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Източник: МОСВ 

 

Заглавие: Министър Димов участва в заседанието на Съвета на ЕС по околна среда в 

Люксембург 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-uchastva-v-zasedanieto-na-

suveta-na-es-po-okolna-sreda-v-lyuksemburg/ 

 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов взе участие в заседанието 

на Съвета на ЕС по околна среда, което се проведе в Люксембург. 

 

В светлината на климатичната конференция в Сантяго де Чили, която ще се състои в 

периода 2-13 декември 2019 г. (COP25), Съветът прие заключения, изразяващи обща 

позиция на ЕС. България подкрепи текста, обхващащ основните водещи направления 

в политиката по климата на ЕС. Същевременно, министър Димов обърна внимание, 

че формулировките в текста на заключения, касаещи Национално-определения 

принос на ЕС и общата времева рамка за подаването на приносите, трябва да бъдат 

съобразени напълно с разпоредбите на Парижкото споразумение и параграф 24 от 

Решение 1/СР 21. Не на последно място посочи, че България не може да подкрепи 

повишаване на целите до 2030 г. и припомни, че съвсем наскоро ЕС прие 

законодателните мерки, които разписват начина, по който ще бъде постигната целта 

за намаление с -40%. Министър Димов подчерта, че евентуално повишаване на тази 

цел и последващо преразглеждане на приетото законодателство ще доведе до 

правна несигурност и липса на предвидимост за индустрията и икономиката като 

цяло. 

 

Продължавайки темата за климата, министрите отново обсъдиха Стратегическата 

дългосрочна визия на ЕС за неутрална по отношение на климата икономика, като във 

фокуса на дискусията бяха основните условия, стимули и благоприятна рамка, които 

трябва да бъдат изготвени на европейско ниво с оглед постигане на климатична 

неутралност до 2050 г.  

 

България подчерта, че в контекста на дългосрочното нисковъглеродно развитие на 

Съюза за страната ни водещи остават разходо-ефективността, отчитането на 

националните специфики, технологичната неутралност, икономическото развитие и 

социалното благополучие. Изтъкна също необходимостта от механизъм за 

компенсация и поемане на разходите, които ще понесат държавите членки с нисък 

брутен вътрешен продукт в дългосрочен план. Сред предизвикателствата, които стоят 

пред страната ни, българската страна посочи емисиите от транспортния сектор и 

допълни, че не подкрепя предложенията за включването на сектора в Европейската 

схема за търговия с емисии и настоя въпросът да бъде разгледан задълбочено. 

https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-uchastva-v-zasedanieto-na-suveta-na-es-po-okolna-sreda-v-lyuksemburg/
https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-uchastva-v-zasedanieto-na-suveta-na-es-po-okolna-sreda-v-lyuksemburg/
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Съветът прие и заключения по Осмата програма за действие за околната среда и 

бъдещите действия в областта на кръговата икономика. 

 

Източник: Нова 

 
Заглавие: Жители на три созополски селища на протест заради опасни битови 

отпадъци 

 

Линк: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/zhiteli-na-tri-sozopolski-selishta-na-protest-

zaradi-opasni-bitovi-otpadyci-2190757 

 

 
 

Текст: Жители на три населени места от община Созопол излизат на протест в 10 

часа. Те ще изразят недоволството си от площадките за временно съхранение на 

опасни битови отпадъци в село Атия. Хората ще поискат решаване на проблема с 

имотите им в Черноморец и ще настояват за мерки срещу безводието в село Присад, 

предаде БНР. 

 

Жителите на Атия са категорични, че избраният терен за пилотен център за разделно 

събиране на опасни видове отпадъци по българо-швейцарска програма е 

неподходящ. От Присад поставят проблема за водоснабдяването, пояснява Ванча 

Байлова. "Това е административна единица, а не вилна зона. Не бива така да 

неглижират проблема и да казват оправяйте се сами, защото сме малко и защото 

не сме им рентабилни. Поради това ще се присъединим към протеста на Атия и 

Черноморец, за да ги подкрепим и в тяхната кауза, както и да изразим своето 

недоволство“, каза тя. 

 

Министерството на регионалното развитие се е обръщало многократно към община 

Созопол тя да се заеме с разрешаването на проблема им, но без резултат. 

 

 "Абсолютно всички министерства и институции са сезирани, водим комуникация и с 

Еврокомисията и с министерството на здравеопазването и с министерството на 

регионалното, които непрестанно се обръщат към община Созопол, но оттам 

получаваме откази“, каза още Ванча Байлова. 

