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Източник: МОСВ  
 

Заглавие: Атанаска Николова е назначена за заместник-министър на околната среда и водите 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3903   
 

  
 

Текст: Министър-председателят Бойко Борисов назначи Атанаска Николова за заместник-министър на 
околната среда и водите. 
Атанаска Николова е инженер еколог и инженер по биотехнология от Техническия университет в София. 
Притежава над 20-годишен опит в сферата на опазване на околната среда и устойчивото развитие. Била е 
заместник-кмет на община Бургас и заместник-министър на околната среда и водите в служебното 
правителство на проф. Георги Близнашки 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Ученици от София ще са първите зрители на екоспектакъл с Рачков и Зуека 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3905 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще посрещне над 300 ученици от 
София на миниспектакъл „Яко е да си еко“. Звезди в образователното шоу са актьорите Димитър Рачков и 
Васил Василев – Зуека. 
Представлението ще се проведе на 03 декември 2015 г. (четвъртък) от 15:30 часа в Зала 11 /кино 
„Люмиер“/ на НДК. 
Екопосланиците Зуека и Рачков ще представят по атрактивен начин пред младите хора „зелената“ тема, 
за да създадат у тях интерес и отношение към опазването на природата. 
 
 
Източник: stroitelstvoimoti.com 
 

Заглавие: Брюксел заменя дървата и въглищата за огрев с биоматериали, МОСВ не знае  
 

Линк: http://stroitelstvoimoti.com/%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB-
%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F-
%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-
%D0%B2%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0/ 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3903
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Текст: Директива на Европейския съюз въвежда забрана за отопление с дърва и въглища и замяната им с 
брикети от биомаса или друго екогориво. Рестрикцията ще влезе в сила от следващата година, ще има 
обаче и гратисен период. На МОСВ обаче не било известно да се водят дебати по темата. От ведомството 
са категорични, че ако въпросът се постави на дневен ред, министерството ще бъде твърдо против. 
Становището и политика на МОСВ е да се подобрява състоянието на въздуха не чрез забрани, а чрез 
стимули, отчитайки социално-икономическото положение в страната. Все пак от 1 януари 2022 г. ще има 
промяна в изискванията към отоплителните уреди. Тогава битовите уреди на твърдо гориво ще трябва да 
отговарят на Директива 2009/125/ЕО, ангажирани с прилагането й обаче са от Министерство на 
икономиката. И докато у нас казусът с директивата се изяснява, от ЕС очакват с новата директива да се 
намалят вредните емисии във въздуха. Страната ни е сред тези, които влизат в списъка на замърсителите. 
В редица български градове са измерени високи нива на фини прахови частици. Причина за 
превишенията в нормите е масовото използване на твърдо гориво в бита през есенно-зимния период у 
нас, както и автомобилният транспорт. Към момента не се дават разчети с колко биха се повишили 
разходите на домакинствата, които ще трябва да сменят дървата и въглищата за огрев с екоматериалите. 
 
 
Източник: zonaburgas.bg 
 

Заглавие: Руска Бояджиева е новият заместник-кмет по европейски политики и околна среда 
 

Линк: http://www.zonaburgas.bg/2015/12/%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-
%d0%b1%d0%be%d1%8f%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%b5-
%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%82-
%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%ba%d0%bc/ 
 

   
 

Текст: Руска Бояджиева е новият зам.-кмет на Бургас с ресор „Европейски политики и околна среда“. Тя 
заема мястото на Атанаска Николова, която става зам.-министър в МОСВ. 
Руска Бояджиева е завършила Английската гимназия в Бургас, а след това висше образование във 
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Археология“. Владее английски 
и руски език. 
Притежава професионална квалификация по разработване на проекти по програми на Европейския съюз. 
През 2009 година завършва специализация по европейска административна практика в Центъра за 
юридически науки в Бургаския свободен университет. 
Руска Бояджиева е преминала много обучения в сферата на планирането и управлението на проекти. 
Била е консултант по планиране и реализация на проекти в Сдружение „Европейски проекти“ – Бургас. 
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През 2008 година започва работа в Община Бургас като главен експерт в дирекция „Евроинтеграция“, а в 
периода 2010 – 2012 година е неин директор. 
От 2010 година до днес Руска Бояджиева е ръководител на мега проекта „Интегриран градски транспорт 
на Бургас“. 
 
