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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева в Рига: Биологичното разнообразие може да се превърне в 
предпоставка за устойчиво развитие на регионите  
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3253                  
                                        

 

Текст: Биологично разнообразие и зелен растеж е във фокуса на провеждащия се днес Неформален 
съвет на министрите по околна среда в Рига, Латвия, в който участва  министър Ивелина Василева. 
„Биологичното разнообразие може да се превърне в предпоставка за добро качество на живота и 
устойчиво развитие на регионите при правилното насочване на икономическите дейности и прилагане на 
устойчиви политики и практики за икономическо развитие“, заяви министър Василева. 
В хода на дискусиите държавите членки подчертаха необходимостта от запазване на природния капитал, 
интегриране на политиките по биологично разнообразие с останалите секторни политики по земеделие, 
рибарство, горско стопанство, градска среда и транспорт, чрез същевременно осигуряване на зелен 
растеж, нови работни места, благосъстояние на обществото. 
Министрите ще споделят още националния опит за интегриране на биологичното разнообразие в 
останалите сектори. 
Сесията днес ще завърши с дискусия относно очакваните резултати на 21-ата конференция на страните по 
Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, която ще се проведе през месец декември в 
Париж. 
 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: 115 000 000 лeва ще отидат за по-чист въздух до 2020 г. 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3252 
                                        

 

Текст: 29 общини с нарушено качество на атмосферния въздух ще могат да бъдат бенефициенти по 
проекти за по-чист въздух и устойчив градски транспорт по ОП „Околна среда 2014-2020“. Това съобщи 
зам.-министърът на околната среда и водите Павел Гуджеров при откриването на Форума за мобилност 
на мрежата от европейски градове EUROCITIES. Финансирането ще е към мерки за намаляване на 
емисиите от битово отопление, както и за намаляване на емисиите от превозните средства на 
обществения транспорт, включително по-слабо използване на конвенционално горива там и подмяна на 
изпускателните системи на превозните средства за обществен превоз. 
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По „Околна среда“ бяха заделени 309,9 млн. лв. в мерки за подобряване на качеството на атмосферния 
въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства за градския транспорт. „Резултатите от 
работата ни лесно се забелязват в ежедневието като по-комфортен, редовен и ефективен градски 
транспорт, но други резултати, които може би са малко по-важни, остават по-встрани. Това например е 
осигуряването на по-чист въздух и околна среда. Бяха доставени 126 автобуса на Столична община, които 
работят на сгъстен природен газ, което води до намаляване на вредните емисии до шест пъти“, обясни 
Гуджеров. 
Той посочи и друг проект с бенефициент Столична община – доставените десет метровлака, което ще 
доведе до намаляване на вредни емисии във въздуха с 2,78 хил. тона годишно. „Двaйсетте нови 
трамвайни мотриси намаляват въглеродния диоксид с 5000 т годишно. Важно е да осигурим живота и 
здравето на хората“, каза още зам.-министър Павел Гуджеров.  
 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Няма опасни емисии във въздуха в Иганово след новия взрив 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3251                                    
 

 

Текст: Няма опасни емисии във въздуха в Иганово след взрива на 14 април. Това показват резултатите от 
трите последователни измерванията, направени  на място. 
След получен сигнал за взривове в завода на ВМЗ в село Иганово по разпореждане на министъра на 
околната среда и водите Ивелина Василева, мобилна станция с екип на РИОСВ – Пловдив и на Регионална 
лаборатория - Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда са заминали за Иганово. 
Подвижната мобилна станция е разположена пред кметството. 
 
