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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева: 50 % от битовите отпадъци трябва да бъдат рециклирани до 
2020 г.  
Това каза министърът на Националната годишна конференция на НСОРБ 
 

Линк:  http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2810  
 

 

Текст: Министър Ивелина Василева участва в дискусионния форум „Опазването на околната среда - обща 
грижа на общините и държавата“ в рамките на Националната годишна конференция на Национално 
сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Тя очерта основните цели и предизвикателства в 
политиките по управлението на водите и отпадъците. 
„Околната среда не трябва да бъде възприемана като препятствие пред развитието на бизнеса и 
икономиката, а напротив - чрез осигуряване на чиста и безопасна околната среда, стимулираща растежа и 
създаваща нови работни места“, каза в началото на форума министър Василева. 
Тя подчерта, че интегрираното управление на водите следва да бъде поставено като основен принцип за 
осигуряване на чиста, безопасна и с достатъчно количество вода за населението, икономиката и за 
осигуряване на водните екосистеми, намирайки отражение във всяка политика от обществено-
икономическия живот на страната. 
Министърът посочи, че новите предизвикателства в управлението на отпадъците са свързани с целите за 
повторно използване и рециклиране на битовите отпадъци – 50 % от тях трябва да бъдат рециклирани до 
2020 г. „Проектът на Национален план за управление на отпадъците очертава ясни граници на политиките 
по отпадъци през следващия програмен период, като огромна тежест ще има инфраструктурата по 
третиране на биоотпадъците, без отделянето на които не би било възможно и подобряването на 
системите за събиране на рециклируемите отпадъци“, отбеляза Ивелина Василева. 
Тя увери, че ще бъдат положени нужните усилия за осъзнаване на ангажиментите и за своевременно 
въвеждане на новите изисквания и подобряване на управлението в сектора. „Това има за цел по-високи 
икономически резултати за страната като цяло, но и разбира се намаляване в дългосрочен план на 
разходите, което да бъде усетено от всички нас като граждани.“, категорична бе министърът. 
„Днес е повече от важно диалогът, сътрудничеството и усилията да бъдат съчетани на национално и 
местно ниво, за да можем да отговорим на съвременните предизвикателства пред околната среда и 
развитието на българската икономика“, каза в заключение министър Василева. 
 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Консултации на МОСВ с обществеността 
Заповед за определяне на методите за вземане на проби и изпитване на отпадъци по компоненти с цел 
класифициране и ред за изготвяне и съгласуване на плана за вземане на проби 
  

Линк:  http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=128   
 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2810
http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=128
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Текст: На основание чл. 66, ал. 1 и 2 и чл. 69, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс 
оповестяваме публично, че пред министъра на околната среда и водите е открито производство по 
издаването на Заповед за определяне на методите за вземане на проби и изпитване на отпадъци по 
компоненти с цел класифициране и ред за изготвяне и съгласуване на плана за вземане на проби 
Заповедта за определяне на методите за вземане на проби и изпитване на отпадъци по компоненти с цел 
класифициране и реда за изготвяне и съгласуване на плана за вземане на проби, се издава на основание 
на чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 11, т. 5 от Закона за опазване на околната среда и 
чл.14,   ал. 1 от  Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците. 
Със Заповедта се определят  методите за вземане на проби от отпадъците, методите за изпитване на 
отпадъците по компоненти, ред за изготвяне на план за вземане на проби, структура и съдържание на 
плана за вземане на проби, както и ред за съгласуване на план за вземане на проби. 
Крайна дата за съгласуване: 05.01.2015 г. 
Формата за участие на заинтересованите лица е представяне на писмени становища от заинтересованите 
лица на е-mail: rtsenkova@moew.governement.bg  
Пълният текст на проект на Заповед за определяне на методите за вземане на проби и изпитване на 
отпадъци по компоненти с цел класифициране и ред за изготвяне и съгласуване на плана за вземане на 
проби може да видите тук. 
  

