v-neformalna-sresta-na-ministrite-na-es-po-okolna-sreda-i-transport-v-avstriya/
https://www.moew.government.bg/bg/proekt-na-nacionalna-programa-za-podobryavane-kachestvoto-na-atmosferniya-vuzduh-2018-2024g/
https://www.moew.government.bg/bg/proekt-na-nacionalna-programa-za-podobryavane-kachestvoto-na-atmosferniya-vuzduh-2018-2024g/
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Текст: Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 

е разработена въз основа на Споразумение между Министерството на околната 

среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие, 

ратифицирано със закон от Народното събрание. Програмата включва целите, 

приложимите мерки, които трябва да доведат до подобряване на качеството на 

атмосферния въздух по показател фини прахови частици, сроковете за прилагането 

на мерките, необходимите финансови средства и отговорните институции. 

 

Очакваме писмени становища по проекта на Национална програма за 

подобряване качеството н атмосферния въздух от заинтересованите лица на 

електронни адреси: yuhyuseinova@moew.government.bg и 

gyordanova@moew.government.bg . 

 

Крайна дата за получаване на становища по проекта на Национална програма за 

подобряване качеството н атмосферния въздух – 5-ти декември 2018г. 

Източник: Bloomberg.bg 

 

Заглавие: След възстановяване отпадъкът става ресурс за икономиката 

 

Юлиан Белев, изпълнителен директор на "Интегра пластикс", В развитие, 31.10.2018 

 

Линк: https://www.bloombergtv.bg/v-razvitie/2018-10-31/sled-vazstanovyavane-boklukat-

stava-resurs-za-ikonomikata 

 

 
 

Текст: След възстановяване отпадъкът става ресурс за икономиката. А кръговата 

икономика спасява планетата от задръстване с боклук. Това каза Юлиан Белев, 

изпълнителен директор на "Интегра пластикс", в предаването "В развитие" с водещ 

Вероника Денизова.  

 

Той каза това по повод започващото изграждане на завод за рециклирана пластмаса 

в Елин Пелин, с ново технологично оборудване и цялостен инженеринг, покриващи 

всички екологични изисквания. Инвестицията в размер на 40 млн. евро е изцяло частна. 

Проектът на компанията "Интегра пластикс" отговаря напълно на директивите на ЕС за 

създаване на кръгова икономика, с цел предотвратяване на глобалното замърсяване 

с отпадъци. 85 души се предвижда да бъдат назначени в предприятието, които ще 

бъдат обучени да обезпечават производствения процес. 

https://www.bloombergtv.bg/v-razvitie/2018-10-31/sled-vazstanovyavane-boklukat-stava-resurs-za-ikonomikata
https://www.bloombergtv.bg/v-razvitie/2018-10-31/sled-vazstanovyavane-boklukat-stava-resurs-za-ikonomikata
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"На първо място отпадъците в България трябва да са по-близко до общественото 

внимание, всички произвеждаме отпадъци, изхвърляме ги в кофата и знаем, че оттам 

ги взема кола и ги носи, предполагаме  на депо за отпадъци, не знаем какво следва 

по-нататък. Тук е и големият проблем - от една страна отпадъците не могат безкрайно 

да се трупат на депа, защото планетата ще се задръсти, нямаме алтернатива на това, 

от друга страна те представляват голям ресурс, който може да се използва в различни 

посоки. Може да е енергиен ресурс, а може и посредством възстановяване  и 

рециклиране да се върне обратно в икономиката". 

 

Кръговата икономика по концепция изисква от отпадъците да се извличат максимално 

количество суровини, които да се върнат обратно в производствата, там, откъдето 

идват, каза още Белев и направи сравнение със сегашната икономика, която разчита 

на извлечени от природата, обработени суровини, употребени като продукт и 

образували отпадъци - по структурата си тя е линейна. 

 

Първото предприятие, което създава екипът на компанията има намерение да 

произвежда чрез рециклиране пластмаса с достатъчно високи показатели, за да 

покрива нуждите на клиенти от страната, от Европа и на международните пазари. 

 

Източник: News.bg 

 

Заглавие: 25-метрова риба от пластмаса заплува пред НДК 

 

Линк: https://news.bg/society/25-metrova-riba-ot-plastmasa-zapluva-pred-ndk.html 

 

 
 

Текст: Двадесет и пет метрова риба от пластмаса "заплува" пред НДК. Поводът е 

Международният ден на Черно море, който отбелязваме днес. 

 

Рибата, която е направена от общо 800 полиетиленови плика, беше разпъната от 

активисти от екологично сдружение "За Земята" и "Грийнпийс". Събитието е част от 

кампанията "Свободни от пластмаса". 

 

Преминаващите граждани на София получиха пощенски картички с идеи как да 

намалят еднократната пластмаса в ежедневието си. 

