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Източник: МОСВ 
 

Заглавие:  Зам.-министър Ренета Колева и представители на неправителствени 

организации обсъдиха инвестиционни намерения за третиране на отпадъци в 

района на Варна 

 

Линк:  https://www.moew.government.bg/bg/zam-ministur-reneta-koleva-i-

predstaviteli-na-nepravitelstveni-organizacii-obsudiha-investicionni-namereniya-za-

tretirane-na-otpaduci-v-rajona-na-varna/ 

 

 
 

Текст: Заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева и 

представители на неправителствени организации обсъдиха инвестиционни 

намерения за изграждане на допълнителни мощности на инсталации за 

оползотворяване на отпадъци чрез изгаряне. 

 

„Не можем да спрем юридическите лица да правят инвестиционни 

предложения, но можем да ги оценим и да предотвратим потенциалните 

рискове за околната среда“, това заяви зам.-министър Колева по време на 

срещата. Тя подчерта, че диалогът между институциите и гражданите е от 
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изключително значение, като Регионалните здравни инспекции имат водещата 

роля по отношение на здравния риск за хората при оценката на проектите. 

 

По повод притесненията на гражданите, че площадки за третиране на отпадъци 

могат да се изграждат в непосредствена близост да жилищни сгради, Ренета 

Колева коментира, че в момента се работи по съгласуване на „Наредба за 

условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 

съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за 

третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни 

отпадъци“, което ще регламентира и отстоянията от жилищни сгради. 

 

Източник: Капитал 
 

Заглавие: ЕС одобри амбициозни цели за емисиите: да спаднат с 40% до 2030 г. 

 

Законодателството включва подцели за шест сектора - автомобилния и морски 

транспорт, сградите, селското стопанство, отпадъците и малките индустрии 

 

Линк:https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/ikonomika/2022/12/11/4425967_es

_odobri_ambiziozni_celi_za_emisiite_da_spadnat_s_40/ 

 

 
 

Текст: Европейският парламент и Съвета на ЕС постигнаха съгласие за 

намаляване на нивото на емисиите в съюза с 40% спрямо нивата от 2005 г. до 

2030. Споразумението включва подцели за шест конкретни сектора, както и 

таргети за всяка държава. Става въпрос за отраслите, които не участват в 

търговията с емисии, но да пряко свързани с нашето ежедневие, а именно - 

автомобилен и вътрешен морски транспорт, сгради, селско стопанство, 

отпадъци и малки индустрии. Тези сектори генерират около 60% от емисиите на 

парникови газове. Законодателството е част от пакета "Готови за 55" до 2030 г. и 

за постигане на климатична неутралност до 2050 г. 

 

Всяка страна членка трябва да изпълнява и национални цели за намаляване на 

емисиите, които са фиксирани на база на брутния вътрешен продукт на глава 

от населението. Така по-богатите страни Дания, Финландия, Германия, 

Люксембург и Швеция трябва да направят 50% съкращения, докато за България 

целта е 10%. 

 

Страните с по-ниски доходи в ЕС ще получат и финансова подкрепа за 

реализиране на заложените цели. 

 

Кои сектори са обхванати 

 

Регламентът за споделените усилия (ESR) поставя цели за всяка държава членка 

да намали емисиите си в сектори, които сега формират около 60% от общите 

емисии на съюза. ЕС преразглежда целите, за да ги приведе в съответствие с 

новите си амбиции за климата. 
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В рамките на Fit for 55 се предлага нова система за търговия с емисии и за 

сградите и автомобилния транспорт, които ще бъдат обхванати както от 

регламента за споделяне на усилията, така и от новата ETS. 

 

Какви са новите правила? 

 

С актуализираните правила ЕС има за цел да намали емисиите на парникови 

газове в ESR секторите с 40% до 2030 г. 

 

Национални цели 

>> Всяка държава-членка има рол за намаляването на емисиите в тези сектори. 