 

Източник: dnevnik.bg 
 
Заглавие:  "Околна среда" ще финансира разделно събиране и рециклиране на отпадъците, а не нови 

депа 
  

Линк: 
http://www.dnevnik.bg/zelen/resursi/2014/12/04/2432353_okolna_sreda_shte_finansira_razdelno_subiran
e_i/   
 

 

Текст:  С европейските средства по оперативна програма "Околна среда" ще бъдат финансирани проекти, 
които подпомагат сепарирането, предварителното третиране и оползотворяването на сметта. 
Новите предизвикателства в управлението на отпадъците са свързани с целите за повторно използване и 
рециклиране на битовите отпадъци. Това заяви министърът на околната среда Ивелина Василева, като 
напомни, че до 2020 г. трябва да бъдат рециклирани и повторно използвани 50 на сто от битовите 
отпадъци и 35% от генерираните биоотпадъци. 
Още в началото на януари 2015 г. ще се отправят първите покани за проектни предложения за 
изграждането на компостиращи инсталации за биоразградими отпадъци. Ивелина Василева призова 
общините още отсега да подготвят проектите си и да кандидатстват за финансиране. 

mailto:rtsenkova@moew.governement.bg
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2014/december/Zapoved_metodi_izpitvane_klasifikacia_otpadaci.doc
http://www.dnevnik.bg/zelen/resursi/2014/12/04/2432353_okolna_sreda_shte_finansira_razdelno_subirane_i/
http://www.dnevnik.bg/zelen/resursi/2014/12/04/2432353_okolna_sreda_shte_finansira_razdelno_subirane_i/
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Василева уточни, че където има необходимост от изграждането на депа, ще се осигури национално 
финансиране. Рекултивацията на депа също ще се извършва с национални средства. 
До края на декември Министерският съвет ще приеме и Националния план за управление на отпадъците, 
обеща още Василева по време на националния форум на общините в НДК, цитирана от БТА. 
Националният план за управление на отпадъците е документът, на който ще се базира изпълнението на 
оперативна програма "Околна среда" в частта й за управление на отпадъците през следващия програмен 
период. 
 
 
 

Източник: news.plovdiv24.bg 
 
Заглавие: Поставят нов тип контейнери, клошарите няма да могат да ровят в тях 

 

Линк:  http://news.plovdiv24.bg//528737.html#ixzz3L0a1wL7f 
 

 

Текст:  ОП "Чистота" започна разполагането на контейнери тип "иглу" за разделно събиране на отпадъци 
от опаковки в район "Южен". 
"Това се прави както за подобряване на обслужването, така и за улеснение на гражданите", коментира 
директорът на предприятието Иван Стоянов. 
В "Южен" се въвеждат нови точки за разделно събиране на отпадъците и от 104 броят им нараства на 150. 
Досегашните "ракли" се подменят с контейнери тип "иглу", което не само ще подобри визията на района, 
но и ще спомогне за използването на контейнерите по предназначение. 
В тях да не може да се изхвърля смесен битов отпадък, а само опаковки, без възможност за ровене и 
разхвърляне на боклуци извън съдовете за смет, както и възможност за достъпа до отпадъците от 
клошари. 
ОП "Чистота" и Дирекция "Екология" към община Пловдив призовават гражданите да изхвърлят 
отпадъците от опаковки точно в този тип контейнери, за да се изпълнят европейските екологични норми. 
 

 
 

 

Източник: investor.bg 
 
Заглавие: Veolia твърди, че улиците на Лондон са покрити с платина 
Френската компания обикаля британските улици, търсейки ценни метали от отпадъците 

 

Линк: http://www.investor.bg/evropa/334/a/sn-ok-veolia-tvyrdi-che-ulicite-na-london-sa-pokriti-s-platina-
184966/   
        

 

