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Източник: МОСВ 

 
Заглавие: Зам.-министър Николова участва в заседание на Съвета на министрите на 

ЕС по околна среда в Брюксел 

 

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

zasedanie-na-suveta-na-ministrite-na-es-po-okolna-sreda-v-bryuksel/ 
 

 
 

Текст: Днес, в Брюксел министрите по околна среда на ЕС обсъждат важни въпроси, 

определящи бъдещата политика на Съюза в областта на околната среда и климата. 

Българската делегация е ръководена от заместник-министър Атанаска Николова. 

Акцент в дневния ред на Съвета беше обсъждането на Европейската Зелена сделка, 

както и представеният от изпълнителния заместник-председател на ЕК Франс 

Тимерманс Климатичен закон. 

 

Заместник-министър Николова напомни, че климатична неутралност към 2050 г. 

следва да бъде постигната чрез справедлив преход, при наличие на ефективни 

компесаторни механизми, с прилагане на работищи решения за запазване на 

конкурентноспособността, растежа на икономиката и социалното благополучие на 

гражданите. Беше подчертана необходимостта от намиране на общо европейски 

решения, свързани с предизвикателствата пред държавите, които са външна граница 

на ЕС, каквото е и България, а именно изтичането на въглерод и емисиите от транзитния 

транспорт. 

 

Заместник-министър Николова изрично подчерта и необходимостта от детайлна 

оценка на въздействието на предвидените в Зелената сделка инициативи, в т.ч. и на 

представения вчера проект на Европейски климатичен закон, защото само така могат 

да бъдат адекватно отчетени националните специфики и стартови позиции на 

държавите членки и съответно постигнати политическите приоритети на Съюза. 

 

В рамките на заседанието министрите одобриха предложението за принос от името 

на Съюза и неговите държави членки на Европейска дългосрочна стратегия за 

нискоемисионно развитие, която ще бъде представена пред Секретариата на 

Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата. Документът потвърждава 

ангажираността на ЕС и неговите държави членки към Парижкото споразумение и 

отправя апел за спешно засилване на световната амбиция в светлината на 

последните научни доклади. Представя се приетата от европейските лидери 

дългосрочна цел за постигане на климатична неутралност на ЕС до 2050 г и се 

декларира готовността на ЕС и неговите държави членки да подпомогнат останалите 

страни за разработване на навременни и амбициозни дългосрочни стратегии в 

изпълнение на целите на Парижкото споразумение. 

 

https://www.moew.government.bg/bg/zam-ministur-nikolova-uchastva-v-zasedanie-na-suveta-na-ministrite-na-es-po-okolna-sreda-v-bryuksel/
https://www.moew.government.bg/bg/zam-ministur-nikolova-uchastva-v-zasedanie-na-suveta-na-ministrite-na-es-po-okolna-sreda-v-bryuksel/
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Министрите приеха и Заключения за качеството на въздуха /КАВ/, с които се прави 

преглед на постигнатия напредък с оглед публикуваната през ноември миналата 

година Оценка на пригодността на директивите за КАВ и се определят бъдещите 

насоки за действие. Заместник-министър Николова подчерта изключителната важност 

на темата и факта, че въпреки полаганите усилия на европейско, национално и 

местно ниво резултатите, които всички бихме искали да видим, не са налице 

навсякъде в желаната степен. Това е процес, който изисква време и диференциран, 

а не универсален, подход в отделните държави при отчитане на националните им 

специфики, в т.ч. социално-икономически, географски и други. Страната ни се обяви 

и за по-гъвкави правила за държавна помощ, които максимално да улесняват 

инвестициите и да осигуряват възможност за плавност на прехода към климатична 

неутралност. 

 

Обмен на мнения беше проведен и по Оценката на законодателството в областта на 

водите. Въпреки цялостния положителен ефект от прилагането на водното 

законодателство, от българска страна бяха подчертани новите предизвикателства, 

свързани с изменението на климата, като засушаване и наводнения. 

 

На заседанието беше представена загрижеността на младите хора от климатичните 

промени в лицето на Грета Тумберг. 

 

Източник: Актуално 

 
Заглавие: Отпадъци като суровина - защо са толкова важни за кръговата икономика? 

 

Линк: https://www.actualno.com/interview/otpadyci-kato-surovina-zashto-sa-tolkova-

vajni-za-krygovata-ikonomika-news_1439816.html 
 

 
 

Текст: Причината да има проблеми с вноса на боклуци от последните години в 

България е, че те не са били разделно събирани. Българският бизнес обаче внася 

вторични суровини. Това заяви в интервю за Actualno.com експертът по кръгова 

икономика Николай Михайлов по темата с оползотворяването на отпадъците у нас и 

по света като част от кръговата икономика. 

 

По думите му "за отпадъците вече се говори категорично като ресурс, който трябва да 

бъде оползотворяван". По отношение на вноса на текстилни непотребни изделия у нас, 

специалистът е убеден, че опасни примеси сред тях няма. Николай Михайлов 

потвърди тезата на много негови колеги, че веднъж внесени нелегално, отпадъците се 

и депонират по нерегламентиран начин. "Ние нямаме център за третиране на 

отпадъци, които е ясно, че са опасни. Това са например бои, лекарства, 

флуоресцентни лампи и други. Нямаме подобни мощности, защото не сме ги 

изградили. В същото време Европейската комисия казва, че до 2025 г. трябва да 

имаме разделно събиране за опасните материали и за текстила, който е образува у 

https://www.actualno.com/interview/otpadyci-kato-surovina-zashto-sa-tolkova-vajni-za-krygovata-ikonomika-news_1439816.html
https://www.actualno.com/interview/otpadyci-kato-surovina-zashto-sa-tolkova-vajni-za-krygovata-ikonomika-news_1439816.html
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нас", заяви още Михайлов. Той е убеден, че ако не се изградят подобни мощности у 

нас, страната ни ще е принудена да изнася тези отпадъци и това ще излиза доста 

скъпо на данъкоплатеца. 

