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Източник: МОСВ 
 

Заглавие:  Заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков ще вземе 
участие в Осмата министерска конференция „Околна среда за Европа“  
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4432 
 

 
 

Текст: Заместник-министърът на околната среда и водите  Красимир Живков ще участва в Осмата 
министерска конференция „Околна среда за Европа“, която ще се проведе в периода 8-10 юни 
2016 г. в Батуми, Грузия. 
Програмата включва съвместно заседание на министрите на образованието и на околната среда 
от Паневропейския регион, посветена на образованието за устойчиво развитие. 
В рамките на конференцията ще бъде представено видео послание на министъра на околната 
среда и водите Ивелина Василева за напредъка на България в областта на мониторинга и 
докладването на състоянието на околната среда. 
Заместник-министър Красимир Живков ще участва и в интерактивните обсъждания за 
инструментите и механизмите на Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕ на ООН) за 
изпълнение на Програмата на ООН за устойчиво развитие, позеленяване на икономиката и 
повишаване качеството на въздуха в Паневропейския регион. 
Предвижда се конференцията да приеме следните политически документи - Рамка за бъдещото 
прилагане на Стратегия на ИКЕ на ООН по образование за устойчиво развитие и Декларация по 
образование за устойчиво развитие, Паневропейска стратегическа рамка за зелена икономика, 
Програма за действие от Батуми за по-чист въздух и Министерска декларация „По-зелено, по-
чисто, по-интелигентно“, в която се отбелязват постиженията на процеса „Околна среда за 
Европа“. 
Процесът „Околна среда за Европа” е партньорство на страните от региона на ИКЕ на ООН, 
организации от системата на ООН и други международни, неправителствени организации и др. 
Ролята на секретариат се изпълнява от ИКЕ на ООН, която е тясно свързана с процеса от самото му 
начало. Процесът е иницииран от Йозеф Ваврушек, министър на околната среда на бивша 
Чехословакия. Първата Министерска конференция е проведена в замъка Добрис до Прага през 
юни 1991 г. 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева ще представи пред кметове от Югозападния район за планиране 
възможностите да кандидатстват за екологични проекти 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4431 
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Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще представи пред кметове от 
Югозападния район за планиране възможностите да кандидатстват за реализацията на 
екологични проекти през 2016 г.  Югозападният район за планиране обхваща областите София, 
София област, Благоевград, Перник и Кюстендил. 
Информационната среща ще е на 8 юни в София, зала 6 на Националния дворец на културата от 13 
часа. 
На форума местните власти ще се запознаят подробно с финансовите инструменти, управлявани 
от МОСВ - Оперативна програма „Околна среда“, Предприятието за управление на дейностите по 
опазване на околната среда (ПУДООС) и Националния доверителен екофонд (НДЕФ). 
  
 
Източник: otgovori.info 
 

Заглавие: Какво са зелените работни места 
 

Линк: http://otgovori.info/temi/razni/kakvo-sa-zelenite-rabotni-mesta/ 
 

 
 