 

Източник: Bgonair.bg 

 
Заглавие: Разследват тонове изхвърлени гумени отпадъци в ТЕЦ – Хасково 

 

Общината е сезирала прокуратурата за незаконния боклук 

 

Линк: https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/176663-razsledvat-tonove-izhvarleni-gumeni-

otpadatsi-v-tets-haskovo 

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/zhiteli-na-tri-sozopolski-selishta-na-protest-zaradi-opasni-bitovi-otpadyci-2190757
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/zhiteli-na-tri-sozopolski-selishta-na-protest-zaradi-opasni-bitovi-otpadyci-2190757
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/176663-razsledvat-tonove-izhvarleni-gumeni-otpadatsi-v-tets-haskovo
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/176663-razsledvat-tonove-izhvarleni-gumeni-otpadatsi-v-tets-haskovo
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Текст: Ново огромно нерегламентирано сметище в района на бившия ТЕЦ в Хасково. 

Десетки тонове автомобилни гуми са изхвърлени в една от основните производствени 

сгради в града. Община Хасково е сезирала прокуратурата за незаконния боклук. 

 

Изхвърлените отпадъци в сградата на недовършения ТЕЦ са десетки тонове. Те 

представляват негодни за употреба гумени маркучи, уплътнения и съединения за 

автомобилната индустрия.  

 

Боклуците нямат битов произход, а са производствен брак. На фабричния им номер 

се вижда логото на завода за каучукови изделия в Кърджали.  

 

Пълномощникът на изпълнителния директор на "Теклас България" Георги Георгиев 

остана изненадан 

 

Собственикът на хасковската фирма Иван Минев е бивш общински съветник. Той и 

управителят на "Надеж" категорично отрекоха тоновете боклук да са били хвърлени от 

тях. 

 

Освен в недовършената сграда на ТЕЦ-а, купчина каучукови маркучи от завода в 

Кърджали, поставени в чували, има и до нея.  

 

На 2 октомври от община Хасково са подали сигнал до прокуратурата. 

 

След изясняване на всички обстоятелства по извършеното нарушение от РИОСВ 

Хасково ще бъде дадено предписание за предприемане на действия за безопасно 

ликвидиране на замърсяването в съответствие със закона.  

 

В случай, че деянието не е престъпление, ще бъдат предприети и съответните 

наказателни мерки. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Арт инсталация в района на Томбул джамия 

 

Линк: http://bnr.bg/shumen/post/101174741/art-instalacia-v-raiona-na-tombul-djamia 

 

 
 

http://bnr.bg/shumen/post/101174741/art-instalacia-v-raiona-na-tombul-djamia
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Текст: Арт инсталация с кошчета за разделно събиране на отпадъци изработиха 

младежи в Шумен. Тя е поставена в района около Младежката сфера и Томбул 

джамия. „Целта е да преплетем изкуството в наболелия проблем със световното 

замърсяване, арт инсталация е посланик за това“, заяви Петър Бодуров един от 

инициаторите на проекта. Арт инсталацията е изработена от дърво, метал и 

пластмасови отпадъци. 

 

В рамките на днешното събитие около 15 младежи се включиха в акцията по 

почистването на района около Томбул джамия. Събрани са около 20 торби с 

отпадъци, каза още Петър Бодуров. 

 

Източник: Искра.бг 

 

Заглавие: В Добрич: Защо тези чували са изхвърлени на улицата? 

 

Линк: https://www.iskra.bg/v-dobrich-zashto-tezi-chuvali-sa-izhvarleni-na-ulitsata/ 

 

 
 

Текст: Многобройни чували със строителни отпадъци са оставени на пътя в добричкия 

квартал „Дунавите“. За това съобщава потребител на социалната мрежа Фейсбук. 

 

Мъжът споделил снимката смята, че безотговорността на част от хората, е причината, 

поради която градът не може да бъде чист. Твърди също, че не е достатъчно 

гражданите да се оплакват, тъй като сами са си виновни за мръсотията в населеното 

място. Човекът допълва, че подобна постъпка заслужава тройно увеличение на такса 

„Битови отпадъци“ (ТБО). 

 

Според Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването 

на общинската собственост и околната среда, ако нарушителят бъде установен, той 

ще бъде глобен. 

 

„Забранява се складирането на земни маси, строителни материали и отпадъци върху 

терени общинска собственост без предварително заплатено тротоарно право в 

Община град Добрич.“ 

 

За по-малко от час публикацията е събрала стотици реакции и десетки коментари. 

Хората изказват възмущението си от постъпката: 

 

 

Напълно подкрепям, но все мрънкат, че някой им е длъжен. Никой на никого не е 

длъжен. Всеки трябва да бъде отговорен най-напред към себе си, а също и към 

другите. Няма самоуважение. 

 

https://www.iskra.bg/v-dobrich-zashto-tezi-chuvali-sa-izhvarleni-na-ulitsata/

