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Източник: МОСВ 

 
Заглавие: Министрите по околна среда на ЕС обсъдиха визията за неутрална спрямо 

климата икономика 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/ministrite-po-okolna-sreda-na-es-obsudiha-

viziyata-za-neutralna-spryamo-klimata-ikonomika/ 
 

 
 

Текст: На 5 март 2019 г. в Брюксел, в рамките на Румънското председателство на 

Съвета на Европейския съюз, се проведе първият за тази година редовен Съвет на 

министрите на ЕС по околна среда. На заседанието България беше представена от 

министъра на околната среда и водите Нено Димов. 

 

Важна тема в дневния ред на министрите беше Стратегическата дългосрочна визия 

на ЕС за неутрална спрямо климата икономика. Министър Димов заяви, че 

предложените от Комисията варианти за преход към нисковъглеродно развитие 

изискват дълбока трансформация на всички нива на европейската икономика, което 

може да се постигне при наличие на широко съгласие и ангажираност от страна на 

обществото и бизнеса, тъй като именно те ще понесат основната финансова и 

социална тежест от прехода. Изразена беше позиция, че е необходима обща 

европейска политика за стимулиране на научната и развойната дейност, за 

създаване на благоприятна среда за иновативни решения чрез осигуряване на 

публично финансиране. Изрично беше подчертано, че и най-амбициозните политики 

на ЕС не биха могли да отговорят адекватно на целите в Споразумението от Париж, 

ако бъдат единствени – нужни са съвместни усилия, в т.ч. и финансови, в глобален 

план. 

 

Като успех следва да се отбележи постигнатият от министрите общ подход относно 

предложението за ревизия на Директивата за питейната вода, което прави възможно 

придвижването й на следващ етап от законодателната процедура. По този начин ЕС 

ще гарантира, че питейната вода в рамките на Съюза е безопасна за употреба. 

Предложените нови правила актуализират стандартите за качество на питейната вода 

и въвеждат разходоефективен и основан на риска подход за мониторинг на 

качеството й. Предвидени са и нови изисквания относно материалите, с които 

питейната вода влиза в контакт, както и достъпа до нея. 

 

В рамките на последвалата дискусия относно Екологизиране на Европейския 

семестър, министрите обмениха мнения относно възможностите и инструментите за 

постигане на по-устойчиви инвестиции след 2020 г. на ниво държави членки и ЕС, както 

и относно възможните начини за подкрепа на прехода към „по-зелена“ икономика 

чрез административни реформи. Министър Димов изтъкна значението на 

създаването на по-благоприятна икономическа и регулаторна среда в Съюза за 

реализирането на инвестиции в устойчиви и „зелени“ производства и бизнес модели, 

https://www.moew.government.bg/bg/ministrite-po-okolna-sreda-na-es-obsudiha-viziyata-za-neutralna-spryamo-klimata-ikonomika/
https://www.moew.government.bg/bg/ministrite-po-okolna-sreda-na-es-obsudiha-viziyata-za-neutralna-spryamo-klimata-ikonomika/


 

WWW.BAR-BG.ORG I 3 

 

включително и в иновативни решения. Подчертано беше, че трябва да се обръща 

специално внимание на националните специфики при реализирането на подобни 

иновации и устойчиви зелени модели в отделните държави членки. 

 

Министрите обсъдиха и подготвяната Всеобхватна рамка на ЕС относно 

ендокринните нарушители. Както българска страна заяви, от съществено значение е 

регулаторното управление на веществата, влияещи върху функциите на 

ендокринната система на човека, да се извършва чрез установяване на хоризонтални 

критерии за идентифицирането им. Необходима е и по-активна работа по 

разработване на регулаторни мерки в областта на детските играчки, козметичните 

продукти и материалите, предназначени за контакт с храни. 

 

Източник: БНР 

 
Заглавие: Столичната община раздава домашни контейнери за разделно събиране 

на отпадъци 

 

Линк: https://www.bnr.bg/sofia/post/101088857/otpadaci 
 

 
 

Текст: Проект „Стимулиране на гражданското участие в процеса на рециклиране" 

ще подпомогне Столичната община в усилието ѝ да стимулира софиянци в процеса 

по разделно събиране на отпадъците. 

 

Проектът се фокусира върху разработването на пилотна система за събиране на 

хранителни отпадъци от опаковки. В инициативата са заявили желание да се включат 

300 домакинства от гр. София, на които ще бъдат предоставени условия за 

стимулиране на разделното събиране.   

