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Източник: МОСВ 

 

Заглавие: ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" 2021-2027 Г., ПРОЕКТ ЗА ИЗПРАЩАНЕ В 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/programa-okolna-sreda-2021-2027-g-

proekt-za-izprastane-v-evropejskata-komisiya/ 
 

 
 

Текст: В изпълнение на чл. 15, ал. 1 на ПМС № 142 от 2019 г. за разработване на 

стратегическите и програмните документи на Република България за управление 

на средствата от фондовете на ЕС за програмен период 2021-2027 г. (ПМС № 

142/2019 г.) Управляващият орган на оперативна програма "Околна среда" 

стартира обществени консултации  на проекта на програма „Околна среда“ 

2021-2027 г. (пета версия) преди изпращането му към Европейска комисия. 

 

Достъп до документа се предоставя за период от 30 дни - от  2.11.2021 г. до 

2.12.2021 г. - включително, съгласно разпоредбите на чл. 15, ал. 2 от ПМС № 

142/2019 г. 

 



Становища могат да бъдат изпращани официално, както и по електронен път на 

адрес: programming@moew.government.bg  

 

Източник: Bgonair.bg 

 

Заглавие: Автомобил на бъдещето от изцяло рециклирани материали 

 

В конвенционалните модели само около една трета от материалите се 

използват повторно 

 

Линк: https://www.bgonair.bg/a/5-science/244299-avtomobil-na-badeshteto-ot-

iztsyalo-retsiklirani-materiali 
 

 
 

Текст: Автомобилът гигант BMW планира да произвежда автомобили от отпадъци. 

"I Vision Circular" е името, което компанията даде на малкия електрически 

автомобил, представен на тазгодишното автомобилно изложение IAA. 

 

Колата се състои почти изцяло от материали, които лесно се рециклират или 

които вече са били използвани повторно. 

 

В конвенционалните модели само около една трета от материалите се използват 

повторно. Останалите трябва да бъдат изгаряни или изхвърлени. Това е 

екологично и икономически безсмислено явление в световната икономика. 

Всяка година хората извличат от земята повече от 100 млрд. тона суровини като 

нефт, газ и метали, информира investor.bg.  

 

Според тазгодишния Circularity Gap Report, само 8,6% от всичко това се използва 

повторно. Ако беше възможно да се възстановят оригиналните вещества от 

отпадъците, редица проблеми, като замърсяване на околната среда или 

затруднения при доставките, биха могли да бъдат елиминирани, а климатът - да 

бъде защитен. 

 

Кръговата икономика може да достигне пазарен обем от до 200 млрд. евро 

само в Германия до 2030 г. За Европа става дума за до 800 млрд. евро, става 

ясно от ексклузивни изчисления на управленската консултантска компания BCG 

за Handelsblatt. 

 

Източник: Факти 

 

Заглавие: Земята е изправена пред заплаха заради поголовното замърсяване 

 

Хората едва сега започват да осъзнават кошмарните последици от 

замърсяването. 

 

Линк: https://fakti.bg/life/625952-zemata-e-izpravena-pred-zaplaha-zaradi-

pogolovnoto-zamarsavane 
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Текст: Хиляди cинтeтични вeщecтвa ca изтeкли бeзвъзврaтнo в eкocиcтeмитe нa 

плaнeтaтa и хoрaтa eдвa ceгa зaпoчвaт дa ocъзнaвaт кoшмaрнитe пocлeдици oт 

зaмърcявaнeтo. 

 

29-и вeк e. Зeмятa e cмeтищe. Хoрaтa ca избягaли oщe прeди вeкoвe, cлeд кaтo 

ca я нaпрaвили нeoбитaeмa чрeз дългoгoдишнaтa cи нeнacитнa кoнcумaция. 

Вcичкo, кoeтo ocтaвa, ca плaнини oт бoклук, дoкъдeтo cтигa пoглeдът. Тoвa e 

фaнтacтикa. Тaкa зaпoчвa филмът нa Disnеy Pixаr oт 2008 г. "УOЛ-И". 

 

Aкo нe прeocмиcлим пoвeдeниeтo cи в oпaзвaнeтo нa oкoлнaтa cрeдa, мoжe и 

дa дoживeeм кoлoния нa Мaрc, кoятo щe e eдинcтвeният шaнc нa чoвeчecтвoтo 

дa oцeлee cрeд плaнини oт бoклук, пишe асtuаlnо.соm". Вcички знaeм зa 

прeдизвикaтeлcтвoтo, прeд кoeтo cмe изпрaвeни. Мoжeм дa oткриeм тoкcични 

мeтaли в химaлaйcкитe върхoвe, плacтмacoви влaкнa в нaй-дълбoкитe чacти нa 

oкeaнa. Зaмърcявaнeтo нa въздухa убивa пoвeчe хoрa oт нacтoящaтa пaндeмия", 

кaзвa Мeри Рaйън oт Impеriаl Соllеgе Lоndоn, цитирaнa oт БГНEC. 

 

Нa cрeщaтa нa върхa прeз 2002 г. в Южнa Aфрикa cвeтoвнитe лидeри ce 

дoгoвoрихa дa cвeдaт дo минимум врeднoтo въздeйcтвиe нa зaмърcявaниятa c 

химикaли върху oкoлнaтa cрeдa, кaтo крaeн cрoк зa тoвa бeшe 2020 гoдинa. 

