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Източник: МОСВ 

Заглавие: Търси се възможност за стимули за електромобили в следващия 

програмен период на ОП „Околна среда“ 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/tursi-se-vuzmojnost-za-stimuli-za-

elektromobili-v-sledvastiya-programen-period-na-op-okolna-sreda/ 

 

 

Текст: Кръговата икономика и чистотата на въздуха с акцент върху 

електромобилността ще са приоритет при подготовката на следващия програмен 

период на Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС). Това съобщи министърът 

на околната среда и водите Нено Димов пред депутатите от Комисията по околната 

среда и водите на Народното събрание на изнесено заседание в Банско, 

организирано от председателя на комисията Ивелина Василева. Министърът запозна 

комисията с напредъка по изпълнението на ОПОС 2014-2020 г. и с хода на подготовка 

на следващия програмен период. 

 

Проблемът със замърсяването на въздуха ще продължи да е приоритет и в следващия 

програмен период на ОПОС, категоричен беше министър Димов. Сега за целта са 

заделени 111 млн. лв., които се насочват към седем общини. Тези средства няма да 

са достатъчни и затова ние разглеждаме проектите като пилотни, така че след тяхната 

реализация да имаме основание да настояваме да се осигури ресурс в следващия 

период, отбеляза министърът. Той посочи, че според изчисленията на Световната 

банка при подготовката на Националната програма за подобряване качеството на 

атмосферния въздух (2018-2024 г.) между 480 млн. и 880 млн. лв. ще са необходими за 

справяне с проблемите със замърсяването на въздуха. Освен за смяна на 

отоплителните уреди, ще опитаме да договорим средства за намаляване на 

замърсяването от автомобилния трафик чрез електрификация на публичния 

транспорт, както и за стимулиране на домакинствата за закупуване на 

електромобили, каза министър Димов. На въпрос на председателя на комисията 

Ивелина Василева за търсене на допълнителен ресурс за мерки за намаляване 

замърсяването на въздуха министър Димов посочи, че се търси възможност за 

финансиране и по програма LIFE на ЕС, както и от държавния бюджет. Според него 

общините също трябва да имат своя ангажимент. 

 

Кръговата икономика ще е в центъра на следващия програмен период, съобщи още 

министър Димов. Целта е отпадъкът да се превръща в ресурс и да се минимизира 

депонирането. Това изисква промяна в мисленето, въвеждане на нови технологии и 

взимане на стратегически решения. Ще се отвори широко обхватът на програмата 

към повторната употреба на строителни отпадъци, на водата и на други ресурси, 

обясни министърът. 

 

https://www.moew.government.bg/bg/tursi-se-vuzmojnost-za-stimuli-za-elektromobili-v-sledvastiya-programen-period-na-op-okolna-sreda/
https://www.moew.government.bg/bg/tursi-se-vuzmojnost-za-stimuli-za-elektromobili-v-sledvastiya-programen-period-na-op-okolna-sreda/
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Важно е как ще се справим в график с подаването на проекти на 14-те 

консолидирани ВиК по ОПОС 2014-2020, за да може да защитим достатъчно голяма 

сума за следващия програмен период и за подобряване на водоснабдяването и 

пречистването на отпадъчните води, каза министър Димов. На депутатски въпрос за 

финансирането на пречиствателни съоръжения за малки общини от 2000 до 10 000 

жители, министър Димов съобщи, че са променени правилата на Предприятието за 

управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), като е дадена 

възможност да се финансират и проекти  на малки общини. 

 

Управлението на зоните от европейската мрежа „Натура 2000“ също ще трябва да се 

гарантира през следващия програмен период, за да се реализират програмите и 

плановете, които се подготвят в сегашния, добави министърът. Трябва да видим как този 

период може да завърши с реалното оформяне на мрежата „Натура 2000“ и с 

повече теренна работа, а през следващия – да се финансират консервационни 

мерки и да се подпомогнат местните структури, които се създават с промените в 

Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Министър Димов представи пред 

депутатите промените в закона, с които се въвежда нов подход за управление на 

зоните от „Натура 2000“ с акцент върху местните общности. Той предвижда 

създаването на нови структури, които да въведат активни мерки за управление на 

зоните. В тях ще се включи по-широк кръг заинтересовани страни. „От самото начало 

на мандата се опитвам да сложа местните общности във фокуса на политиката по 

околна среда. Местните общности знаят най-добре как да развиват своите райони. 

