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Източник: МОСВ 

 

Заглавие: Проблемите в ИАОС и налагащите се решения в най-спешен порядък 

са сред първите приоритетни задачи за министър Асен Личев 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/slujebniyat-ministur-na-okolnata-sreda-

i-vodite-asen-lichev-vstupi-v-dlujnost/ 

 

 

Текст: Проблемите в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и 

налагащите се решения в най-спешен порядък са сред първите приоритетни 

задачи за новия министър на околната среда и водите Асен Личев. В тази връзка 

министърът ще посети ИАОС, където ще представи своя съветник за дейностите 

в Агенцията. 

 

Министър Личев ще проведе среща с изпълняващия длъжността изпълнителен 

директор на ИАОС, на която ще бъдат обсъдени актуалните въпроси и 

налагащите се действия в най-спешен порядък. 

 

Изпълнителната агенция по околна среда е администрация към министъра на 

околната среда и водите, която изпълнява функции по отношение на контрола и 



опазването на околната среда в България. Агенцията проектира и управлява 

Националната система за мониторинг на околната среда и информацията за 

състоянието на компонентите и факторите на околната среда за територията на 

цялата страна. 

 

Междувременно бе възстановен титулярът на поста директор на дирекция 

„Правна“ към Министерството на околната среда и водите, бяха назначени също 

началник кабинет и главен секретар. 

 

Източник: Investor.bg 

 

Заглавие: Франс Тимерманс: Човечеството е част от природата 

 

Един на всеки осем смъртни случаи в Европа се свързва със замърсяването, 

смята комисарят 

 

Линк: https://www.investor.bg/evropa/334/a/frans-timermans-chovechestvoto-e-

chast-ot-prirodata-327677/ 

 

 
 

Текст: Човечеството е част от природата, не можем да се разделим и от едната 

страна да са хората, от другата - природата, заяви зам.-председателят на ЕК 

Франс Тимерманс при представянето на план за действие на Брюксел за нулево 

замърсяване. Да бъдем климатично неутрални означава не само нулеви 

въглеродни емисии, но и нулево замърсяване, каза той. 

 

"За да създадем нетоксична околна среда, трябва да видим всички източници на 

замърсяване - колите, които караме, начинът, по който обработваме земите, 

пестицидите, които използваме, как отопляваме, вентилираме и захранваме с 

енергия домовете си, дори и шума който създаваме", заяви Тимерманс, цитиран 

от пресслужбата на Брюксел. 

 

Според него това е от ключово значение за подобряването на живота на 

европейците - към момента 1 на всеки 8 смъртни случая в Европа се свързва със 

замърсяването. Редица форми на рак, сърдечно съдови и респираторни 

заболявания се предизвикват от замърсяването, коментира комисарят. 

 

Замърсяването е сред водещите фактори и за загубата на биоразнообразието. 

Заради отпадъци от различен характер застрашени от изчезване са 1 млн. от 8 

млн. растителни и животински видове. Ситуацията може да се влоши, ако не 

бъдат предприети действия, препоръчват от Брюксел в своя план. 

 

Според Тимерманс водещ принцип трябва да бъде да не мърсим - когато 

отпадъците станат недопустими в нашите действия и съзнание, замърсяването 

ще може да бъде контролирано и почистено, ако все пак се появи. 

 

Нулевото замърсяване е от ключово значение за изпълнението на Зелената 

сделка, категоричен е още комисарят, отговарящ за действията по климата. Част 

от мерките са свързани - например чист обществен транспорт или ходенето 



пеша са част от действията за намаляването на замърсяването на въздуха, но и 

ще помогнат за борбата с климатичните промени. 