Текст: Напоследък все по-често се говори за зелени работни места. В схемата „Добри и безопасни 
условия на труд“ се подкрепят проекти, в които са включени мерки, свързани с допринасянето за 
преодоляване на недостига на „зелени“ умения1. 
Какво означава „зелено работно място“? 
Определението за зелено работно място е в § 1, т. 35 от Допълнителните разпоредби на Закона за 
насърчаване на заетостта, съгласно което: 
„Зелени работни места“ са работни места, разкрити в икономически дейности, свързани с 
производство на стоки и предоставяне на услуги, подпомагащи опазването на околната среда, 
съгласно списък с икономически дейности, утвърден от министъра на околната среда и водите и 
министъра на труда и социалната политика. 
Списъкът е утвърден от две съвместни заповеди на министрите на околната среда и водите, и на 
труда и социалната политика (Заповед МОСВ No РД 1100/23.12.2010, МТСП No РД01 – 
909/20.12.2010; изменена и допълнена със Заповед МОСВ No РД – 79/27.01.2012, МТСП No РД01 – 
75/27.01.2012) . В заповедите са изброени класовете и категориите на икономическите дейности 
(по кодове), които могат да се третират като зелени работни места. В този подробен списък са 
обхванати групи дейности от секторите на преработващата промишленост; производството и 
разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставянето на 
води, канализационните услуги, управлението на отпадъци и възстановяването; строителството, 
транспорта, складирането и пощите; и културата, спорта и развлеченията, както и дейностите по 
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оформяне и поддържане на озеленени площи в сектора на административните и спомагателни 
дейности. 
От друга страна, това не означава, че не може да разкриете зелено работно място и ако не сте в 
посочената икономическа дейност, като имам предвид идеята за „зелено“, а не такова работно 
място, което дава право на работодателя да получи суми по чл. 30а (2) и чл. 55д от Закона за 
насърчаване на заетостта. 
Общо понятие за зелено работно място 
На европейско ниво съществуват множество различни определения на термина, например 
определенията от Програмата на ООН за околна среда, на Европейската комисия или на Евростат. 
Под зелени работни места може да се разбира такива работни места, които по някакъв начин 
допринасят за опазване или възстановяване на околната среда. Те могат да включват работни 
места, които опазват екосистемите и биоразнообразието или намаляват потреблението на 
енергия и суровини или намаляват отпадъците и замърсяването. 
Това са работни места във ветроенергийния сектор, биологични стопанства, еко-туризъм, 
производства на оборудване за вятърни турбини, строителни дейности, свързани с енергийна 
ефективност и др. 
Европейската агенция по безопасност и здраве при работа публикува поредица от материали, в 
които посочва, че това, което е добро за околната среда, невинаги е добро за здравето и 
безопасността на работниците, които са заети в зелените професии. Вече има случаи, при които 
ново законодателство и технологии, предназначени за защитават околната среда, водят до 
излагането на работниците на още по-голям риск. Намаляването на количеството отпадъци, които 
се изпращат на сметища, например е довело до по-голяма честота на злополуките и 
заболяванията сред работниците, чиято работа е свързана с тяхното преработване. 
Темповете, с които се очаква да се развива зелената икономика, могат да доведат до липса на 
умения и до това неопитни работници да участват в процеси, за които не са обучени, като по този 
начин ще се изложат на по-висок риск. Възможно е също да възникне още по-значителна 
поляризация на работната сила по отношение на умения, като нискоквалифицираните работници 
ще бъдат принудени да приемат и да работят при по-лоши условия на труд. 
Някои от опасностите могат да бъдат съвсем нови за определени професии и да се проявяват 
при тези професии само в зелената икономика. Още в процеса на производство на средствата за 
използване на слънчевата и вятърната енергия се крият рискове, свързани в най-голяма степен с 
химични агенти. Например, в използваните като заместител водноразтворими бои се добавят 
биоциди; при произодството на турбините за ветрогенераторите се използват епоксидни смоли, 
които представляват сериозна опасност за поява на алергии и дерматити. 
1Зелени умения са: 
– Умения, необходими за заемането на „зелени“ работни места; 
– Умения, необходими за трансформиране на традиционните работни места в зелени такива; 
– Умения, изискващи се от прехода към нисковъглеродна и ресурсноефективна икономика, вкл. 
познания, специализирана информация за технологии и продукти, който биха намалили вредното 
влияние върху околната среда. 
 
 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Суровините са на път да навлязат в бичи пазар  
Суровите материали се представят по-добре от облигациите и акциите тази година 
  