Целта на ЗБР е да даде повече възможности те да взимат решения“, каза министърът. 

 

Нено Димов информира депутатите за хода на изпълнението на ОПОС 2014-2020. 

През май 2017 г. стартирахме с 3% изплатени суми и сертифицирани 1,3%. Към 1 

януари 2019 г. вече са изплатени над 16% и са сертифицирани над 13%, отбеляза той. 

 

Източник: Нова 

 
Заглавие: 14 тона токсични отпадъци са изхвърлени в района на Гара Яна 

 

Линк: https://nova.bg/news/view/2019/02/18/240983/14-тона-токсични-отпадъци-са-

изхвърлени-в-района-на-гара-яна/ 
 

 
 

Текст: Има ли опасност за населението? 

 

14 тона токсични отпадъци са изхвърлени в района на Гара Яна, потвърдиха за NOVA 

от Столична община. Районът е отцепен от Дирекцията за аварийна помощ и 

превенция към Столична община. Няма замърсяване на въздуха. 

Задържан е заподозрян за изхвърлените отпадъци. 

 

https://nova.bg/news/view/2019/02/18/240983/14-тона-токсични-отпадъци-са-изхвърлени-в-района-на-гара-яна/
https://nova.bg/news/view/2019/02/18/240983/14-тона-токсични-отпадъци-са-изхвърлени-в-района-на-гара-яна/
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„В петък вечерта в 22 часа получихме сигнал за миризма в района на промишлената 

зона на село Яна. Веднага предприехме действия. Уведомихме РИОСВ. Създаден е 

щаб. Създадохме периметърът около 1 км, за да бъде безопасно за хората. 

Измерванията показаха по-високи концентрации на въздуха с опасни вещества. Бяха 

изсипани варели с неизвестно вещество, което е лесно запалимо и токсично. 

Оторизирана фирма ни помага с преместването на тези варели от реката”, каза 

директорът на Дирекцията за аварийна помощ и превенция към Столична община 

Красимир Димитров в ефира на „Здравей, България”. 

 

Токсичните отпадъци са изхвърлени от служители на фирма, която има площадка за 

депониране на отпадъци. 

 

„Това е безотговорност по три закона. Това количество е огромно  предизвиква силна 

задушлива миризма в района. Действието е изключително опасно за живота и 

здравето на хората. Отпадъците сигурно са изхвърляни с дни”, обясни Красимир 

Димитров. 

 

Ще бъда взети от проби от почвата, за да се установи дали е замърсена. 

 

Източник: Economic.bg 

 
Заглавие: Турция планира създаването на град с нулеви отпадъци 

Той е идея на първата дама Емине Ердоган и властите търсят район за реализацията ѝ 

 

Линк: https://www.economic.bg/bg/news/11/turtsiya-planira-sazdavaneto-na-grad-s-

nulevi-otpadatsi.html 
 

 
 

Текст: Турция се стреми да създаде свой собствен японски град Камикацу, който 

стана световно известен с най-високия си процент на рециклиране на отпадъците.  

Властите проучват 951 района в страната, за да намерят най-подходящото място. Ако 

пилотният проект бъде успешен, подобни градове ще бъдат създадени и в други 

райони.  

 

Проектът за град с нулеви отпадъци е стартиран от първата дама Емине Ердоган. Той 

продължава да напредва, тъй като все повече хора се присъединяват към усилията за 

рециклиране и сортиране на отпадъците.  

 

В избрания град всички видове отпадъци ще се събират разделно и рециклират, а от 

органичните ще се прави компост за наторяване на почвата.  

 

Освен това в града ще има само електрически превозни средства, които да 

ограничат емисиите. 

