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Източник: МОСВ 

Заглавие: ЕС инвестира 116,1 млн. евро за подобряване качеството на живот на 

европейците 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/es-investira-116-1-mln-evro-za-

podobryavane-kachestvoto-na-jivot-na-evropejcite/ 

 

 

Текст: Ново финансиране по програма LIFE ще мобилизира допълнителна подкрепа 

на стойност над 3,2 млрд. евро за 12 мащабни проекта в областта на околната среда 

и климата в десет държави членки с цел преход към нисковъглеродна кръгова 

икономика. Днес Европейската комисия обяви инвестиция в размер на 116,1 млн. 

евро в последно одобрените интегрирани проекти, които ще бъдат финансирани по 

програма LIFE за околната среда и действията в областта на климата. Финансирането 

ще подпомогне проекти в Австрия, България, Чехия, Естония, Финландия, Гърция, 

Унгария, Италия, Португалия и Словения. 

 

Комисарят по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството Кармену 

Вела заяви: Интегрираните проекти по програма LIFE са идеален пример за 

промяната, постигана по места с помощта на фондовете на ЕС, и за подобреното 

качество на живот на милиони европейски граждани. Новата инвестиция ще даде на 

държавите членки възможност за достъп до ресурси,които да използват, за да отговорят 

на загрижеността на гражданите относно качеството на въздуха и водата и да работят 

за спиране на загубата на биологично разнообразие. 

 

Комисарят по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете посочи: 

Комисията излезе с предложение в следващия дългосрочен бюджет на ЕС да се 

доразвие положителният опит във връзка с включването на изменението на климата и 

да се подсилят още повече действията по климата. При заложеното по-високо ниво на 

амбициозност действията по климата ще бъдат засилени в ключови области като 

селското стопанство и развитието на селските райони и външната дейност, а 

финансирането, специално заделено за действия по климата по програма LIFE, ще 

бъде увеличено. 

 

Интегрираните проекти подобряват качеството на живот на гражданите, като помагат 

на държавите членки да постигнат съответствие със законодателството на ЕС в пет 

области: природа, води, въздух, смекчаване на изменението на климата и адаптация 

към него. Те оказват подкрепа на плановете, необходими за съгласуваното прилагане 

на законодателството в областта на околната среда и климата в голям териториален 

мащаб. 

 

https://www.moew.government.bg/bg/es-investira-116-1-mln-evro-za-podobryavane-kachestvoto-na-jivot-na-evropejcite/
https://www.moew.government.bg/bg/es-investira-116-1-mln-evro-za-podobryavane-kachestvoto-na-jivot-na-evropejcite/
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Избраните 12 проекта са с общ бюджет от 215,5 млн. евро, от които 116,1 млн. евро 

съфинансиране от ЕС. Финансирането от ЕС ще мобилизира инвестиции, водещи до 

още 3,2 млрд. евро, тъй като държавите членки могат да използват и други източници 

на финансиране на ЕС, включително земеделски, регионални и структурни фондове, 

„Хоризонт 2020“, национални фондове и инвестиции от частния сектор. 

 

Въздействие по места 

 

В областта на околната среда: 

 

Качеството на въздуха е едно от основните опасения на гражданите на ЕС в областта 

на околната среда. Това е надлежно отчетено чрез значителната по размер подкрепа, 

която български и унгарски градове ще получат за борба със замърсяването на 

въздуха - посредством мерки като подмяната на замърсяващите битови отоплителни 

системи или изграждането на устойчив обществен транспорт и на инфраструктура 

за велосипедисти и електрически превозни средства. Тези два интегрирани проекта 

имат общ бюджет от 32,6 млн. евро, като 19,6 млн. евро са от програма LIFE. В рамките 

на двата проекта ще се координира използването на близо 1,77 млрд. евро 

допълнително финансиране. 