 

Всяко домакинство, участващо в проекта, получава комплект домашни контейнери за 

разделно събиране на отпадъци и чували за събиране на биоотпадъци. В близост до 

домовете на участниците са изградени споделени ограждения с ограничен достъп до 

контейнерите за опаковки и биоотпадъци, които да бъдат използвани от 

домакинствата. Пилотният проект с участието на граждани ще продължи 12 месеца, 

а първият столичен район, където ще се осъществи инициативата, е "Надежда".  

 

Целта е информацията, придобита в хода на проекта, да бъде използвана при 

формирането на бъдещи политики на Столичната община, свързани с управлението 

на отпадъците.  

 

Сортирането на домашните отпадъци и изхвърлянето им разделно има различни, 

значими екологични, социални и икономически последствия за всички нас. Разделното 

изхвърляне трбява да се превърне в част от начина ни на живот и именно заради това 

от район "Надежда" имат идеята да включат в този проект и децата от близките градини 

https://www.bnr.bg/sofia/post/101088857/otpadaci
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и училища, за да се учат от малки кое къде и как да изхвърлят и това да стане за тях 

начин на мислене.  

 

Има идея клетки с контейнери за разделно събиране да бъдат изградени пред някои 

детски градини и училища и да се измерват изхрълените отпадъци. 

 

Източник: Plovdiv24.bg 

 
Заглавие: Екологична бомба в Стамболийски! Общината трупа незаконни сметища 

край река Марица 

 

Линк: https://www.plovdiv24.bg/novini/regionalni/Ekologichna-bomba-v-Stamboliiski-

Obshtinata-trupa-nezakonni-smetishta-krai-reka-Marica-853516 
 

 
 

Текст: Две незаконни сметища е оформила община Стамболийски по поречието на 

река Марица. За тази нередност алармира читател на Plovdiv24.bg. По думите му 

става дума за пестене на средства, защото се плаща такса, за да се извозва битов 

отпадък до сметището в Цалапица. Това е довело до натрупването на двете сметища, 

едното от които дори е до пречиствателната станция. 

 

"Поставена е табела от община Стамболийски, че е забранено изхвърлянето на 

отпадъци, но самата тя го прави. Изхвърлят се битови и строителни отпадъци. След 

няколко дни булдозери ги зариват, ако някой попита, оправаданието е укрепване на 

брега", коментира още читателят ни. Сигналът е предаден на РИОСВ, а от там се 

ангажираха с проверка по казуса. Очаквайте продължение по темата! 

 

Източник: БТВ 

 
Заглавие: Пожар в депо за отпадъци обгази пловдивско село  

 

Подвижната лаборатория на регионалната екоинспекция не откри отклонения от 

нормите 

 

Линк: https://btvnovinite.bg/bulgaria/pozhar-v-depo-za-otpadaci-obgazi-

plovdivsko-selo.html 
 

 
 

https://www.plovdiv24.bg/novini/regionalni/Ekologichna-bomba-v-Stamboliiski-Obshtinata-trupa-nezakonni-smetishta-krai-reka-Marica-853516
https://www.plovdiv24.bg/novini/regionalni/Ekologichna-bomba-v-Stamboliiski-Obshtinata-trupa-nezakonni-smetishta-krai-reka-Marica-853516
https://btvnovinite.bg/bulgaria/pozhar-v-depo-za-otpadaci-obgazi-plovdivsko-selo.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/pozhar-v-depo-za-otpadaci-obgazi-plovdivsko-selo.html
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Текст: Пожар избухна на единствената площадка за третиране на строителни 

отпадъци в пловдивска област. За кратко смогът засегна близкия квартал „Коматево” 

и село Първенец. Пушекът се е забелязвал още от пътя край Пазарджик. 
 

По думите на местните, се е усещала неприятна миризма на изгоряла пластмаса и 

гума. Подвижната лаборатория на регионалната екоинспекция обаче не откри 

отклонения от нормите. 

 

„Няма отклонения от нормалните данни по отношение на качеството на атмосферния 

въздух, опасност за хората няма” каза Десислава Георгиева, РИОСВ-Пловдив. 

 

Сигналът за пожара е подаден малко след 5 ч. сутринта. Според концесионера на 

площадката за третиране на строителни отпадъци – горят остатъци от старо сметище. 

„Не е умишлен палеж. Не мога да си го обясня как е станало”, коментира Иван 

Пенчев, управител на фирмата, стопанисваща площадката за третиране на 

отпадъци. 

 

По обяд регионалната инспекция по околната среда и водите затвори площадката до 

изясняване на причините за пожара. 