 

https://www.economic.bg/bg/news/11/turtsiya-planira-sazdavaneto-na-grad-s-nulevi-otpadatsi.html
https://www.economic.bg/bg/news/11/turtsiya-planira-sazdavaneto-na-grad-s-nulevi-otpadatsi.html
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Ще се поставят и автомати за разделно събиране на отпадъците (пластмасови, 

метални и стъклени), а местните жители, които ги използват ще получават безплатни 

минути за разгвори или допълнително интернет. 

 

Източник: Deutsche Welle 

 
Заглавие: Тъжна гледка: Еверест затъва в отпадъци  

 

Линк: https://www.dw.com/bg/тъжна-гледка-еверест-затъва-в-отпадъци/a-47553842 

 

 
 

Текст: Най-високият връх на света се превръща в огромно сметище. Колкото повече 

алпинисти се отправят към Еверест, толкова повече стават и боклуците. Ситуацията е 

драматична. Въпреки че се провеждат и акции по почистването му.         

 

Дипак Байджал се подготвя за този момент от четири месеца. Приготвил е въжета, 

колани и всичко, от което се нуждае един алпинист. Той знае, че изкачването на най-

високия връх в света крие много опасности - дори и за опитен алпинист като него. 

Почти 300 души са загинали по стръмните му склонове. Досега Байджал не е успявал 

да се изкачи по-високо от базовия лагер. Но е твърдо решен да го покори. "Обичам 

Еверест. Той е Богът на върховете. Обичам го заради неговата красота, заради 

настроението, което предизвиква у мен, заради мистичното му излъчване", казва 

опитният алпинист. 

 

Не всички алпинисти обаче изпитват такова уважение към величествения връх. Колкото 

повече стават алпинистите и техните водачи, поели към върха, толкова повече стават и 

отпадъците по пътя. През 2018 година 800 алпинисти са покорили Еверест, а това е 

рекорд. "Това, че все повече хора искат да изкачат върха, означава, че той се 

превръща все повече в нещо като екскурзионна дестинация за любители алпинисти", 

казва Дипак Байджал. И това е видно с просто око. Еверест  е затрупан от изоставени 

палатки, алпинистко оборудване, празни кислородни бутилки и още много отпадъци. 

Ситуацията е драматична. Междувременно и правителството на Непал бие тревога. 

 

Дава Стевен е шерп и предприемач от Непал. Той ръководи фирмата Asian Trekking и 

е бил водач на над 150 алпинисти от 18 страни. Когато той самият за първи път се 

изкачва до "покрива на света" през 2007 година, боклуците вече са били налице. Това 

до такава степен възмущава Дава Стевен, че той веднага се заема да организира 
първата "еко-експедиция до Еверест". Целта ѝ: да бъдат събрани отпадъците по 

склоновете. "Оттогава насам сме събрали 18 800 килограма боклук", казва 35-

годишният шерп. 

 

Правителството на Непал призовава туристическите агенции да избягват оставянето на 

боклуци по стръмните маршрути. То е въвело дори т.нар. депозитна система. 

Експедициите, които се отправят към върха, трябва да оставят 4420 евро депозит. Те 

https://www.dw.com/bg/тъжна-гледка-еверест-затъва-в-отпадъци/a-47553842
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получават парите си обратно, чак след като правителствен служител потвърди, че 

експедицията е била "чиста". Правителството очаква от всеки алпинист да събере в 

раницата си най-малко 8 килограма отпадъци. "Това обаче не винаги се спазва", казва 

Дава Стевен. Затова той плаща на всеки от своите клиенти по 77 евроцента за един 

килограм събран боклук. Надява се по този начин да ги мотивира да спазват закона. 

Проблем се оказват и човешките екскременти. И то не поради риска от това да 

стъпиш върху изпражнения. "А поради факта, че колкото повече алпинисти се 

облекчават сред природата, толкова по-голям става рискът от замърсяване на 

глетчерите, а оттам и на питейната вода за местните хора", казва Лав Раж Сингх, 

първият индиец, покорил Еверест седем пъти. Той добавя, че това представлява и 

опасност за самите алпинисти, които разтапят снега, за да го пият. 

 

 