 

Природа: Интегрирани проекти в Чехия, Унгария, Португалия и Словения ще 

допринесат за опазване на природата на Европа, като окажат подкрепа за 

ефективното осъществяване на политиката в областта на биоразнообразието и 

подобрят управлението на мрежата от защитени зони в ЕС „Натура 2000“. В 

допълнение към общия си бюджет от 73,7 млн. евро, от които 44,2 млн. евро от 

програма LIFE, тези четири проекта за опазване на природата ще координират 

използването на 157 млн. евро допълнително финансиране от европейски и 

национални средства и средства от публичния сектор. 

 

Води: Финансирането по програма LIFE помага на Австрия и Естония да съчетаят 

ефективното управление на речните басейни с управлението на риска от наводнения 

и опазването на природата, така че водните обекти да бъдат устойчиви и по 

отношение на биологичното разнообразие, и по отношение на потребностите на 

хората. Тези два интегрирани екологични проекта имат общ бюджет от 33,2 млн. евро, 

като 19,9 млн. евро са от програма LIFE. В рамките на двата проекта ще се 

координира използването на близо 518 млн. евро допълнително финансиране. 

 

Що се отнася до действията в областта на климата, четирите проекта за действия по 

климата са с общ бюджет от 75,9 млн. евро, включително 32,4 млн. евро от програма 

LIFE. В рамките им ще се използват още 778,3 млн. евро допълнително финансиране 

от европейски и частни средства в следните области: 

 

Намаляване на емисиите на парникови газове: Проектите са ориентирани към 

изпълнението на националните задължения за намаляване на емисиите на парникови 

газове във Финландия, Италия и Словения. Намаленията ще бъдат постигнати чрез 

изграждане на капацитет, автомобилен транспорт с нулеви емисии, поглъщане на 

въглерод. 
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Приспособяване към изменението на климата: Проектът в Гърция оказва подкрепа за 

изграждането на капацитет на местно и регионално равнище за изпълнението на 

националната стратегия за адаптиране към изменението на климата. 

 

Източник: МОСВ 

 
Заглавие: ИАОС с тридневна акция за събиране на опасни отпадъци 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/iaos-s-tridnevna-akciya-za-subirane-na-

opasni-otpaduci/ 

 

 
 

Текст: Общо 64 кг стари тонер касети, лекарства с изтекъл срок на годност и 

домакински препарати и химикали бяха предадени днес от ИАОС. Те са събрани 

след тридневна кампания по събиране на опасни отпадъци на агенцията. 

Традиционно ИАОС провежда акции за събиране на опасни отпадъци като част от 

ангажиментите за повишаване на обществената информираност и насърчаване на 

участието в дейности по опазване на околната среда. През 2018г. бяха  събрани и 

предадени около 50 кг опасни отпадъци и 28 кг стари батерии. 

 

Отпадъците са предадени на „БалБок Инженеринг“ АД. Кампанията на Столична 

община за събиране на опасни отпадъци стартира в края на януари в Нови Искър и 

кв. „Челопечене“ (Кремиковци). И през 2019 г. ще се осъществява приемане на 

опасни отпадъци на 21 мобилни пункта, както и три тридневни кампании през април, 

юни и октомври.   

 

Новият график на мобилния събирателен пункт за отделните райони на София може 

да бъде изтеглен от интернет страниците на „БалБок Инженеринг“ АД, Столична 

община и Столичен инспекторат. 

 

Източник: Дарик 

 
Заглавие: Всички с над 1000 точки от разделното събиране на отпадъци получават 

безплатен компост 

 

Линк: http://www.bulgariasega.com/business_novini_usa_canada/43278.html 
 

 
 

https://www.moew.government.bg/bg/iaos-s-tridnevna-akciya-za-subirane-na-opasni-otpaduci/
https://www.moew.government.bg/bg/iaos-s-tridnevna-akciya-za-subirane-na-opasni-otpaduci/
http://www.bulgariasega.com/business_novini_usa_canada/43278.html
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Текст: Всички участници в кампанията на Община Бургас за разделно събиране на 

отпадъци, които са събрали над 1000 точки, ще получат по 10 литра пакетиран 

компост, като на всеки 500 точки над 1000 ще получат допълнително 5 литра от него. 