 

Пластмасовите торбички, от които е направена рибата, са сред трите най-често 

срещани отпадъци по плажовете и във водите на Черно море. Те са и причина за 

замърсявания из цялата страна. 

 

Въпреки това най-тънките найлонови торбички останаха извън пълните забрани на 

пластмасови изделия за еднократна употреба след гласуване на Европейския 

парламент миналата седмица. 

https://news.bg/society/25-metrova-riba-ot-plastmasa-zapluva-pred-ndk.html
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От "За Земята" призовават министъра на околната среда и водите Нено Димов да 

подкрепи най-строгите мерки за спиране на замърсяването с еднократни 

пластмасови изделия, които бяха одобрени от Европейската комисия и Европейския 

парламент: 

 

- 90% разделно събиране на пластмасови бутилки и въвеждане на депозитна система 

за тях в България 

- забрана на оксоразградими пластмаси и контейнери за храна от полистирол 

- задължение на производителите да плащат пълните разходи за пластмасовите 

отпадъци за еднократна употреба 

- ограничаване на изделията от хартия с пластмасова облицовка (например 

"картонени" чашки за кафе) или от смес от пластмаса и други материали (например 

"картонени" кутии за сок) 

 

Организациите отправят и следните предложения към министъра: 

- налагане на осезаема такса върху всички пластмасови торбички и въвеждане на 

пълна забрана до 2025 г. 

- незабавна забрана за използване на пластмасови чаши и бутилки за еднократна 

употреба в детски градини и други учебни заведения 

- скоростно въвеждане на широкообхватна депозитна система на пластмасови 

бутилки за напитки в България 

Очаква се новата Директива да бъде приета до месец май 2019 г. 

 

Източник: Stolica.bg 

 

Заглавие: Гражданско движение пред МОСВ: Не финансирайте завода за RDF на 

Столична община 

 

Линк: https://stolica.bg/mestna-politika/grazhdansko-dvizhenie-pred-mosv-ne-finansirajte-

zavoda-za-rdf-na-stolichna-obshtina/ 

 

 
 

Текст: Гражданска инициатива, създадена от политическа формация внася днес 

молба в МОСВ да не се финансира проектът на Столична община за изграждането 

на завод за изгаряне на отпадъци. „За чиста София без изгаряне на отпадъци“ се 

обръща към ГД „Оперативна програма околна среда“ на екоминистерството да не 

одобрява проектът за инсталацията, която ще бъде на площадка на “Топлофикация” 

зад Централна гара. 

 

За одобряването на този проект е гласувано 4 пъти в СОС. Оказа се, че 15-те общински 

съветници, които внесоха доклад с искане за референдум по темата са гласували с 

“да” за завода. Като се започне от одобряването на ПУП, където ще е площадката на 

завода и се стигне до тегленето на кредит от 67 млн. евро от Европейската 

https://stolica.bg/mestna-politika/grazhdansko-dvizhenie-pred-mosv-ne-finansirajte-zavoda-za-rdf-na-stolichna-obshtina/
https://stolica.bg/mestna-politika/grazhdansko-dvizhenie-pred-mosv-ne-finansirajte-zavoda-za-rdf-na-stolichna-obshtina/
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инвестиционна банка. Цялата сума за завода е 153 млн. евро, като другата част ще 

бъде от ОП “Околна среда”. 

 

Аргументите на „За чиста София без изгаряне на отпадъци“ са, че технологията на 

изгаряне не е сред подходящите. Според Закона за управление на отпадъците, 

нaмaлявaнeтo нa oтпaдъцитe, пoвтopнaтa им yпoтpeбa, ĸoмпocтиpaнeтo и 

peциĸлиpaнeтo ca c пpиopитeт пpeд изгapянeтo. 

 

Източник: Дневник 

 

Заглавие: Със 70 млн. лв. ще бъдат рекултивирани сметища през 2019 г. 

 

Линк:https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/11/01/3338402_sus_70_mln_lv_shte_budat_rekulti

virani_smetishta_prez/ 

 

 
 

Текст: В бюджета на Предприятието за управление на дейностите по опазване на 

околната среда (ПУДООС) за 2019 г. са предвидени 70 млн. лв. за рекултивиране на 

сметища и депа в рамките на наказателната процедура срещу страната. Това каза 

министърът на околната среда и водите Нено Димов на заседание на 

парламентарната комисия по околна среда, на което беше разгледан бюджетът на 

страната за следващата година, съобщи БТА. 

 

Министърът обясни, че тези средства са за техническа рекултивация. Допълнително 

средства за тези депа ще са необходими и за 2020 г., обясни министърът и допълни, 

че не е имало проблем от страна на Министерството на финансите за отпускането 

на необходимите средства. 

