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Източник: МОСВ 

Заглавие: Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за пускане на 
пазара на ЕЕО във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества и изменение и 
допълнение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=116                                                                                         

  

Текст: Промените в Наредбата произтичат от задължението на страната за транспониране на 24 
делегирани директиви на Комисията за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес на 
приложения ІІІ и ІV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно 
ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното 
оборудване (ЕЕО). С промените се добавят нови вписвания към Приложения № 2 и 3 на Наредбата за 
освобождаване от въведените ограничения за употреба на опасни вещества (олово, шествалентен хром, 
живак и кадмий) в определени материали и компоненти на електрическото и електронно оборудване. 
Промените се правят поради отсъствие на подходящи заместители в тези материали и компоненти, в 
условията на адекватен контрол на рисковете за човешкото здраве и околната среда. Изменението и 
допълнението на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и 
водите, се прави във връзка с: 

- отпадане на издаването на доброволни комплексни разрешителни (КР) със Закона за изменение и 
допълнение на Закона за опазване на околната среда (ЗИД на ЗООС). Със същия ЗИД на ЗООС са 
променени основанията за провеждане на процедури за преразглеждане, изменение и актуализиране на 
КР, както и поредният номер на алинеята, която съдържа съответните разпоредби – от ал. 3 на ал. 2; 

- изискванията на Регламент (ЕС) № 782/2013 на Комисията от 14 август 2013 година за изменение на 
приложение III към Регламент (ЕC) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета, относно 
екомаркировката на ЕС. Приложение III регламентира начина на определяне на таксите, които 
държавите-членки следва да събират при процедурите за присъждане на екомаркировката на ЕС. 

- влизане в сила на  Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК) (обн., ДВ, бр. 22 от 
11.03.2014 г. в сила от 11.03.2014 г. ), както и с подготвените проекти на наредби по чл. 5, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 
3 и т. 4 от ЗОИК, което налага актуализиране на терминологията и прецизиране на разпоредбите по 
отношение на таксите, събирани, относно издаването на разрешителни за емисии на парникови газове, 
на операторите на инсталации и относно вписването в Националния регистър за търговия с квоти за 
емисии на парникови газове, за отчитане издаването, притежаването, предаването, прехвърлянето и 
отмяната на квоти за емисии на парникови газове. 

Крайна дата за съгласуване: 21.08.2014 г. 

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: pluleva@moew.government.bg и 
mgaygurova@moew.government.bg. 

Пълният текст на проекта на ПМС може да видите тук. 

Проект на доклада от министъра на околната среда и водите може да видите тук. 

Таблиците за съответствие може да видите тук. 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 3  

  

Източник: БСК 

Заглавие: Възстановено е възмездното предаване на битови отпадъци от черни и цветни метали от 

физически лица 

 

Линк: http://www.bia-
bg.com/news/16519/%D0%92%D1%8A%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5
%D0%BD%D0%BE_%D0%B5_%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE
%D1%82%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD
%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%
D1%8A%D1%86%D0%B8_%D0%BE%D1%82_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D1%86
%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%BE
%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%
D1%86%D0%B0/   

                                                                                                    

  

Текст: Министерство на околната среда и водите състави указания, с които временно да се регламентира 
възможността на физически лица да продължат да предават битови отпадъци от черни и цветни метали 
(ОЧЦМ) на площадки на лица, притежаващи разрешение по чл. 35, ал.1 от ЗУО /Писмото на МОСВ може 
да бъде намерено ТУК/ 
Указанията бяха издадени по повод влизане в сила на Решение № 11/10.07.2014 г. на Конституционния 
съд относно обявяване на противоконституционността на безвъзмездното предаване на отпадъците от 
ЧЦМ и все още неосигурените общински площадки по чл. 19, ал.3, т. 11 от ЗУО. 
В тази връзка е необходимо гражданите да бъдат информирани за местата, на които ще могат да 
предават своите битови отпадъци от ЧЦМ, като за целта кметовете на общините следва да представят 
информация по подходящ начин (интернет страницата на общината, информационни табла и др.) за 
всички площадки, разположени на територията на съответната община, които притежават разрешение по 
чл. 35, ал.1 от ЗУО. Информация за подобни площадки може да бъде намерена на интернет страницата на 
Изпълнителна агенция по околна среда на следния ел. адрес: 
http://pdbase.government.bg/forms/public_permits.jsp 