 

Те могат да получат своята награда, посещавайки някой от 19-те центрове, като се 

легитимират с лична карта. Компостът ще се раздава всяка седмица от вторник до 

събота, от 16 февруари до 15 март, от 10.00 - 12.00 и от 12.30 - 18.00 часа, в мобилните 

центрове. 

 

През тази година кампанията продължава и събралите най-много отпадъци и предали 

ги разделно ще бъдат наградени.  Крайният срок е 31 декември. 

 

Източник: Нова 

 
Заглавие: Дело “Боклук“ в “Темата на NOVA“ 

           

Линк: https://nova.bg/accents/view/2019/02/17/240740/дело-боклук-в-темата-на-nova/ 

 

 
 

Текст: Марин Николов представя един объркващ съдебен казус днес след 

централната емисия Новини по NOVA 

 

Как едно вдигане на такса смет обърка съд, кмет и граждани? Днес в “Темата на 

NOVA“ ще проследим абсурдната ситуация две съдебни решения да обявят едно и 

също действие за законно и незаконно едновременно. 

 

Репортерът Марин Николов, заедно с операторите Димитър Славов и Пламен Иванов, 

хвърлят светлина върху един правен парадокс, който засегна близо 40 000 българи. 

Историята започва, когато част от тях завеждат дела срещу Община Свищов, за да 

докажат, че вдигнатата такса за битови отпадъци е в нарушение на закона. 

 

В Административния съд са приети две жалби, които атакуват общинското 

постановление. Изненадата идва две години по-късно, когато става ясно, че съдебните 

решения по двете дела си противоречат. Според едното повишената такса смет е 

законна, а другото твърди точно обратното. Решават го два независими един от друг 

съдийски състава в един и същи съд. 

 

Източник: Марица 

 
Заглавие: "Зелена светлина": Ски писта върху покрива на завод за отпадъци  

 

Линк: http://news.bnt.bg/bg/a/zelena-svetlina-ski-pista-vrkhu-pokriva-na-zavod-za-

otpadtsi 

https://nova.bg/accents/view/2019/02/17/240740/дело-боклук-в-темата-на-nova/
http://news.bnt.bg/bg/a/zelena-svetlina-ski-pista-vrkhu-pokriva-na-zavod-za-otpadtsi
http://news.bnt.bg/bg/a/zelena-svetlina-ski-pista-vrkhu-pokriva-na-zavod-za-otpadtsi
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Текст: Суперзвездата на датската архитектура. Бярке Ингелс - идеолог, мечтател, 

урбанистичен революционер. Отдавна определенията се трупат в биографията на 

датчанинина. През 2011 г. "Уол Стрийт Джърнъл" го определи за най-иновативния 

архитект на Земята. А през 2016 г. Ингелс влезе в списъка на 100-те най-влиятелни хора 

в света. 

В архитектурата Ингелс е развил своя идеология. Убеден е, че е настъпил моментът, в 

който Земята трябва да бъда спасена. Положението е сериозно, но това не изключва 

забавлението като стратегия. Например - какво по-приятно от това да караш ски в 

града.  

Ски писта върху покрива на завод за преработка на отпадъци. Екстравагантният 

проект е поредното допълнение към внушителната биография на датчанина. 

Модерното съоръжение се намира в Копенхаген. Изградено е на три нива, самата 

писта е дълга 500 м. Горе, върху завода има зелени зони, туристическа пътека, 80-

метрова стена за катерене и велосипедна алея, която пресъздава условия за 

планинско каране.  

Ингелс е помислил и за хората, които не са запалени по спорта. На покрива има 

площадка за наблюдение и уютно кафене. Идеята на датчанина е индустриалната 

зона да бъде използвана максимално.  