http://news.plovdiv24.bg/528737.html#ixzz3L0a1wL7f
http://news.plovdiv24.bg/persons/4508.html
http://www.investor.bg/evropa/334/a/sn-ok-veolia-tvyrdi-che-ulicite-na-london-sa-pokriti-s-platina-184966/
http://www.investor.bg/evropa/334/a/sn-ok-veolia-tvyrdi-che-ulicite-na-london-sa-pokriti-s-platina-184966/
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Текст:  Veolia Environnement е компания за отпадъци и водни ресурси, която построи завод в Линг Хол в 
графство Уоруикшър. Заводът ще извлича редки метали, изхвърляни от автомобилните ауспуси и 
полепващи по пътищата и тротоарите. Компанията попаднала на тази „градска мина“ след сортиране на 
отпадъците като част от опит за намаляване на боклука, пращан на сметища. Това заяви в Париж 
вицепрезидентът на компанията за за Великобритания и Ирландия Естел Брачлианов, предава Bloomberg. 
“Водим преговори, за да видим дали можем да развием този бизнес в Лондон и други части на страната”, 
заяви тя. “Това си заслужава усилието в страни, където земята за сметища е скъпа”. 
Използваната техника също така извлича паладия и родия, използвани в каталитичните конвертори, 
прикачени към ауспусите. Тя е част от опита да се увеличат печалбите от рециклиране до 6 млрд. долара 
в рамките на 5 години. Veolia планира да използва проекти като този във Великобритания, за да намери 
нови начини за рециклиране на тоновете боклук, които събира всяка година. 
Освен това главният изпълнителен директор Антоан Фрерот планира да намали дълговете, да увеличи 
печалбите от договорите с общините и да влезе в пазари като водно рециклиране за минни, петролни и 
хранителни компании. Световният пазар за рециклиране и повторна употреба на боклук се очаква да 
расте с около 10% на година до стойност от 30 до 40 млрд. евро през 2020 г., заяви Фрерот пред 
журналисти. 
Запасите от платина, паладий и родий не могат да задоволят търсенето в момента. Причината 
са започналите стачки на миньори в Южна Африка и увеличаваща им се употреба в каталитични 
конвертори, които намаляват вредните емисии на автомобилите. 
Veolia очаква около 1,5 метрични тона платина, 1,3 тона паладий и 800 килограма родий да бъдат 
събирани всяка година от улиците на Великобритания. При сегашните цени на металите те биха били 
оценени на 123 млн. долара, според изчисления на Bloomberg. 
Заводът в Уоруикшир в момента печели около 100 хиляди британски паунда на година (160 000 долара), 
което означава, че Veolia може да събира по-малко пари за почистване на улиците, твърди Брачлианов. 
Около десет топчета паладий с големината на лещено зърно на стойност 400 паунда са били събрани за 
около седмица в завода. Компанията се надява да повтори този успех във Франция и на други места във 
Великобритания, заяви тя. 
 
 

 
Източник: scrap-bg.com 
 

Заглавие: Оловен скрап – има недостиг и спекулации 
 
Линк:  http://scrap-bg.com/11012/   

          

  

Текст: Европейските производители на олово са обезпечили по-високи премии за цената на метала през 
2015 г. в сравнение с договорите за текущата година.Към момента се  запазва  недостиг на предлагането 
на оловен скрап, което заплашва способността на производителите  на вторични метални да поддържат 
стабилно ниво на производство.  
 В последните няколко години, производителите на  вторично олово страдат от високи цени за закупуване 
на  оловен скрап от  батерии и акумулатори,има излишен  капацитет на пазара, а сериозността на 
ситуацията продължава да расте.  
Въпреки, че не се наблюдава прякото въздействие на дефицита по офертите за оловен скрап , 
производителите твърдят, че недостигът на скрап е предизвикал увеличение на премиите за 99.985%  със 
средно  € 10.05 ($ 6,2-12,4) по договорите за 2015 г.,  производителите ще им  бъде трудно да се “се 

http://www.investor.bg/sasht/337/a/stachka-sviva-pechalbata-na-impala-platinum-sys-75-178234/
http://scrap-bg.com/11012/
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задържат на повърхността” на премиите  както през миналата година. Това е всичко се дължи на 
търсенето и предлагането,а част от големите играчи в този бизнес спекулират с количествата и цените. 
 
 
 

Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: Никелът отново поскъпва след забраната за износ на руда от Индонезия 
 

Линк:   http://bnr.bg/finance/post/100493963/nikelat-otnovo-poskapva-sled-zabranata-za-iznos-na-ruda-ot-
indonezia  
 

 
 
Текст: Цената на никела продължава своя възход, който започна с ръст от 1,6% вчера, след като 
конституционният съд на Индонезия потвърди забраната за износ на непреработени руди, която бе 
наложена, за да се увеличат инвестициите в местната индустрия. Днес никелът поскъпна с 2,2% до цена 
от 16 958 долара за тон на Лондонската борса за метали.  
Забраната привлича най-вече китайски инвеститори, които според Министерството на енергийните 
ресурси и полезните изкопаеми планират да изградят шест алуминиеви рафинерии и 30 никелови 
топилни пещи до 2017-а година.  
Сред останалите метали, търгувани в Лондон, алуминият, цинкът, медта и оловото също поскъпнаха, а 
калаят бе без промяна.  
 