Линк: http://www.investor.bg/surovini/365/a/surovinite-sa-napyt-da-navliazat-v-bichi-pazar-
218377/  
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Текст: Четиригодишният мечи пазар, който прати суровините до най-ниското им ниво от четвърт 
век, изглежда е към своя край, тъй като ограниченото предлагане насърчава възстановяване от 
соята до цинка, съобщава Bloomberg. 
Специалният индекс на агенцията, който следи възвръщаемостта от 22 материала, е на път да 
затвори сесията с над 20% над дъното от 20 януари, което влиза в определението за бичи пазар. 
Макар че измерителят няколко пъти за малко да излезе от мечия пазар, никога не е поддържал 
такова рали, както сега. Индексът все още е около 50% под върховете от 2011 г. 
Суровините се представят по-добре от облигациите и акциите тази година заради спекулациите, 
че смущенията в предлагането и свиването на добива изтриват излишъците. Освен това се 
наблюдава и подобрение в търсенето. Миналия месец инвестиционната банка Citigroup обяви, че 
суровините са преминали през ключов момент и повиши прогнозите си за редица активи – от 
метали до зърнени култури.  
„Широкото възстановяване тази година насочи редица пазари към бичи пазар“, казва Марк 
Кийнън от Societe Generale в Сингапур. „Като цяло нагласите са добри, но инвеститорите остават 
предпазливи, пазарът се развива значително, особено при петрола“, допълва той. 
Цените на цинка, използван за неръждаема стомаха, се повишиха миналата седмица над 2 000 
долара за метричен тон за пръв път от юли, след като редица компании, включително Glencore, 
понижиха добива. От Goldman Sachs определиха цинка като „бичо изключение“ сред металите. 
„Цинкът е най-добре представящият се индустриален метал тази година, подкрепен от 
фундаментални фактори, и би трябвало да продължава да се подобрява в средносрочен план“, 
посочва Кийнън. 
Соята има най-добра възвръщаемост сред суровините в Bloomberg Commodities index от началото 
на тази година. Фючърсите върху земеделските продукти, които се използват в животновъдството 
и готварството се повишават съответно с 58 и 33%. Наводнения намалиха добива в Южна 
Америка, влияние оказват и опасенията за суша в САЩ. 
Златото и среброто също са сред най-добре представящите се суровини тази година, след като 
тревогите за състоянието на глобалната икономика и поевтиняването при долара подкрепиха 
търсенето на благородни метали. 
Възстановяването подкрепи акциите на минни и земеделски компании. Bloomberg World Mining 
Index е с 23% нагоре, след тригодишен колапс, като BHP Billiton записва ръст в цената на акциите 
от 7,6 на сто, Exxon Mobil – 13%, a Archer-Daniels-Midland – 19 на сто. 
Според Доминик Шнайдер от UBS китайската икономика ще трябва да се стабилизира, а 
американското индустриално производство – да се възстанови, за да има устойчиво 
възстановяване в цените на суровините. Дотогава обаче може да има крачка назад, 
предупреждава той. 
 
 
Източник: news.bnt.bg 
 

Заглавие: Над 150 000 кг отпадъци са събрани при почистване на горските територии 
 

Линк: http://news.bnt.bg/bg/a/nad-150-000-kg-otpadtsi-sa-sbrani-pri-pochistvane-na-gorskite-
teritorii  
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Текст: Събрани са почти 152 000 кг отпадъци на територията на повече от 330 зони за почистване, 
голяма част от които защитени местности, по време на кампанията за почистване на горските 
територии на страната, съобщават от Изпълнителната агенция по горите /ИАГ/. 
Близо 7500 служители от целия горски сектор - регионални дирекции по горите, природни 
паркове, държавни горски предприятия и организирани от тях доброволци, са се включили в 
кампанията. 
Най-активни са били доброволците в Природния парк /ПП/ "Странджа", където освен горските 
служители са участвали повече от 1000 доброволци. 
В почистването на ПП "Шуменско плато" са се включили над 500 души от институции и 
туристически дружества. Участието и активизирането на служители по горите и доброволци е с 
близо 50 на сто повече от предварителните очаквания. 
Специален координационен щаб е обединил работата по кампанията на всички структури на 
Министерството на земеделието и храните от горския сектор. Осигурени са били над 15 000 
чувала, 9000 ръкавици и над 260 автомобила за извозване на събраните отпадъци.  
Инициативата е обединила общински, областни и горски администрации, доказвайки на практика 
ефекта от добре свършената съвместна работа, отбелязват от ИАГ. 
 