 
Източник: cross.bg 
 

Заглавие: Топлофикация-София дава 100 000 гаранция, за да изпревари недоволни от горенето на 
боклука 
 

Линк: http://www.cross.bg/sofiya-otpadutzi-tona-1490381.html#axzz3tEyxwWEa 
 

   
 

Текст: /КРОСС/Столичната топлофикация ще внесе гаранция от 100 000 лева в сметката на РИОСВ-София, 
за да започне предсрочно изграждането на инсталация за изгаряне отпадъците на града. Целта е да се 
избегне евентуалното забавяне, ако еколози и граждани обжалват получената Оценка за въздействие на 
околната среда/ОВОС/ за инсталация на площадката на ТЕЦ "София" в район Сердика. 
Предложението за гаранцията, внесено от зам.-кмета по финансите Дончо Барбалов, бе одобрено от 
Стопанската комисия в Столичния общински съвет, утре ще бъде гласувано и на заседанието на СОС. 
Правната възможност за оспорване на решението по ОВОС може да доведе до съществено забавяне 
раелизацията на инвестиционното предложение на "Топлофикация - София" ЕАД, тъй като съгласно чл. 
90, ал. 1 от АПК при подаване на жалба, административни актове не се изпълняват до решаване на спора 
от съответния орган. Предвид горонот, евентуално закъснение на проекта би наложило Столична община 
да търси други варианти за предаване на произведеното RDF гориво, включващи транспортирането му на 
големи разстояния до циментовите заводи. Последното води до възникване на тежки финансово-
икономически последици, свързани с разходи за транспортиране и третиране на преработените 
отпадъци, пише в предложението се Барбалов. 
Предвидено е гаранцията от 100 000 лева да бъде освободена след окончателното влизане в сила на 
ОВОС. 
През юли докладът по ОВОС за проекта „Изграждане на Инсталация за комбинирано производство на 
енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък" бе подложен на обществено обсъждане на 
"Московска" 33. 
Проектът за изгаряне на 180 000 тона на година от столичния боклук в ТЕЦ-овете на „Топлофикация 
София" ЕАД ще позволи цената на парното да се запази на сегашните нива, а зависимостта ни от внос на 
природен газ да намалее. Системата ще позволи замяната на 10% от природния газ, необходим за 
производства на топлинна енергия, с RDF отпадъци. Инсталацията не крие риск за здравето на хората и 
няма да доведе да замърсяване на околната среда, увериха експертите. 
На объсждането с граждански организации присъстваха и представители на „Топлофикация София" и на 
Столична община, както и авторите на проекта от датската компания RAMBOLL. 
Битовите отпадъци на София през 2014 г. са 370 тона, новата инсталация ще изгаря 180 тона, това е 
половината от боклука, не е реализаран планът да се намалят отпадъците, които изхвърлят столичани. 
Какво ще рециклираме, коментираха еколози. Според гражданските организации ако се изгради подобно 
съоръжение за рециклиране, каквото се предвижда, ще означава, че след 20 години столичани ще 
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продължават да хранят тази инсталация за изгаряне на отпадъци, защото тя не може да работи ефективно 
под планирания си капацитет. 
От "За земята" се обявиха категорично против и заявиха, че "Намерението на Столична община и 
Топлофикация София да изгарят отпадъците на града в ТЕЦ София представлява опасно и скъпо 
разхищение на енергия, суровини и обществени средства. Те се мотивираха, че: 
- всеки ден ще се образуват 25 тона силно токсични пепели, които трябва да се обезвреждат в специални 
депа за опасни отпадъци, отдалечени на стотици километри; 
- чрез изгаряне ще се унищожават 180 000 тона годишно ценни суровини (пластмаси, хартия, картон, 
текстил, дървесина, биоотпадъци), които биха могли да се рециклират; 
- 36 хиляди тона шлака годишно ще пълнят депата за отпадъци на София; 
- в условията на силно замърсения въздух в София ще се отделят нови количества опасни 
ракообразуващи замърсители: фини прахови частици (12,8 тона / година), диоксини (0,13 гр/г), тежки 
метали (0,7 тона/г кадмий, олово, живак и др.), азотни оксиди (256 тона/г) и коктейл от органични 
химикали, които вредят на имунната система и причиняват преждевременна смърт от ракови, сърдечно-
съдови, мозъчно-съдови и белодробни заболявания; 
- ще се добавят 650 хиляди километра годишно допълнителен трафик на камиони в и извън града за 
превоз на горивото от отпадъци до ТЕЦ-а и на шлаката и опасните отпадъци от изгарянето до отдалечени 
депа; 
- ще спре напредъка на рециклирането, поради конкуренция за суровините; 
- ще унищожава материали, които имат огромен енергоспестяващ потенциал, ако бъдат рециклирани, за 
да замени едва 10% от сега използвания природен газ 
- ще затрудни постигането на задълженията на България за рециклиране и ефективно използване на 
ресурсите, което може да доведе до нови наказателни процедури и глоби за страната ни. 
Еколозите призоваха Столична община, "вместо този скъп и опасен проект, да предприеме бързи и 
решителни стъпки за справяне с отпадъците, които избягват здравните рискове и са много по-евтини". 
 