 
 
Източник: clubz.bg 
 

Заглавие: "Екотерористът" вън от екоминистерството? 
МОСВ започва процедура по подбор на нови членове на висшия екологичен съвет 
 

Линк: http://clubz.bg/17410-ekoteroristyt_vyn_ot_ekoministerstvoto                  
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Текст: Соченият за "екотерорист" управител на Коалиция за устройчиво развитие (КУР) - Дончо Иванов 
може да остане извън екоминистерството. Причината - МОСВ започва нова процедура по избор на 
представители на неправителствения сектор във Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС), където член 
е и Иванов. 
Съветът е изключително важен помощен орган към Министерство на околната среда и водите, който най-
общо казано предлага решения по оценката на въздействието на околната среда (ОВОС). 
Както Клуб Z писа, Иванов бе заснет със скрита камера на Нова тв да иска 200 000 евро от бизнесмен в 
Пирдоп, за да оттегли коалицията му жалбата си за липса на ОВОС по проект на бизнесмена. По време на 
"преговорите" той споменава и че е част от структурата в екоминистерството и през него минават 
решения за оценката за въздействие. Към днешна дата със случая с КУР се занимава прокуратурата. Но 
пък организацията все още е част от ВЕЕС. 
Тази седмица обаче МОСВ започва нова процедура по подбор на НПО и очакването на сектора е този път 
КУР да не спечели място в Съвета. 
В новия подбор ще могат да участват и организации и лица, свързани с политически партии, което ще 
отвори пътя на ПП "Зелените". През 2011 г. съпредседателят й Андрей Ковачев не бе допуснат до Съвета 
именно с мотива, че е политически обвързан.  
Комисията за защита от дискриминация (КЗД) обаче се произнесе по въпроса и препоръча да се премахне 
изискването членовете на ВЕЕС от квотата на неправителствените организации да нямат общо с 
ръководствата на партии. 
Ще се извади ли КУР от Съвета от екоминистерството не могат да кажат и не пожелаха да предпоставят 
изхода от конкурса. Посочиха само, че обявяват новата процедура. 
 

 
Източник: zetramedia.com 
 

Заглавие: 13 „зелени“ сигнала до РИОСВ-Плевен за месец 
 

Линк: http://zetramedia.com/?p=34302                     
                                        

 

Текст: 13 са сигналите, получени на „зеления телефон“, по електронна или обикновена поща в 
Регионалната инспекция по околна среда и водите /РИОСВ/ в Плевен за месец март. Извършени са 
проверки по сигнал за горене на гуми и кабели в пункт за черни и цветни метали в село Златна Панега, за 
замърсяване на водите на река Бели Вит в землището на тетевенското село Рибарица, за изхвърляне на 
отпадъци от пречиствателната станция в Кнежа в района на бившия свинезавод. Извършени са проверки 
и са дадени предписания на отговорните лица и институции. Екоинспекцията отново е била уведомена за 
нерегламентирано отглеждане на пилета в село Телиш. Установено е, че в частен имот се отглеждат 
пилета. Собственикът има разрешение за това, като е отдал имота под наем на дружество. Инвеститорите 
също са подали уведомление в РИОСВ за отглеждане на пилета, но процедурата още не е приключила и 
екоинспекцията не е издала крайния документ. Затова експертите са дали предписания да се 
преустанови отглеждането до приключване на процедурата. Сред другите сигнали са за изтичане на 
амоняк от стара хладилна инсталация в Летница, за мирис на газ край сондаж в село Деветаки, за 
нарушена връзка между двете корита на река Осъм, за замърсяване на въздуха в Долна Митрополия и за 
натрупани отпадъци край депото в Пордим, както и за препарирани птици от защитен вид в заведение в 
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Плевен. Два от сигналите са изпратени по компетентност до областните управители на Плевен и Ловеч, по 
останалите са извършени огледи на място и са предприети мерки. 
 