 
Източник: agro.bg 
 

Заглавие: Престъпленията и нарушения на законите за опазване на околната среда нанасят 
загуби на световната икономика в размер на 258 милиарда долара 
Екопрестъпленията нарастват със застрашителна скорост 
 

Линк: http://agro.bg/news/article59075.html 
 

 
 

Текст: Престъпленията и нарушения на законите за опазване на околната среда нанасят загуби 
на  световната икономика в размер на 258 милиарда долара. Това съобщиха от ООН и Интерпол 
на съвместна пресконференция. 
Почти половината от посочената сума е в резултат на нелегалното изсичане на гори в големи части 
на света. Други 4 милиарда долара идват от изхвърлянето на електронни отпадъци на 
нерегламентирани сметища. 
"Екопрестъпленията нарастват със застрашителна скорост", изтъкна ръководителят на 
международната полицейска организация Юрген Щок. По думите му разнообразието на 
криминалните деяния изисквало мащабен отговор. Така например терористични организации и 
бунтовници в Африка се финансирали отчасти чрез нелегална търговия със слонова кост. Само в 
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Танзания през последните 10 години са убивани по 3000 слона годишно, изтъкна Щок. 
Други престъпления в списъка на Интерпол са бракониерският риболов и нелегалната търговия 
със суровини. Така екопрестъпленията се нареждат на четвърто място след търговията с 
наркотици, фалшифицирането на пари и търговията с хора. 
  
 
Източник: londonbg.info 
 

Заглавие: Задигнаха част от оградата по границата ни с Турция 
 

Линк: http://www.londonbg.info/zadignaha-chast-ot-ogradata-po-granitsata-ni-s-turtsiya/ 
 

 
 

Текст:  Дни преди оградата по границата с Турция в област Хасково да бъде официално готова, 
крадци задигнаха 20 метални панела, предвидени за нея. Те са откраднати от склад на строителя 
преди да бъдат монтирани на самото съоръжение, съобщава Нова телевизия. 
Панелите са с дължина 4 метра и тежат по 80 килограма всеки. Крадците са проникнали в склад в 
село Михалич, откъдето са отмъкнали незабелязано близо 2 тона метал, който вероятно ще бъде 
предаден за скрап. 
Стойността на едно платно е около 2000 лева. Щетите ще бъдат за сметка на строителната фирма. 
„Тази кражба по никакъв начин няма да повлияе на крайния срок. Панелите са откраднати от 
склад в село Михалич, не са демонтирани панели от строго охраняваната зона на РБ. Около 15 
юни ще сформираме комисия, с която ще приемам участъка. На практика участъкът на 
територията на хасковска област е завършен”, каза Станислав Дечев, областен управител на 
Хасково. 
 
 
Източник: videlinabg.com 
 

Заглавие: РИОСВ състави актове на две мандри и един рибарник, СПРЯНО е засега ИЗТИЧАНЕТО 
на отпадни води от свинекомплекса в Априлци в р. Елшишка 
 

Линк: http://www.videlinabg.com/index/fullnews/newsId/31237 
 

 
 

Текст: Експертите от РИОСВ – Пазарджик, са извършили 114 проверки на 103 обекта, съобщават 
от екоинспекцията. Дадени са 46 предписания за отстраняване на нарушения и предприемане на 
превантивни мерки.  

http://www.videlinabg.com/index/fullnews/newsId/31237
http://www.videlinabg.com/index/fullnews/newsId/31237
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В резултат от извършената контролна дейност е прекратено изтичане на отпадъчни води от 
свинекомплекса в с. Априлци към р. Елшишка. Почистени са нерегламентирани сметища и десетки 
замърсени с отпадъци терени, прекратено е нерегламентирано изхвърляне на строителни 
отпадъци от рехабилитацията на железопътно трасе, преустановена е нерегламентирана дейност 
с отпадъци от черни и цветни метали от дружество в с. Говедаре. Спасени са четири бедстващи 
защитени птици - щъркел и три горски ушати сови.  
За констатирани административни нарушения са съставени два акта по Закона за водите – на 
собствениците на мандра в с. Карабунар, община Септември - за лоша поддръжка на 
пречиствателните съоръжения и на собствениците на рибарник във Велинград - за неизпълнение 
на предписание и заустване на отпадъчни води без разрешително. Акт е съставен и по Закона за 
опазване на околната среда на собствениците на обект за производство на млечни продукти в 
Стрелча заради неизпълнение на предписание на РИОСВ. 
 