 
Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Еврокомисията представи екологичната стратегия на мандата си 
 

Линк:http://www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2015/12/02/2661734_evrokomisiiata_predstavi_ekologi
chnata_strategiia_na/ 
 

   
 

Текст: Европейската комисия публикува днес дългоочакван пакет от екологични законопроекти, 
известен още като Пакет за кръговата икономика. Брюксел очаква предвидените мерки да повишат 
ефективността на ресурсите и да стимулират бизнеса и потребителите да залагат на стоки, лесни за 
рециклиране и за повторна употреба. 
До края на мандата си Европейската комисия ще изпълни следните приоритети: 
- намаляване на разхищаването на храна като се създаде обща методология за изчисляване на загубите в 
държавите членки, по-добро означаване на сроковете на годност и постигане на целта хранителните 
отпадъци да се намалят наполовина до 2030 г. 
- развиване на стандартите за качество на вторичните суровини на общия европейски пазар; 
- изпълняване на двугодишен работен план (Ecodesign working plan - законова рамка, чрез която ще се 

https://en.wikipedia.org/wiki/Circular_economy
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поставят стандарти за ефективност на употребата на енергия за производството на определени групи 
продукти) до 2017 г., чрез който да се подобри дължината на живота и възможността за рециклиране на 
продуктите, както и тяхната енергийна ефективност. Преди около месец в европейските медии изтече 
информация, че в рамките на тази цел ЕК планира на първо време да включи техниката и по-конкретно – 
да предложи задължителен дизайн за електронните дисплеи. 
- ревизиране на европейските регулации за торовете в подкрепа на органичните съставки; 
- подобряване на възможността за рециклиране на пластмасите и премахване на опасните вещества в тях, 
както и намаляване на морските отпадъци; 
- мерки за пречистването на отпадните води. 
Еврокомисията отделно предложи цели за рециклирането на отпадъците: 
- обща за целия ЕС цел за рециклиране на 65% от битовите отпадъци и на 75% от отпадъците за опаковки 
до 2030 г.; 
- намаляване на количествата отпадъци в ЕС с 10% до 2030 г.; 
- икономически стимули за екологичносъобразния бизнес; 
- забрана за депониране на разделно събрани отпадъци; 
- предвиждане на икономически инструменти за спиране на депонирането на боклук; 
- еднакво изчисляване на това колко боклук се рециклира във всяка държава членка. 
"Предложенията покриват целия жизнен цикъл на стоките: от производството и консумацията до 
управлението на отпадъците и пазара за вторичните суровини", пише еврокомисията в съобщение до 
медиите. Обявен политически приоритет на изпълнителния орган на ЕС е новата екологична политика да 
стимулира създаването на работни места, икономическия растеж, инвестициите и социалните политики. 
За тази цел вторият европейски комисар, натоварен с работата по пакета беше зам.-председателят на 
еврокомисията Юрки Катайнен в чието портфолио е заетостта. 
В законопроектите е предвидено финансиране на стойност 5.5 млрд. евро от структурните фондове за 
управление на отпадъците и за инвестиции в кръговата икономика на национално ниво, както и 650 млн 
евро по програма "Хоризонт 2020". 
"Тези предложения изпращат позитивен сигнал към онези, които имат намерение да инвестират в 
кръговата икономика. Днес ние заявяваме, че Европа е най-доброто място за създаване на устойчив и 
екологичен бизнес. Потенциалът за създаване на работни места в кръговата икономика е огромен, а 
търсенето на по-добри, по-ефикасни продукти и услуги расте с бързи темпове. Ще премахнем бариерите, 
които затрудняват бизнеса в оптимизирането на ресурсите му", коментира Катайнен по време на 
представянето на новото законодателство. 
Пакетът за кръговата икономика беше очакван с интерес от мнозина наблюдатели в Брюксел. 
Предишният опит на Европейската комисия да създаде подобна стратегия се провали заради липсата на 
съгласие между законодателните институции и държавите членки по целите за рециклиране и чистота на 
въздуха. След като законодателството не отбеляза никакъв прогрес в продължение на години, екипът на 
комисията "Юнкер" го оттегли още при встъпването си, което предизвика вълна от недоволство и критики 
от страна на защитниците на околната среда и Европейския парламент – особено активен застъпник за 
стратегията. След като оттегли неуспешния пакет, зам.-председателят на ЕК Франс Тимерманс персонално 
се ангажира със задача да предложи нов и по-добър. 
Либералният алианс, четвъртата най-голяма група в Европейския парламент, изрази недоволство от 
новия вариант на предложените мерки непосредствено, след като те бяха публикувани, с аргумента, че 
не са толкова амбициозни, колкото предишния неуспял пакет. 
"Ревизираното предложение на Европейската комисия извежда по-слаби цели за депонирането на 
отпадъци и за рециклирано от предшественика си, а целите за намаляване на хранителните отпадъци са 
тотално са пропаднали", пишат АЛДЕ в съобщение до медиите. 
В същото време най-голямата парламентарна група в ЕП, тази на Европейската народна партия (ЕНП) 
подкрепи проекта на еврокомисията, но напомни, че "Кръговата икономика ще заработи само, ако върви 
ръка за ръка с пазарно ориентиран подход и ако създава стимули за гражданите и компаниите". 
Преди да станат реалност, тези законопроекти трябва да бъдат одобрени или променени от Европейския 
парламент (ЕП) и Съвета на министрите. 