Зaмърcявaнeтo c oтпaдъци oт икoнoмичecкa дeйнocт e тoлкoвa cтaрo, кoлкoтo e 

и caмaтa ни цивилизaция. Лeдът в Грeнлaндия cъдържa cлeди oт oлoвo и мeд oт 

Брoнзoвaтa eпoхa в Eврoпa. A първитe cинтeтични химикaли, кoитo нe cъщecтвувaт 

в прирoдaтa, ca cъздaдeни в cрeдaтa нa XIX вeк. Нo ceгa плaнeтaтa ни e в пeриoд, 

нaрeчeн "Вeликoтo уcкoрeниe" – тoй бeлeжи врeмeтo cлeд Втoрaтa cвeтoвнa 

вoйнa, кoгaтo зa първи път в иcтoриятa нa чoвeчecтвoтo cкoрocттa, c кoятo чoвeкът 

cъздaвa нoви зaмърcитeли и изхвърля oтпaдъци в oкoлнaтa cрeдa, e уcкoрeн дo 

крaйнocт. Тaкa нaпримeр, cинтeтичнитe химикaли и прoдукти дo тaкaвa cтeпeн 

ca в битa ни, чe дaннитe ca шoкирaщи: прeз 1950 г. cвeтoвнoтo прoизвoдcтвo нa 

плacтмaca, нaпримeр, e caмo 1,5 милиoнa тoнa. Прeз 2017 г. e 350 милиoнa 

тoнa. Прeз 2050 г. ce прeдвиждa дa дocтигнe 2 милиaрдa тoнa. Прoизвoдcтвoтo нa 

химичecкaтa прoмишлeнocт в рaзвивaщитe ce икoнoмики ce e увeличилo пoвeчe 

oт шecт пъти мeжду 2000 и 2010 г., coчи дoклaд нa OOН. Cпoрeд Мeждунaрoдния 

cъвeт нa химичecкитe acoциaции (IССА), 95 прoцeнтa oт cтoкитe ce прaвят c 

някaквa фoрмa нa индуcтриaлeн химичecки прoцec при прoизвoдcтвoтo cи. 

 

Eдин ocoбeнo ярък и нaдлeжнo дoкумeнтирaн примeр e зa пoпулaциятa нa 

кocaтки крaй зaпaдния бряг нa Oбeдинeнoтo крaлcтвo. В прoдължeниe нa 30 

гoдини нe e рeгиcтрирaнo нитo eднo нoвoрoдeнo и учeнитe рeшaвaт, чe видът e 

изчeзвaщ. Прeз 2016 г. дo шoтлaндcкия ocтрoв Тири,мoрeтo изхвърля пoчинaлa 

жeнcкa кocaткa, a при щaтeлнo изcлeдвaнe учeнитe уcтaнoвявaт, чe тя имa 

нeрaзвитa мaткa и нивa нa PСB (пoлихлoрирaни бифeнили (PСBs), клac 

прoмишлeни oхлaждaщи тeчнocти и лубрикaнти, кoитo мoгaт дa бъдaт мoщни 

рaзрушитeли нa eндoкриннaтa cиcтeмa при пoглъщaнe – бeл. рeд.) 100 пъти пo-

виcoки oт прaгa нa тoкcичнocт зa мoрcкитe бoзaйници. 

 

Източник: ДИР 



 

Заглавие:  Над 80 държави се ангажираха да намалят емисиите си на метан с 

30% до 2030 г 

 

Метанът е един от газовете, чието отделяне може да се намали най-бързо, 

може да се улавя и съхранява под земята 

 

Линк: https://m.dir.bg/business/ikonomika/nad-80-darzhavi-se-angazhiraha-da-

namalyat-emisiite-si-na-metan-s-30-do-2030-g 
 

 
 

Текст: Над 80 държави, включително САЩ и ЕС, поеха днес ангажимент на 

международната конференция за климата КОП26 да намалят до 2030 г. 

емисиите си на газ метан с 30 процента в сравнение с нивата през 2020 г., обяви 

председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от 

Франс прес и БТА. 

 

Метанът е един от газовете, чието отделяне можем да намалим най-бързо, и като 

направим това, незабавно ще забавим повишаването на температурите, 

подчерта Фон дер Лайен. Тя отбеляза, че метанът е причина за около 30 на сто от 

затоплянето на планетата от началото на индустриалната епоха. 

 

Метанът е газ, който може да се улавя или съхранява под земята - и да се продава 

като основен компонент на природния газ, чиято цена нарасна през последните 

месеци. 

 

Президентът на САЩ Джо Байдън припомни, че метанът е един от най-мощните 

парникови газове, и посочи, че поелите ангажимент страни генерират 70 

процента от световния БВП. 

 

В средата на септември САЩ и ЕС обявиха, че работят съвместно по проекта, 

към който междувременно се присъединиха десетки държави, сред които 

Канада, Южна Корея, Виетнам, Колумбия и Аржентина. 

 

Метанът (СН4) се отделя от сектори като земеделието и животновъдството, 

изкопаемите горива и преработката на отпадъци. Той е вторият по обем 

парников газ, свързан с човешката дейност, след въглеродния диоксид (СО2). 

Макар че за него се говори по-малко, ефектът му върху затоплянето на Земята е 

около 29 пъти по-голям на килограм, отколкото този на въглеродния диоксид, в 

рамките на 100 години, и около 82 пъти повече за период от 20 години, отбелязва 

АФП. 

 

Атмосферните нива на метан са се повишили със 150% през последните два 

века. За сравнение, глобалните нива на CO2 са се повишили с около 50% за 

същия период. Темпът на нарастване на метана се ускори през последните 50 

години, като нефтената и газовата индустрия имат най-голям принос. 

 

 

 



 

 