 

 

Източник: capital.bg 

Заглавие: България е спряла всички плащания по програма "Регионално развитие" 

Засега под риск са проекти за 150 млн. лв., но сумата може да нарасне значително 
 

Линк: 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/08/07/2357904_bulgariia_e_spriala_vsichki_plas

htaniia_po_programa/                                                                                                             
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Текст: Кабинетът "Орешарски" е премълчал проблеми с цялата европрограма "Регионално развитие" 
(ОПРР), сигналът за които е дошъл след одит от Брюксел. Тихомълком плащанията са спрени преди два 
дни. Така, ако до момента бяха замразени две от пет оси, то сега под риск са всички средства. 
Новината дойде не от вече бившия министър Десислава Терзиева, а от служебния - Екатерина Захариева. 
Сутринта по bTV тя не посочи причини за мярката, но заяви, че се надява до края на октомври да бъдат 
възстановени плащанията както по програма "Регионално развитие", така и по "Околна среда". Ден по-
рано Захариева посочи възстановяването на парите като основен приоритет в работата й на вицепремиер 
по икономическата политика. 
 
Пореден риск 
 
По информация от Министерството на регионалното развитие (МРР), под чиято шапка е управляващият 
орган по ОПРР, средствата по оперативната програма са спрени заради одиторски доклад на 
Европейската комисия. Към момента е получен предварителен вариант от него, като констатациите са от 
проверка по изпълнението на програмата от средата на април тази година. От ведомството не уточниха 
какви са изводите на одиторите, но те очевидно са достатъчно сериозни, за да се прекрати 
сертифицирането на всички плащания по оперативната програма. 
Според министър Захариева заради спрените плащания по ОПРР към момента има риск да бъдат 
загубени около 150 млн. лева (най-вероятно заявени от изпълнителите по проекти разходи). В случай че 
изпълнението на проекти по програмата се забави още, тази сума може да нарасне значително. 
Сред големите проекти по програмата например е северната скоростна тангента, чиято стойност е 120 
млн. евро. При спиране на плащанията по всички оси под въпрос остава и възстановяването на разходи за 
рехабилитация на пътища 2-ри и 3-и клас. Енергийното обновяване на жилищните сгради, за което са 
планирани около 50 млн. лв., но напредъкът е слаб, също може допълнително да забуксува. По този 
проект до края на 2015 г. трябва да бъдат обновени 180 жилищни сгради в цялата страна, като вече са 
подадени оферти за избор на изпълнители на строителните работи. 
Отделно от това заради спрените пари по програма "Околна среда" общини и строителни компании вече 
алармират за над 500 млн. лв. висящи задължения по започнати проекти за водна инфраструктура, 
сметища и пречиствателни станции. Сума от 167 млн. лв. вече беше обещана за плащане от бюджета. 
 
Скрити резерви 
 
Екатерина Захариева заяви, че ще се търсят резерви от бюджета за покриване на плащанията. Като 
източник на такива служебният кабинет разглежда публичната инвестиционна програма на кабинета 
"Орешарски", по която за тази година са заложени 500 млн. лв., но реално похарчени до момента са 
около 10%. За целта финансовият министър Румен Порожанов ще направи преглед на изпълнението й. В 
допълнение, ако има проекти с европейско финансиране, които не могат да бъдат завършени в 
заложените срокове, парите за тях също ще бъдат пренасочвани за дължими плащания към строителите, 
каза вицепремиерът. 

 

 

Източник: bgonair.bg 
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Заглавие: Рециклиране - става ли България част от "кръговата икономика" 
Тодор Бургуджиев за рециклирането и "кръговата икономика". 
 

Линк: http://bgonair.bg/bulgaria/2014-08-07/retsiklirane-stava-li-balgariya-chast-ot-kragovata-ikonomika                          

  

Текст: Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор на Екопак, с коментар за напредъкът на България 
относно превръщането на отпадъците в ресурси. 
 