http://www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2015/11/16/2650037_evrokomisiiata_planira_ekologichna_regulaciia_za/
http://www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2015/01/25/2459590_spiraneto_na_paketa_ot_ekologichni_politiki_ot/
http://mailer.alde.eu/display.php?M=127822&C=e857e690c90a5305f37002347a0850fb&S=3898&L=6&N=2547
http://www.eppgroup.eu/hr/press-release/Circular-Economy%3A-we-want-ambitious-yet-realistic-goals?usebuid=6226
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Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Трявна получи имот за рекултивация на старото депо за битови отпадъци 
 

Линк:http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2015/12/02/2661441_triavna_poluchi_imot_za_rekultivaciia_na_sta
roto_depo/ 
 

   
 

Текст: На днешното си заседание Министерският съвет е прехвърлил на община Трявна правото на 
собственост върху терен с площ 1879 кв. м в землището на с. Черновръх за закриването и рекултивацията 
на депото за твърди битови отпадъци, предадоха от пресцентъра на правителството. 
През юли тази година беше открито новото депо за отпадъци в региона, което обслужва Габрово и 
Трявна. Новото депо, с площ от 140 декара, беше изградено върху старото сметище в габровското село 
Гръблевци. 
Модерно оборудваната регионална система включва нова клетка за депониране, площадки за 
компостиране и сепариране и други съоръжения за третиране на отпадъците. Инвестицията е над 26 млн. 
лева и е осигурена чрез оперативната програма "Околна среда", като собствен принос имат и двете 
общини ползватели – Габрово и Трявна 
С друго решение правителството разреши продажбата на имот във варненския район "Аспарухово", 
собственост на "Рибни ресурси" ЕООД, Созопол. С паричните средства от продажбата на 3-те декара 
обществен парк ще бъдат погасени стари задължения на "Рибни ресурси". 
Кабинетът възложи на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър да 
сключи договор за покупка на имот в полза на държавата, който ще се ползва от регионалната служба на 
агенцията в Бургас. Помещението от 60 кв. м се намира в административната сграда на ул. "Стефан 
Стамболов" №120 в града, а пазарната му цена е 65 730 лв. В същото време от Агенцията е отнето правото 
да управлява сграда на ул. "Александър Стамболийски" №8 в Ямбол, която бъде предоставена за 
управление на областния управител. 
С друго решение от публична в частна държавна собственост беше променен статутът на четири имота с 
отпаднала необходимост за Българската армия. Единият от тях (с площ 82 дка и застроен с 15 сгради) се 
намира в местността "Черниче" край пазарджишкото село Паталеница, а другите три (с обща площ 53 дка 
и застроени с 10 сгради и две сгради незавършено строителство) са в землището на с. Факия, община 
Средец. Промяната в статута на имотите ще позволи с тях да бъдат извършвани разпоредителни дейности 
по реда на Закона за държавната собственост. 
Със същия аргумент в частна държавна собственост беше променен статутът на терен от 10 дка, 
предоставен за управление на Опитната станция по земеделие – Кърджали. Имотът се намира в 
землището на с. Глухар, община Кърджали. 
Обратната промяна – от частна в публична държавна собственост, беше направена по отношение на имот 
в землището на с. Пет кладенци, община Бяла. Теренът с площ 780 кв. м ще се ползва от Областната 
дирекция на МВР – Русе. 
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Източник: lovechonline.com 
 