 
Източник: scrap-bg.com 
 

Заглавие: Ново понижение на скрапа в Китай 14.04.2015 
 

Линк: http://scrap-bg.com/tag/%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF/                                           
 

 

Текст: Стоманодобивните заводи в Източен Китай  допълнително намаляват своите скрап  цени  , поради 
продължаващите низходящи цени на  желязната руда . Maanshan Iron & Steel (Magang), най-големият 
производител на стомана в източната китайска провинция Анхуей,  в понеделник намали изкупната цена 
с Yuan 30 / метричен тон ($  5/ т). След корекцията, Magang ще плаща Yuan 1610 / т с ДДС( 260 $ ) , 
доставени на Maanshan, за дебелина 6 мм. Това е седмото  намаляване на комбината, от  Лунната Нова 
година, което представлява спад с Yuan 30 $ /т общо. 
“Това показва неблагоприятните  прогнози за следващото тримесечие. Цените на  тръгнаха да падат 
покрай спот пазара на желязната руда. В търговията на дребно на  Пекинския  пазар, цената на 18-25 мм 
диаметър HRB 400 арматурно желязо се оценява на Yuan 2,310-2,320 / T ( 372 – 374 $ ) , което е  надолу 
с  Yuan 90 / т ( 14,50 $ ) от седмица по-рано. 
62% Fe желязна руда  е  $ 47.75 / суха  CFR Северен Китай. 
Jiangsu Shagang Group, в събота понижи изкупната цена с Yuan 30 / т ( 5 $ ), като цената на скрап 6 mm е 
Yuan 1550 / MT ( 250 $ ) включително ДДС, доставени в  Zhangjiagang, провинция Дзянсу . Компанията е 
намалила своята покупателна цена седем пъти с  общо намаляване от Yuan 170 / т  ( 28 $ ) от март насам. 
Yonggang Group, също в провинция Дзянсу, в  понеделник намали цената  със същата сума за  дебелина 
най-малко 8 мм  и сега цената е Yuan 1610 / MT, ( 260 $ ) включително ДДС, доставени в  Zhangjiagang. 
Заводът  е направил три съкращения в размер общо на Yuan 80 / т,( 13 $ ) 
Всички китайски заводи очакват ново понижение на скрапа в следващите седмици! 

 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: В Средиземно море кръжат над 1000 тона пластмасови отпадъци 
 

Линк: http://www.greentech.bg/archives/60387                                       
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Текст: Огромни количества пластмасови отпадъци се носят из Средиземно море, казват учените. Тяхно 
проучване е установило, че около хиляда тона пластмаса плува на повърхността на красивото море – 
предимно парчета от бутилки, торбички и опаковки. 
Безценното биологично богатство на Средиземно море и икономическото му значение означават, че 
пластмасовото замърсяване е особено опасно, твърдят испанските изследователи. Те са открили парчета 
пластмаса в стомаха на риби, птици, костенурки и китове. Малки парчета пластмаса са били открити и у 
стриди и миди, отглеждани по бреговете на Северна Европа. 
„Идентифицирахме Средиземно море като голяма зона на натрупване на пластмасови отпадъци“, каза 
Андрес Козар от университета на Кадис в Пуерто Реал, Испания.“Пластмасовото замърсяване в морето се 
е разпространило дотолкова, че се превръща в проблем от планетарен мащаб – и това се случва след 
само половин век широка употреба на пластмасови материали. Което ще рече, че са нужни спешни 
управленски стратегии за справяне с този проблем“.  
Пластмасовите отпадъци в Средиземно море се натрупват по подобен тертип като тези в океанските 
течения в Индийския океан, Северния Атлантически океан, Северния тих океан, Южния Атлантик и 
Южния тих океан, показва проучването. Подобно огромно „изобилие“ от пластмасови боклуци е 
установено и из други морета, включително Бенгалския залив, Южнокитайско море и Баренцово море 
при Северния ледовит океан. 
Учените са особено загрижени за много малките парченца пластмаса – т. нар. микропластмаса (парчета с 
размер по-малко от 5 мм дължина), заяви д-р Дейвид Мори от Лондонския университет в свой коментар 
пред изданието PLoS ONE. Проучването е установило, че повече от 80% от пластмасовите елементи в 
Средиземно море попадат точно в тази категория. „Тези много малки пластмасови фрагменти лесно 
биват поглъщани от морските видове, потенциално освобождавайки отровните химикали от платмасите в 
червата на животните,“ обяснява д-р Морит пред BBC News.  
Пластмасовите микро-частици не се разграждат в околната среда. Затова човекът трябва да мисли по-
внимателно за това как можем да боравим с пластмасите, как можем да ги рециклираме или да намалим 
използването им, посочват учените.  
Средиземно море представлява по-малко от 1% от световния океан, но е важен воден басейн в 
икономически и екологичен план. Там се срещат между 4% и 18% от всички морски видове. Морето 
осигурява приходи от туризъм и роболов за множество страни. „Като се имат предвид биологичното 
богатство и концентрацията на икономически дейности в Средиземно море, последиците от 
пластмасовото замърсяването на морската среда и човешкия живот са особено рисков фактор“, казва д-р 
Козар. 
 