 

Източник: namrb.org 

Заглавие: Важно! Насоки за реализиране на площадките за безвъзмездно предаване на разделно 
събрани отпадъци от домакинствата по чл. 19, ал. 3, т. 1 от Закона за управление на отпадъците 

Линк: http://www.namrb.org/?act=news&lang=1&id=2045                                                                                                             

  

Текст: По настояване на НСОРБ, МОСВ подготви Насоки за реализиране на площадките за безвъзмездно 
предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата в населените места с над 10 хил. жители  по 
чл. 19, ал. 3, т. 1 от Закона за управление на отпадъците. Обръщаме внимание, че в т. VІ от Насоките е 
посочен само примерен (неизчерпателен) списък с отпадъците от домакинства, които могат да се 
приемат на площадките. Съгласно Закона на площадките задължително трябва да се събират разделно 
събрани отпадъци от домакинствата, в това число едрогабаритни и опасни отпадъци от бита.   
  
Текста на Насоките може да изтеглите от ТУК 
   
Насоките също така са публикувани и на Интернет страницата на МОСВ, в категория "Отпадъци", в меню 
"Въпроси и отговори". 
 

 
 

Източник: sofia.bg 

Заглавие: Кметове искат отсрочка за проекти заради спрени европейски пари 
До понеделник общините трябва да получат 166.8 млн. лв. по програма "Околна среда"  
 

Линк: http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=9&sub_open=79317&nxt=0                                                                
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Текст: Най-късно до понеделник част от общините ще получат осигурените от бюджета пари за проекти 
по програма "Околна среда", съобщиха вчера от екоминистерството. Плащанията от ЕС по програмата 
бяха спрени в края на миналата година заради нарушения при обществените поръчки и още не са 
възстановени. Заради липсата на финансиране много от започнатите вече обекти може да бъдат спрени, а 
общините натрупаха сериозни дългове към строителни фирми. Междувременно кметове вече поискаха 
удължаване на сроковете за изпълнение на проектите по програмата заради забавените плащания.  
Във вторник Министерството на финансите отпусна 166.8 милиона лева, с които ще се покрият 100% от 
верифицираните плащания по замразената програма "Околна среда". Те ще бъдат разпределени поравно 
към всички общини, уточни бившият министър Станислав Анастасов. Подадени са искания за плащане на 
още над 202 милиона лева, които според него ще бъдат обработени до края на месеца.  
Кметовете чакат парите с нетърпение, но вчера все още не знаеха коя община колко ще получи от този 
транш. Според кмета на Хасково Георги Иванов трябва да се удължат сроковете по проектите със 
замразени пари. "Плащанията се бавят, а в същото време сроковете за изпълнение за общините остават 
същите. Трябва да се вземе решение за промяна на крайните срокове, защото, ако ние не платим на 
строителите, за нас текат неустойки. А след това започват да се водят и дела. Затова важният за нас 
въпрос е какво ще стане със сроковете за изграждане на обектите, ако общините не успеят да се справят 
заради забавянето на средствата", обясни Иванов. Проектът на Хасково е за изграждане на сметище за 
битови отпадъци. Той е започнат преди 3 месеца и очаква плащане в размер на 5.5 милиона лева.  
"Нямаме информация колко пари ще получим, но имаме малко над 1.5 милиона лева регистрирани 
средства по проекта за депото за отпадъци. Тези пари са изработени, инвестирани, одобрени по 
програмата и изпратени в Министерството на финансите", каза и кметът на Перник Росица Янакиева.  
Заместник-кметът по финансите на София Дончо Барбалов обясни пред "Сега", че все още не са получили 
писмо от екоминистерството колко пари ще вземе столицата и за кои проекти. Според Барбалов в 
последните седмици от ведомството отказват да верифицират разходи - например за най-големия проект 
по програма "Околна среда" - завода за преработка на отпадъци. "Така държавата ще излезе чиста, 
защото се плащат само верифицираните проекти, но се надявам се, че с новия служебен министър ще 
вървим в нова посока", коментира Барбалов.  
     