 

>> Предложеният регламент определя нови и обвързващи цели за 2030 г с 

годишни национални лимити на емисиите, които постепенно водят до тези цели. 

 

>> Целите са определени по справедлив и икономически ефективен начин, 

който отчита националните обстоятелства. 

 

>> Националните траектории на емисиите за всяка държава членка могат да 

бъдат коригирани през 2025 г., ако е необходимо - например при непредвидени 

събития. 

 

"Радвам се, че успяхме да постигнем бързо споразумение, което позволи на ЕС 

да покаже на света, че сериозно възнамерява да намали емисиите в 

съответствие с ангажиментите си по Парижкото споразумение за запазване на 

глобалната затопляне в рамките на безопасни нива. Наша отговорност е да 

запазим нашата планета за всички бъдещи поколения.", коментира чешкият 

министър на околната среда Мариан Юречка 

 

Новите амбиции по сектори 

Секторите транспорт, селско стопанство, сгради и управление на отпадъците 

генерират около 60% от общите емисии на ЕС, а предложението на комисията 

е да бъдат намалени с 40% до 2030 г. спрямо нивото от 2005 г. 

Гражданската авиация например отделя над 13% от общите емисии на 

въглероден диоксид от транспорта в ЕС. Идеята е схемата за търговия с емисии 

да за започне да важи за всички полети с начална точка в Европейското 

икономическо пространство, включително полети, които завършват извън 

неговите рамки. 

 

Освен това се предвижда постепенното преминаване към екологично устойчиви 

горива в авиацията - Изискванията ще важат за кораби с брутен тонаж от повече 

от 5 000, които отговарят за 90% от емисиите във водния транспорт. 

Законодателните предложения включват обхващане и на водния транспорт от 

схемата на ЕС за търговия с емисии. 

 

Източник: БТА 
 

Заглавие: Столичната община обявява конкурс за „Най-оригинално коледно 

дръвче, украсено с рециклирани материали и играчки“ 

 

Линк: https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/oficial-messages/375301-stolichnata-

obshtina-obyavyava-konkurs-za-nay-originalno-koledno-dravche-ukras 
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Текст: Столична община, направление „Зелена система, екология и 

земеползване“ обявява конкурс за „Най-оригинално коледно дръвче, украсено с 

рециклирани материали и играчки“. Конкурсът е  продължение от кампанията на 

Столична община по поставяне на кошчета за разделно събиране в училищата 

и детските градини. Конкурсът цели да въведе учениците в системата за 

рециклиране и да стимулира тяхното съзнание в опазването на околната среда.  

 

Условията за участие в конкурса са всеки участник (клас или училище)  да украси 

коледно  дръвче с рециклирани материали или играчки, изработени от самите 

ученици. Снимките следва да се  изпратят на ел. адрес obrazovanie_so@abv.bg 

от 19.12.2022 г. до 23.12.2022 г., който да съдържа име на училище, клас, снимка 

на дръвчето и телефон за контакт. 

 

Първите трима победители ще бъдат избрани от жури и ще получат награди. 

 

Победителите ще бъдат обявени на 5.01.2023 г. 

 

Източник: БНР 
 

Заглавие:  Монтират подземните контейнери за битови отпадъци в Балчик 

 

Линк: https://bnr.bg/varna/post/101749985 

 

 
 

Текст:  Този месец започна монтирането на подземни контейнери за битови 

отпадъци в Балчик. Работата стартира с улица „Приморска“, като до края на 

годината ще бъдат изградени 15 контейнера в крайбрежната зона, съобщават от 

Общината. Дейностите се финансират от местния бюджет. Някои от 

предимствата на този способ на сметосъбиране са неколкократното 

намаляване на разходите и премахването на лоши миризми. 

 

Ще има ли и в други части на града и кога, отговаря на питанията на местни 

жители инж. Павел Павлов – управител на общинското предприятие 

„Благоустрояване и комунално стопанство“. 
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