 
Източник: economic.bg 
 

Заглавие: КРИБ води постоянна битка срещу кражбите в енергетиката 
Трябва да има контрол и при пенсионните фондове, не само при банките, заяви Кирил Домусчиев 
 

Линк: http://www.economic.bg/bg/news/6/krib-vodi-postoyanna-bitka-sreshtu-krazhbite-v-
energetikata.html  
 

 
 

Текст: В постоянна битка сме за закриване на всички схеми, кражби и дефицити в нашата 
електроенергетика, тъй като там от години не се правят реформи, схемите продължават и 
стигат до небивали размери“. Това заяви председателят на най-голямата работодателска 
организация у нас – Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) 
Кирил Домусчиев пред БНТ. 
„С променлив успех се справихме с някои проблеми, спряха екзотиките при ВЕИ-тата, там 
започнаха проверки и процедури, засягащи индустрията. За една година успяхме чрез 
законодателни и нормативни промени да спрем всякакви по-нататъшни кражби на 
електроенергия, за да няма възможност да се увеличава този дефицит“, посочи Домусчиев.  
„Вместо да има намаляване, добавката „задължение към обществото“ става по-скъпа от тока. 
Винаги ще излизаме на протест, когато става въпрос за фундаментални неща, засягащи не само 
бизнеса, но и всеки един човек“, категоричен бе председателят на КРИБ. 
„Борсата помага на всички, не само на големи корпоративни клиенти. Битовите имат възможност 
да купуват от посредници, а те от борсата. Колкото цената на борсата е по-пазарна и ниска, 
толкова по-добре, въпреки опитите да се манипулира. Има схеми да не се пускат на борсата 
големи количества електроенергия, но либерализацията постепенно ще доведе до там цената да 
е по-ниска“, обясни бизнесменът.  
„Проблемът е, че всичките кражби и дефицити се слагат в сметките. Борим се върху тях да бъде 
наложен мораториум, а впоследствие да ги намалим“, посочи той. 
За спора около втората пенсия председателят на КРИБ каза, че дискусията е перифразирана по 
балкански. „Не става дума за опит за национализация. Никаква реформа в България не се случва 
без критикари“, смята Домусчиев. 

http://www.economic.bg/bg/news/6/krib-vodi-postoyanna-bitka-sreshtu-krazhbite-v-energetikata.html
http://www.economic.bg/bg/news/6/krib-vodi-postoyanna-bitka-sreshtu-krazhbite-v-energetikata.html
http://www.economic.bg/bg/news/6/krib-vodi-postoyanna-bitka-sreshtu-krazhbite-v-energetikata.html
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Тези пари са си на хората и ще си отидат при тях. Министерството на финансите според мен ще 
отстъпи. Важно е дружествата, които са с огромен капитал, акумулиран при тях, да имат 
мениджмънт и контрол, одит и стрестестове. Не може да имаме изисквания към капитала на 
банките в България, а да пренебрегваме този елемент от дейността на пенсионно-осигурителните 
дружества, обясни той. 
Кирил Домусчиев приветства назначаването на вицепремиера Томислав Дончев за председател 
на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), отчитайки особено добрата работа, 
която КРИБ е имала с него в работната група по енергетиката.  
По повод назначаването на Зорница Русинова за министър на труда и социалната политика, 
Домусчиев отбеляза, че диалогът с нея не започва сега, той продължава. „КРИБ работеше с нея и в 
периода, в който тя беше зам.-министър, наблюдаващ много важни ресори като еврофондовете и 
Агенцията по заетостта, и сега просто ще продължи в новото й по-високо качество на министър. 
Ние подкрепихме нейната номинация, защото основна гаранция за стабилността в сферата на 
бизнеса е приемствеността и предсказуемостта“, заяви бизнесменът. 
Най-добрите в българската икономика ще бъдат отличени по време на Втория пролетен бал на 
КРИБ на 8 юни с наградите КРИБ – Качество, Растеж, Иновации от България, каза Домусчиев. 
„Надяваме се да повторим успеха на Първия бал, който се проведе миналата година под почетния 
патронаж и с участието на министър-председателя Бойко Борисов и на почти десет министри – 
тази година също ще бъде така. Интересът и тази година е голям и каним тези, които желаят да 
станат свидетели на това значимо събитие, да заповядат на бала“, призова Кирил Домусчиев. 
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