 

Наказателната процедура срещу България започна през 2012 г. заради неизпълнение 

на Директивата за управление на отпадъците. През декември 2015 г. тя беше 

замразена, защото Европейската комисия взе предвид, че междувременно страната 

е закрила 54 депа, други 38 са рекултивирани със средства по Оперативна програма 

"Околна среда 2007-2013 г." и е приключено изграждането на 18 нови модерни депа, 

които обслужват 70 общини с повече от 3.5 млн. граждани. 

 

Разходната част на бюджета на МОСВ за 2019 г. е в размер на 52.6 млн. лв., а 

приходната - 52 млн. лв. Около 60.5 процента от разходите на министерството са за 

заплати, 36.6 на сто са за издръжка, а 3.2 на сто - за капиталови разходи. Димов 

посочи, че с 10-процентното увеличение на заплатите, предвидено за идната година, 

средната работна заплата в МОСВ от 950 лв. ще стане 1045 лв. За централната 

администрация на ведомството увеличението на средната работна заплата ще е от 

1339 лв. на 1475 лв.  

 

https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/11/01/3338402_sus_70_mln_lv_shte_budat_rekultivirani_smetishta_prez/
https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/11/01/3338402_sus_70_mln_lv_shte_budat_rekultivirani_smetishta_prez/
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Два са основните трансфера от бюджета на МОСВ - към Националния институт по 

метеорология и хидрология и Института по океанология в размер на 2.5 млн. лв. и към 

ПУДООС в размер на около 69 млн. лв. 

 

Източник: Burgasinfo.com 

 

Заглавие: Вече ще следим движението на морските отпадъци в интернет    

 

Линк: https://www.burgasinfo.com/news/view/5/84313 

 

 
 

Текст: Интерактивна карта на Черно море и портал, през който обществеността може 

да проследи променящите се показатели на околната среда в Черноморския басейн 

са целите на проект, който бе представен днес във Варна. Организатор на срещата 

е Черноморска мрежа на неправителствените организации.    

 

 Партньори са неправителствени организации от Румъния, Гърция, Украина и Грузия. 

Един от основните приоритети на програмата е постигането на по-добра 

координация за намаляване на морските отпадъци в Черноморския басейн. 

Продължителността на проекта е 30 месеца, а общата му стойност е около 770 хиляди 

евро.    

 

 В общодостъпния портал ще бъдат публикувани геопространствени данни за 

Черноморския регион като цифрови карти за морските екологични условия, 

геофизични карти за крайбрежните зони, екологични и абиотични параметри за по-

широкия регион, карти на защитените територии, и прогнози за бъдещи климатични 

промени. Той ще поддържа също така карти на модели на движение на морските 

отпадъци.      

 

Източник: Novini.bg 

 

Заглавие: Стотици варненци на опашка за предаване пластмасови отпадъци 

(снимки) 

 

Линк: https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/507688 

 

 
 

Текст: Навръх Деня на народните будители във Варна се разменяха пластмасови 

отпадъци от опаковки за знания.  

https://www.burgasinfo.com/news/view/5/84313
https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/507688
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Еко Партнърс бяха приготвили ваучери за покупка от мрежата на книжарници „Сиела“ 

в цялата страна и от електронния магазин на веригата. 

 

Срещу пластмасови отпадъци от опаковки в количество над 3 кг, варненци получиха 

ваучер на стойност 10 лв. 

 

Източник: BTV 

 

Заглавие: Във Варна раздадоха книги срещу смет  

 

Желаещите да получат ваучери за книги, трябваше да донесат минимум по 3 кг 

пластмасови отпадъци 

 

Линк: https://btvnovinite.bg/bulgaria/vav-varna-razdadoha-knigi-sreshtu-smet.html 

 

 
 

Текст: В Деня на народните будители във Варна раздаваха книги срещу смет. От рано 

сутринта на сборното място за предаване на отпадъците на Морска гара се изви 

дълга опашка. 

 

Въпреки опашката, чакащите не бяха недоволни, а дори напротив – зарадваха се, че 

много хора са дошли, за да подкрепят инициативата. 

 

Малки и големи предаваха минимум по 3 кг пластмасови отпадъци, срещу които 

получаваха ваучери за книги. 

 

„Много се зарадвах като видях, че са млади хора, което означава, че наистина има в 

тях желание да четат. Колкото и ние да казваме: „Да, не четат”. Но мисля, че младите 

хора започнаха да четат”, сподели Цветелина Иванова, която е учител по химия и 

опазване на околната среда. 

 

За няколко часа бяха събрани над 15 тона пластмасови отпадъци, а хиляди се сдобиха 

с нова книга. 

 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/vav-varna-razdadoha-knigi-sreshtu-smet.html