 

В плана за действие на ЕК в тази насока са планирани няколко мерки до 2030 

година, сред които подобряването на качеството на въздуха (с 55%), подобряване 

на качеството на водите, включително и чрез намаляване на пластмасовите 

отпадъци в морето (с 50%) и подобряването на качеството на почвите чрез 

използването на по-малко пестициди. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Продължава рекултивацията на старото депо край Братово 

 

Линк: https://bnr.bg/burgas/post/101466278/prodaljava-rekultivaciata-na-staroto-

depo-krai-bratovo 

 

 

Текст: В напреднал етап са дейностите по рекултивацията на старото депо край 

Братово, съобщават от Община Бургас. Вече са предепонирани отпадъци от 

клетката на депото и от съседните замърсени терени. Оформена е и 

рекултивационната повърхност. Доставена е специалната геомембрана, която 

ще бъде положена върху изравнителния пласт на платото, осигурени са и други 

необходими материали за обезпечаване на строителните дейности. 

 

Работи се по изграждане на ретензионния басейн, в който ще се събират 

инфилтратните води от депото. Предстои изграждането на съоръжения за 

отвеждането на намиращия се в депонираните отпадъци биогаз. На обекта се 

изпълнява непрекъснат авторски и строителен надзор. 

 

Рекултивацията на депото за неопасни битови отпадъци има за цел да 

предотврати замърсяването на околната среда, както и да не се допусне 

проникването на повърхностни води в клетката с отпадъци. 

 

Старото сметище край Братово е открито през 1982 година, а през 2015-та е 

закрито след въвеждането на регионалната система за управление на 

отпадъците. 

 

Проектът на Община Бургас за изпълнението на техническата рекултивация на 

сметището е озаглавен "Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за 

неопасни отпадъци - Братово", ДБФП BG16M1OP002-2.010-0034-C01, финансиран 

по Оперативна Програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансиран от ЕФРР. 

 

Източник: Profit.bg 

 

Заглавие: Първото издание на „Книги за смет” е този уикенд в пет града в 

страната 

 



Линк: https://profit.bg/balgariya/parvoto-izdanie-na-knigi-za-smet-e-tozi-uikend-v-

pet-grada-v-stranata/https://frognews.bg/obshtestvo/misterii/proizvoditeliat-barbi-

varnete-starite-kukli.html 

 

 
 

Текст: Този уикенд е първото издание за годината на кампанията „Книги за смет“. 

 

Плевен, Велико Търново и Стара Загора ще посрещнат инициативата тази 

събота, 15 май, от 10 до 13 ч. 

 

На следващия ден, неделя, 16 май, „Книги за смет“ се завръща в град Варна и 

ще гостува за първи път в Русе. 

 

Регламентът на „Книги за смет“ е добре познат – всеки може да донесе 

килограм годна за рециклиране пластмаса, като в замяна ще получи книга по 

избор и отстъпка за продукти на Kaufland. 

 

Пластмасата трябва да е опразнена от съдържание, почистена и смачкана, за 

да заема по-малко място, а отпадъците, които няма да бъдат приемани, са 

блистери от лекарства, туби от масла, домакински електроуреди. 

 

И тази година към каузата на фондация Credo Bonum и издателство Smart Books 

се присъединява и Kaulfand България в контекста на дългосрочния ангажимент на 

компанията за ограничаване на пластмасата за еднократна употреба, 

предотвратяване на нейното използване, повече рециклиране и по-устойчиви 

опаковки. Компанията прилага в България RЕset Plastic – стратегията срещу 

замърсяването с пластмасата на Schwarz Group, част от която е Kaufland. 

 

Партньори на предстоящото пролетно-лятно издание на кампанията по традиция 

са Българо-американска кредитна банка, Екопак България, общинa Бургас, 

община Велико Търново, община Кюстендил и община Пловдив. 

 

При провеждането на кампанията ще бъдат спазени всички епидемиологични 

разпоредби. Участниците ще бъдат помолени да спазват дистанция на опашките 

за предаване на пластмасата и получаване на книги. Носенето на маски е 

препоръчително, но няма да бъде задължително. 

 

На 5 и 6 юни кампанията ще се проведе в Пловдив, София, Бургас и Кюстендил. 

От първото издание на „Книги за смет“ през 2013 г. досега в резултат на 

кампанията у нас са рециклирани над 80 тона пластмасови отпадъци и са 

раздадени десетки хиляди книги. 
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