 

Михайлов е категоричен обаче, че у нас вече има добри примери по отношение на 

третирането на отпадъците, тъй като мощностите се разширяват. 

 

Източник: Zetramedia.com 

 
Заглавие: Стоп на замърсяването в Ловеч, приемат сигнали за замърсяване на 

„Зеления телефон“ 068 688 396 

 

Линк: http://zetramedia.com/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B

5%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82/ 
 

 
 

Текст: Нека помним, че наш дом е не само жилището ни, но и всичко, което ни 

заобикаля и виждаме ежедневно. Да направим нашия град по-чист е един от най-

лесните начини да покажем, че не сме безразлични към него. 

 

Кампанията по пролетното почистване на Ловеч и селата ще стартира на 14.03.2020г. 

с почистване на парк „Стратеш“ и ще продължи до 15.04.2020г. 

 

Изпращайте сигнали за замърсяване на „Зеления телефон“ 

 

Денонощен телефон: 068 688 396, в работен ден тел. 068 688 205,e-mail: 

obshtina@lovech.bg 

 

Община Ловеч стартира дейностите по традиционната кампания за пролетно 

почистване. Мащабната еко акция и тази година ще обхване всички квартали на гр. 

Ловеч и селища на общината. 

 

Дейностите включват ръчно и машинно почистване на териториите за обществено 

ползване, почистване на регули, дъждоприемни шахти, крайпътни терени, измиване 

на улици, събиране и изнасяне на строителни, едрогабаритни и растителни отпадъци, 

озеленяване на обществени площи. 

 

В населените места на общината дейностите за почистване ще бъдат определени от 

кметовете и кметските наместници за съответното населено място. 

 

http://zetramedia.com/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82/
http://zetramedia.com/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82/
http://zetramedia.com/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82/
http://zetramedia.com/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82/
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Тази година Кампанията по пролетното почистване ще стартира на 14.03.2020г. с 

почистване на парк „Стратеш“ от общинска администрация Ловеч и ще продължи до 

15.04.2020г. на следните етапи: 

1.„Да почистим Ловеч заедно“ – почистване на  прилежащите територии към жилищни 

сгради, еднофамилни къщи, дворове, паркинги, държавни и общински учреждения, 

паркове, детски и спортни площадки, градинки, междублокови пространства, 

училищни дворове, детски заведения, разлепени листовки по стълбове и дървета. 

 

В рамките на кампанията участниците ще могат да се освободят от натрупаните 

излишни вещи, както в жилищата, мазетата и таваните си, така и да се погрижат и за 

районите около жилищните домове, междублоковите пространства, кварталните 

паркове и места за отдих. 

1.„Да направим Ловеч по-уютен град“ – затревяване на свободни общински места,  

засаждане на  дървета, нискостеблени храсти и цветя в градинки и паркове, 

възстановяване на пейки  /подмяна на счупенилетви/ и боядисване на същите; 

крайградски места и  зони за отдих. 

 

Всички инициативи на граждани за почистване получават и ще получат подкрепа и 

съдействие, както за осигуряване на кампаниите с консумативи илогистика, така и за 

извозване и депониране на събраните отпадъци. 

 

Провеждането й ще позволи всеки, който желае, да почисти дома си и околното 

пространство, като събраните отпадъци ще бъдат извозени своевременно. По 

обемистите предмети и клони на дървета трябва да се поставят извън контейнерите, в 

непосредствена близост до тях. За проблемни места ще бъдат осигурени големи 

контейнери с обем 4 куб. м. за едрогабаритни или строителни отпадъци 

 

За всички участници ще бъдат осигурени ръкавици и чували за събиране на 

отпадъците. Консумативите ще бъдат раздавани на 12 и 13.03.2020 г. в Община Ловеч, 

ул. „Търговска“ № 22, при дежурни на пропуски. 

 

Заявки за включване в почистването ще се приемат на тел.068/688205 или в стая 220 в 

сградата на Община Ловеч. 

 

Нека не забравяме, че наш дом не са само жилищата ни, но и всичко, което ни 

заобикаля и виждаме ежедневно. Да направим нашия град по-чист е един от най-

лесните начини да покажем, че не сме безразлични към него. 

 

Източник: БТА 

 
Заглавие: Почистени са над 41 тона отпадъци от професионалната гимназия по 

текстил в Пловдив 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2163465 

 

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2163465
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Текст: Над 41 тона отпадъци събраха и извозиха днес до обяд екипи на ОП "Чистота" от 

двора на Професионалната гимназия по кожени изделия и текстил "Д-р Иван Богоров" 

в Пловдив, съобщиха от пресцентъра на общината.  

 

Учебното заведение се намира в близост до ромската "Арман махала" на 

територията на район "Северен" и дворът му често се превръща в нерегламентирано 

сметище от живеещи наблизо недобросъвестни граждани. От началото на годината 

там са извършени десетки съвместни проверки от общината, РИОСВ и еколозите в 

район "Северен", на заловените нарушители са съставени актове. Проведени са 

осем разяснителни срещи с граждани от квартала, на които е обяснена опасността 

от зарази при нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, още по-актуална при все 

по-широкото разпространение на коронавируса в съседни държави. 

 

Община Пловдив продължава да следи обстановката, както в двора на 

Професионалната гимназия по кожени изделия и текстил, така и на други проблемни 

места в града. 

 