Проектът на Бярке Ингелс е част от плана за превръщане на Копенхаген в първия в 

света въглеродно неутрален град. 

Бярке Ингелс не обича да спи. Казва, че главата му бушува от идеи, които не го оставят 

да бездейства. За това той постоянно проучва градския живот, наблюдава навиците на 

хората, за да открие най-добрите архитектурни решения за съвремието ни. Такива, с 

които ще се забавлява, докато помага за спасяването на Земята.  

Източник: e-Burgas 

 
Заглавие: Аптеки „Фаркол“ в подкрепа на екопродукти за по-чиста природа 

 

Линк: http://e-burgas.com/post/apteki-farkol-v-podkrepa-na-ekoprodukti-za-po-chista-

priroda-5440 

 

 
 

Текст: 8 млн. тона пластмасови отпадъци годишно или 250 кг в секунда се изхвърлят в 

океаните на планетата. Звучи скандално, но като се замислим всеки един от нас 

http://e-burgas.com/post/apteki-farkol-v-podkrepa-na-ekoprodukti-za-po-chista-priroda-5440
http://e-burgas.com/post/apteki-farkol-v-podkrepa-na-ekoprodukti-za-po-chista-priroda-5440
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ежедневно ползва и изхвърля пластмасови продукти. И това е така, защото няма как 

да ги избегнем. Пластмасата е навсякъде около нас - в опаковките на продуктите, 

които купуваме, в бутилката с вода, която пием, в чашата от кафеавтомата... 

 

          Хората са все по-притеснени за околната среда, а борбата, която се поде 

срещу пластмасовите отпадъци вече е глобална. Това кара все повече производители 

и търговци да преосмислят бизнес стратегиите си, за да отговорят на нарастващите 

изисквания за продукти, незамърсяващи природата. 

 

          Бургаската аптечна верига „Фаркол“ отдавна е заявила своята позиция в защита 

на околната среда. Аптеките използват биоразградими торбички,  изхвърлят 

отпадъците разделно, включват се в различни тематични акции. Затова сега изцяло 

подкрепят навлизането на повече продукти, отговарящи на стандартите за 

екокачество. 

 

          Едни от най-новите артикули в асортимента им са екоклечки за уши и екочетки 

за зъби. В тях няма никаква пластмаса, състоят се само от естествени материали и са 

100% биоразградими. Вместо пластмаса, клечките за уши са изработени от бамбук. 

Известно е, че той напълно се разгражда, без да замърсява природата. Освен това, 

избирайки бамбука пред дървесината, запазваме повече живи дървета. Памукът в 

екоклечките за уши пък е 100% чист биопамук. Дори опаковката им е от рециклириуем 

материал. 

 

          „Според много независими изследвания, клечките за уши са сред най-честите 

пластмаси за еднократна употреба, замърсяващи нашите океани и въобще 

природата. Не всички клиенти са запознати, но обяснявайки предимствата на 

бамбуковите клечки за уши, болшинството избира именно тях“, споделя магистър-

фармацевт Красимира Благоева – управител на аптека „Фаркол Славейков“. Важно 

е да се отбележи, че цените на екопродуктите са напълно съпоставими с тези на 

традиционните. 

 

          В аптечната верига може да намерите също биоразградими четки за зъби. 

Моделите са с дръжка от бамбук и влакна от активен въглен. Освен, че почистват 

изключително добре зъбите, те по никакъв начин не замърсяват природата. 

Проучванията сочат, че ежегодно изхвърляме над 7 милиарда четки за зъби, което се 

равнява на 23 000 тона пластмаса, за чието разграждане са необходими стотици 

години. 

 

          Нека припомним, че съставките на пластмасата са главно суров петрол, газ и 

въглища. Ако не искате тези замърсители да попаднат в природата, вдъхновете се за 

промяна и нека заедно се грижим за чиста околна среда, призовават от аптеки 

„Фаркол“. 