 
 
Източник: presa.bg 
 

Заглавие: Въведете новата формула за такса битови отпадъци 
 

Линк: http://presa.bg/article/Vavedete-novata-formula-za-taksa-bitovi-otpadatsi/70976/2/0                                     
 

 

Текст: Омбудсманът Константин Пенчев поиска информация за предприетите действия от страна на 
Министерски съвет и Националното сдружение на общините в България в изпълнение на разпоредбата за 
размера на таксата за битови отпадъци. 
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 Омбудсманът от години полага усилия да бъде прекратено несправедливото определяне на таксата за 
битови отпадъци въз основа на данъчната оценка на имота, което я превръща във втори имотен данък в 
противоречие с Конституцията, информират от кабинета на омбудсмана. 
 "Както знаете, аз следя проблема с определянето на размера на таксата за битови отпадъци още от 2011 
г., тъй като този въпрос е от изключително значение за гражданите и институцията получава много жалби, 
свързани с начина на определяне на тази такса от общините в цялата страна. Отправял съм не веднъж 
препоръки както за законодателни промени до парламента и Министерския съвет, така и до общините за 
съобразяване с основния принцип, заложен в закона, че размерът на таксата се определя в левове според 
количеството на битовите отпадъци", посочва Константин Пенчев. 
 Той напомня още за организираната през месец юни 2011 г. дискусия на тема "Справедливо определяне 
на таксата за битови отпадъци" и за отправената тогава от него препоръка да се сформира работна група 
към Министерството на околната среда и водите, която да подготви текстове за законодателни 
изменения. 
 "Все още обаче няма реален резултат за гражданите, независимо от направените законодателните 
изменения, които принципно подкрепих" – пише националният омбудсман, като напомня за 
изменението на нормата на чл. 67, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, с което се регламентира 
таксата да не може да се определя въз основа на данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната 
авансова стойност или пазарната им цена. 
 Първоначално новият метод за определяне на таксата трябваше да започне да действа от 1 януари 2015 
г., но заради липсата на готовност от страна на общините срокът беше променен на 1 януари 2016 г. И за 
да не бъде отново отложено действието на забраната за определяне на таксата за битови отпадъци въз 
основа на данъчната оценка, омбудсманът настоява Министерският съвет и общините да изпълнят в срок 
законовото изискване за изработване на методика за определяне на размера на таксата за битови 
отпадъци. 
 
 
 
Източник: zarata.org 
 

Заглавие: Обраха кабелите около Обсерваторията в Стара Загора 
 

Линк: http://zarata.org/?p=20523                                     
 

 

Текст: 52-годишен старозагорец се обадил в полицията, че за периода от 4 до 9 април край „Народна 
астрономическа обсерватория „Юрий Гагрин” – Стара Загора някой е изкопал канал и е откраднал 75 м 
алуминиев кабел и 15 м меден проводник, собственост на планетариума. 
По случая е образувано досъдебно производство. 
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