 

 
Източник: stroitelstvoimoti.com 

Заглавие: Министерството на енергетиката ще определя ползването на подземните ресурси  
Линк: 
http://stroitelstvoimoti.com/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81
%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D1%89%D0%B5-%D0%BE%D0%BF/   
 

 
 
Текст: До момента контролът върху находищата бе разхвърлян между три ведомства 
Министерството на енергетиката (МЕ) поема контрола върху подземните богатства, провеждането на 
конкурси за разрешителни за търсене и проучване на суровини и метали, както и издаването на концесии 
за добив. 
Така енергийният министър Теменужка Петкова и дирекция „Природни ресурси и концесии“ във 
ведомството ще определят и провеждат политиката по използването на подземните ресурси. 

http://bnr.bg/finance/post/100493963/nikelat-otnovo-poskapva-sled-zabranata-za-iznos-na-ruda-ot-indonezia
http://bnr.bg/finance/post/100493963/nikelat-otnovo-poskapva-sled-zabranata-za-iznos-na-ruda-ot-indonezia
http://stroitelstvoimoti.com/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D0%BE%D0%BF/
http://stroitelstvoimoti.com/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D0%BE%D0%BF/
http://stroitelstvoimoti.com/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D0%BE%D0%BF/
http://stroitelstvoimoti.com/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D0%BE%D0%BF/


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 7  

  

Министерството ще е това, което ще следи дали се изпълняват договорите за концесии и плащат ли се 
таксите от концесионерите. То ще отговаря и за хидроенергийните концесии. 
Под опеката на енергийното министерство попадат вече и Националният геоложки фонд, Националното 
скалнофондово хранилище и специализираните информационни системи за данните от геоложките 
изследвания. То също така ще следи как се управляват отпадъците на минната индустрия. 
Решението подземните богатства да се поемат от енергийното ведомство среща одобрението на минния 
бранш. „В продължение на 15 години ние се борихме активно това да се случи и настояваме да остане 
така“, казва председателят на УС на Българската минно-геоложка камара Лъчезар Цоцорков. 
До момента контролът върху подземните богатства бе разхвърлян между три министерства – на 
икономиката и енергетиката, на регионалното развитие и на околната среда. Ангажираните в сектора 
очакват скорошно приемане на Национална стратегия за устойчиво развитие на минната индустрия в 
България, която ще даде дългосрочна визия на политиките за подкрепа на бизнеса. 
ПОДЕМ 
Планират над милиард лева инвестиции в рудодобива 
Високите борсови цени на металите са допълнителен тласък за инвестиции в рудодобива в Родопите. 
Това показват данните от доклад за социалната икономика на рудодобива в този район. 
Само в двата най-големи проекта за рудодобив – на злато до Крумовград и на волфрам до Велинград – са 
планирани инвестиции в размер на 400 млн. лв. Има и заявен интерес за отваряне на повече от десет 
нови рудника и над 1 млрд. лв. инвестиции в региона. Към момента в рудниците и фабриките са заети 
около 2700 души, които работят в 10 рудника и 4 обогатителни фабрик в Родопите. В много региони 
обаче рудодобивът застрашава развитието на туризма и биоземеделието, категорични са авторите на 
доклада за социалната икономика на рудодобива. 
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Текст: 200 метра кабел е бил откраднат рано тази сутрин в столичния ж.к. „Надежда", съобщиха от ЧЕЗ. 
Заради кражбата без електрозахранване до момента е блок 272 в квартала. Кабелът е откраднат от 
тръбна мрежа в шахти под земята. 
„Това е втората кражба на меден кабел в ж.к. "Надежда" в София само за последната седмица. Без 
електрозахранване вследствие на посегателството в момента са 299 клиенти на компанията. 
Мобилизирахме аварийна група веднага след като получихме сигнала и работим за отстраняване на 
повредите и полагане на нов кабел. Средствата, които ще вложим отклоняват ресурс, който в противен 
случай инвестираме в развитие на мрежата., каза Виктор Станчев, директор „Експлоатация и 
поддържане" в ЧЕЗ Разпределение България. 
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