Заглавие: Корнелия Маринова избрана за председател на Регионалното сдружение за управление на 
отпадъците 
 

Линк:http://www.lovechonline.com/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-
%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-
%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4/ 
 

   
 

Текст: Кметът на община Ловеч Корнелия Маринова бе избрана за председател на Регионалното 
сдружение за управление на отпадъците за регион Ловеч, съобщават от пресцентъра й. Това стана днес 
по време на първото заседание на сдружението за новия мандат. Предложението за нея направи кметът 
на община Летница д-р Красимир Джонев, член на общото събрание на участващите в сдружението 
общини (Ловеч, Летница и Угърчин). Заседанието премина в отсъствието на кмета на община Угърчин 
Станимир Йотов. Без право на глас участва и зам.-областният управител Георги Терзийски. Присъстваха 
още зам.-кметовете на община Ловеч Ивелина Радевска и Цветан Георгиев. 
Според Закона за управление на отпадъците общините могат да получат финансиране на проекти в 
областта на управление на отпадъците от европейските фондове, държавния бюджет, Предприятието за 
управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерството на околната среда и 
водите или други национални публични източници на финансиране само след създаването на регионално 
сдружение. 
На заседанието бе решено да се изготви анализ на управлението на оператора на Регионалното депо за 
неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин предвид изтичащия през април идната година 
договор с него. Коментирани бяха възможностите за кандидатстване по оперативна програма „Околна 
среда“ за финансиране изграждането на компостираща и сепарираща инсталация, както и за площадка за 
строителни отпадъци. Оповестено бе, че от депонираните тази година на Регионалното депо 30 хил. тона 
отпадъци една голяма част – над 8 хил. тона, са от физически и юридически лица, някои от които външни 
за трите общини. Затова бе решено Регионалното сдружение да обсъди на следващо заседание ще се 
взимат ли допълнителни отпадъци извън общинските и при какви условия. 
Информацията за взетите днес решения ще бъде публикувана на интернет страниците на трите общини и 
предоставена на министъра на околната среда и водите и на областния управител в законовия срок от 
една седмица. 
Второто заседание на сдружението ще се проведе на 15 декември. 
 
 
Източник: stroitelstvoimoti.com 
 

Заглавие: Акции за стари гуми и техника в Европейската седмица за намаляване на отпадъците  
 

Линк: http://stroitelstvoimoti.com/%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-
%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-
%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9/ 
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Текст: Редица български градове се включиха в Европейската седмица за намаляване на отпадъците. В 
периода 21-29 ноември общинските управи организираха инициативи с апел към гражданите за 
отговорно поведение към опазване на околната среда. Бяха проведени акции за събиране на излезли от 
употреба гуми, отработени масла и негодни за използване батерии и акумулатори, както и електрическо 
и електронно оборудване. По време на кампанията гражданите имаха възможност да се освободят от 
ненужните уреди и опасните отпадъци безвъзмездно, като по места имаше организирани временни 
приемателни пунктове. В приемните на някои от регионалните екоинспекции бяха поставени контейнери 
за излязло от употреба дребно електрическо и електронно оборудване Повечето общини имат сключени 
договори с организации и фирми за преработка и оползотворяване на събраните отпадъци. Експерти от 
екоинспекцията в страната са провели и обучителни турове „Как ежедневно да намаляваме отпадъците 
си“. Седмото издание на Европейската седмица за намаляване на отпадъците премина под мотото 
„Дематериализация – да правим повече с по-малко!“. 
 
 
Източник: 24chasa.bg 
 

Заглавие: Трима българи арестувани във Франция за кражба на катализатори 
 

Линк: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=5150268 
 

   
 

Текст: Трима българи са били арестувани във френския град Перьо, департамента Лоар, при опит да 
откраднат три катализатора на ауспух, предаде Activradio, цитирано от "Фокус". 
Мъжете са на възраст от 30 до 38 години. Те ще бъдат изправени пред съда пред март 2016 г. 
Катализаторите са особено търсени от крадците заради редките метали, които съдържат. 
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