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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Карамфилова: По пътя към декарбонизация няма да се 

направи компромис с опазването на околната среда 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/ministur-karamfilova-po-putya-kum-

dekarbonizaciya-nyama-da-se-napravi-kompromis-s-opazvaneto-na-okolnata-

sreda/ 

 

 
 

Текст: „Целта е една и тя е постигане на декарбонизация на българската 

икономика до 2050 г. Сега е време за взимане на конкретни решения, за общи 

позиции, да начертаем ясен път, по който да вървим, така че да имаме устойчиви 

решения, за да постигнем устойчиви резултати и да гарантираме устойчивото 

бъдеще на нашата страна.“ Това каза министърът на околната среда и водите 

Росица Карамфилова на кръглата маса на тема „Българската енергетика – 

Стратегия 2023-2053“, организирана от Министерството на енергетиката. 

 

Министър Карамфилова изтъкна, че зад всеки от приоритетите, които 

Министерството на енергетиката очертава в новата енергийна стратегия на 

България до 2053 г., стоят инвестиционни намерения. Всяко от тях ще бъде 



пречупено ясно и категорично през призмата на екологичното законодателство, 

така че от гледна точка на опазването на околната среда компромис няма да се 

направи. 

 

„Предстои много работа, работа в партньорство. Аз благодаря на министъра на 

енергетиката за това, че той не подценява въпроса за отговорностите в областта 

на опазването на околната среда. Напротив, водещи са именно аргументите, 

как да постигнем тази декарбонизация при строго спазване на екологичното 

законодателство" - каза министър Карамфилова в заключение. 

 

Източник: Банкеръ 
 

Заглавие: ЕП иска забрана за износ на пластмасови отпадъци 

 

Линк:https://banker.bg/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D

0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-

%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/read/%D0%B5%D0%BF-

%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-

%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-

%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2/ 
 

 
 

Текст: Във вторник (17 януари) Европейският парламент прие преговорната си 

позиция за разговорите с правителствата на Европейския съюз по нов закон за 

реформиране на процедурите и мерките за контрол при превоза на отпадъци. 

 

Припомняме, че на 17 ноември 2021 г., Европейската комисия представи 

предложение за реформа на правилата на ЕС относно превоза на отпадъци. С 

предложението се установяват процедури и мерки за контрол на 

транспортирането им в зависимост от техния произход, вид, местоназначение и 

маршрут, както и от начина им на третиране при достигане на 

местоназначението им. 

 

Преработеното законодателство следва да подобри опазването на околната 

среда и човешкото здраве. Като същевременно се използват пълноценно 

възможностите, предоставяни от отпадъците, за постигане на целите на ЕС за 

кръгова икономика и икономика с нулево замърсяване. 

 

С приетия текст членовете на Европейския парламент(ЕП) подкрепят 

категоричната забрана за превоз на всички отпадъци, предназначени за 

обезвреждане в рамките на ЕС, освен ако това не е разрешено в ограничени и 

добре обосновани случаи. Износът на опасни отпадъци от ЕС към страни извън 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) също ще 

бъде забранен. 

 

Износът на неопасни отпадъци за оползотворяване ще бъде разрешен само за 

онези страни извън ОИСР, които дадат съгласието си и докажат способността си 

да третират тези отпадъци по устойчив начин. Членовете на ЕП искат също така 
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да се забрани износът на пластмасови отпадъци за страни извън ОИСР и 

постепенно да се преустанови износът им за страните от ОИСР в рамките на 

четири години. 

 

През 2020 г. износът на отпадъци от ЕС за държави извън неговите територии е 

достигнал 32.7 млн. тона, което представлява около 16% от световната търговия с 

отпадъци. Освен това всяка година между държавите от ЕС се превозват около 67 

млн. тона отпадъци. 