КОИ ПЕЧЕЛЯТ  
Общините, които ще получат пари за проектите си по "Околна среда", са Средец, Ловеч, Ботевград, 
Столична община, Сопот, Велики Преслав, Сливен, Първомай, Кричим, Търговище, Тунджа, Кърджали, 
Хисаря, Габрово, Свиленград, Кнежа, Стара Загора, Мездра, Козлодуй, Стамболийски, Севлиево, Белене, 
Бургас, Костинброд, Монтана, Димитровград, Видин, Кубрат, Аксаково, Раковски, Павликени, Созопол, 
Луковит, Плевен, Малко Търново, Хасково, Панагюрище и Перник. Проектите им са основно за депа за 
отпадъци и за така наречените водни цикли - модернизация на ВиК инфраструктурата.  
     
Столичният кмет Йорданка Фандъкова при едно от поредните си посещения на площадката, където се 
изгражда столичният завод за боклук. Това е един от проектите, за които общината очаква финансиране.  
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Източник: focus-radio.net 

Заглавие: 57 проверки е направила РИОСВ-В.Търново през месец юли 
 

Линк: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=767720%AE=1                                                                                                       

  

Текст: Велико Търново. 57 проверки е направила РИОСВ-В.Търново през месец юли, информира 
за Радио ''Фокус'' – Велико Търново Елин Андреев, директор на РИОСВ – В.Търново. По Закона за 
управление на отпадъците са направени 57 проверки, 48 от които са съгласно планът за контролната 
дейност, 8 проверки по изпълнение по Наредба за опаковки ,отпадъци от опаковки. 31 проверки по 
разрешителни за дейности с отпадъци и са проверени 5 общински администрации за изпълнение на 
Закона за изпълнение на отпадъците. ''Във връзка с контролната дейност са съставени 5 акта за 
административни нарушения. През месец юли е изведено 1 наказателно постановление от инспекцията 
на стойност 7000 лева'', посочи Елин Андреев. По компонента опазване чистотата на атмосферния въздух 
Инспекцията е направила 11 планови и 5 извънпланови проверки по сигнали като няма надвишаване на 
допустимите стойности на качеството на атмосферния въздух. През изминалия месец, съвместно с 
Областна администрация е създадена междуведомствена комисия, направени са проверки на всички по-
рискови обекти като язовири и корита на реки и е съставен протокол, според който имат необходимост от 
почистване. 

 

 

Източник: infostock.bg 

Заглавие: Цената на медта падна до двумесечно дъно 

 

Линк: http://www.infostock.bg/infostock/control/worldmarkets/news/57693-tsenata-na-medta-padna-do-

dvumesechno-dano                                                                                                                        

  

Текст: Цената на медта се понижи до най-ниското си ниво от юни месец насам на фона на признаците, че 
забавеното икономическо възстановяване на Европа може да ограничи търсенето на индустриални 
метали, пише Вloomberg. 

На Лондонската борса за метали, медта с доставка след три месеца поевтиня с 1,2% до $ 6 970 за 
метричен тон. 

Запасите от никел се покачиха до рекордни нива от 317 874 тона. Цените на метала нараснаха с 35% през 
тази година, като достигнаха до $ 18 730 за тон. 
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Цента на WTI се колебае близо до шестмесечно дъно, преди обявяване на данните за икономиката на 
Китай. 

Фючърсите на WTI за доставка през септември поскъпнаха с 11 цента до $97.03 за барел. Цената падна с 
0.5%  вчера, 6 август до $96.92 за барел. 

Фючърсите на Brent  за доставка през септември напреднаха с 18 цента до $104.77 за барел. 

Фючърсите на пшеницата за доставка през септември поскъпнаха с 2.8% до $ 5.68 за бушел в на борсата в 
Чикаго, което е най-голямото повишение от 15 април насам.  
 
Фючърсите на царевицата  за доставка през декември поскъпнаха с 1,9% до $ 3.7425 за бушел.  
 
Фючърсите на соята с доставка през ноември поскъпнаха с 1,3% до $ 10.80 за бушел. На 4-ти август цената 
достигна $ 10.54 за бушел, което е най-ниската цена от октомври 2010 г. насам. 
 

 