 

Източник: Varna24.bg 
 

Заглавие: Варненци алармират: Градът пак е зарит с отпадъци 

 

Линк: https://www.varna24.bg/novini/varna/Varnenci-alarmirat-Gradut-pak-e-zarit-s-

otpaduci-1533083 

 

 
 

Текст: "Няма как да не започнеш с настроение деня, след като излизайки от 

вкъщи, те посреща една чиста, достъпна и безопасна градска среда... Освен 

това възпитава и оформя естетическите възприятия на децата, отивайки на 

училище. 

 

Специални благодарности на шефовете на Общинска полиция Тодор Иванов и 

"Дирекция екология и опазване на околната среда" Иван Колев. Хубава и 

успешна седмица! - както казва кметът Портних под снимки от изгрева над 

морето". 

 

Така иронично започва варненец свой пост в популярна група във Фейсбук, 

свързана с проблемите на морската ни столица, видя Varna24.bg. 

 

Той публикува и снимки, от които е видно, че в определени райони контейнерите 

буквално преливат от боклуци.   

 

"Обичайната гледка..... Вече забравих, вярно ли Варна беше най-красивият бг 

град, някога си?!" 

 

"Без коментар е града на Портниха". 

 

"Ден след ден, година след година, всеки от нас прави малки компромиси и чака 

някой друг да се намеси. И така става пълна кочина". 

 

"Ако Варна все още е най-добрия град за живеене, то как ли изглеждат 

останалите?". 

 

"Наесен - пак за Портних! Справя се!" 

 

"Целият град е потънал в мръсотия и разруха. Липсва управление, плащаме 

големи такси, а става все по-зле". 
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Това са част от коментарите под фотосите с препълнените контейнери за смет. 

 

Не за първи път жители във Варна страдат от този проблем. Не винаги, обаче, 

компетентните общински органи, отговарящи за екологията, както и 

сметосъбиращи фирми са виновни за тези язви. 

 

Има хора, които ги мързи или - ей, така, заради кефа си, изхвърлят отпадъците 

около кофите, а не в тях. 

 

Поне е зимен сезон и навън е студено. Лятото е ад, защото препълнените 

контейнери са атакувани от гларуси и мухи, които още повече замърсяват 

пейзажа, успокояват се част от варненци. 

 
Източник: БНР 
 

Заглавие: Събират отпадъци от електрическо оборудване, както и 

едрогабаритни отпадъци от домакинства в Ардино 

 

Линк: https://bnr.bg/kardzhali/post/101765561/sabirat-otpadaci-ot-elektrichesko-

oborudvane-kakto-i-edrogabaritni-otpadaci-ot-domakinstva-v-ardino 

 

 
 

Текст: Два пъти месечно специализиран автомобил от община Ардино ще 

събира отпадъците от електрическо и електронно оборудване, както и 

едрогабаритни отпадъци от домакинствата в общинския град, поставени до 

контейнерите за битови отпадъци. Това съобщиха от отдел „Екология и опазване 

на околната среда“ към Община Ардино. Оттам уточниха, че на всяко 20-о число 

от месеца ще се събират оставените едрогабаритните отпадъци, а на всяко 30-

о число отпадъците от електрическо и електронно оборудване. За целта 

гражданите на Ардино трябва да оставят горепосочените отпадъци до 

контейнерите за битов отпадък, като не трябва да ги смесват със строителни 

отпадъци и зелени отпадъци (клони, окосени треви и др.) само в определените 

дни съгласно графика – в часовия диапазон от 19:00 часа на предходния ден до 

09:00 часа на съответния ден. Гражданите могат да изхвърлят домакински уреди 

като електрически печки, перални машини, бойлери, фризери, шкафове, 

прахосмукачки, дивани, матраци, фотьойли, кресла, столове, маси, мокети, 

килими и друга излязла от употреба покъщнина. 

 

„Целта ни е да намалим чувствително количеството на депонирания отпадък“, 

заяви кметът на общината Изет Шабан. 
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