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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Ивелина Василева ще вземе участие в заседанието на Съвета на министрите 
по околна среда в Люксембург 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4473    
 

 
 

Текст: Министър Ивелина Василева ще вземе участие в редовното заседание на Съвета на 
министрите по околна среда на ЕС, което ще се състои на 20 юни в Люксембург. Ще бъде обсъден 
подходът, който ще се следва в дебатите за ревизия на Европейската схема за търговия с емисии 
(СТЕ). Ще се обсъди и декларация във връзка със Споразумението от Париж, с която ще се 
потвърди политическият ангажимент на ЕС и неговите държави членки към ратификацията и 
изпълнението на документа. 
Нидерландското председателство предвижда и приемане на Плана за действие по пакета за 
кръгова икономика. 
Министрите ще разгледат и приемането на заключения по Плана за действие на ЕС срещу трафика 
на екземпляри от дивата флора и фауна. 
  
 
Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: МОСВ ще подкрепи законодателни промени, които дават право на община Варна да 
ползва находището на минерални води 
 

Линк: http://bnr.bg/post/100703534/mosv-shte-podkrepi-zakonodatelni-promeni-koito-davat-
prlavo-na-obshtina-varna-da-polzva-nahodishteto-na-mineralni-vodi 
 

 
 

Текст: Министерството на околната среда и водите ще подкрепи предложените от народни 
представители, общината и областната администрация във Варна законодателни промени, 
свързани с ползването на минералните води в града и региона. Това съобщи в морската столица 
министър Ивелина Василева: 
През 2015-та година променихме закона за водите, с което дадохме възможност на общините да 
получат правото на управление и ползване на находищата, които са държавна собственост, за 25 
години, което дава възможности за стимулиране на местни икономически дейности. Всякакви 
инициативи в тази посока ще бъдат подкрепени. Що се отнася до района на Варна, има желание 
от страна на народни представители, ние ще подкрепим законодателни промени, които да 
осигурят възможност на община Варна да ползва находището на минерални води. 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4473
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Министър Василева съобщи още, че до месец ще бъде подписан договорът за втората фаза на 
реконструкцията на пречиствателната станция в курорта "Златни пясъци" с пари от новата 
оперативна програма "Околна среда". По програмата са предвидени 56 милиона лева за 
превенция на свлачищни процеси в общините, 115 милиона лева за подобряване чистотата на 
въздуха и 20 милиона лева за превенция на наводненията.  
 
 
Източник: tbcci.bg 
 

Заглавие: В Смолян откриха завод за рециклиране на пластмаса 
 

Линк: http://www.tbcci.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=2681%3A2016-06-16-
15-11-50&catid=42%3A2010-03-31-18-55-04&Itemid=61&lang=bg 
 

 
 

Текст: Благодарение на вложените 1,1 млн. евро в производството ще се връщат до 10 000 тона 
отпадъчна пластмаса 
Инвестиция на водещия производител на високопрецизни технически пластмасови компоненти и 
инструментална екипировка „Арексим Инженеринг” от 1,1 млн евро ще осигури най-малко 10 
нови работни места в новооткрития завод за рециклиране на пластмаса в Смолян. Новата база ще 
връща обратно в производството до 10 хиляди тона отпадъчни полимери и инженерна пластмаса, 
заяви на откриването председателят на Съвета на директорите на компанията Кирил Асенов. Това 
е единственото място на Балканския полуостров, където може да се рециклира инженерна 
пластмаса, съобщи Асенов. Част от инвестицията е от Норвежката програма - Norway Grants 2009-
2014, по която България е получила досега 120 милиона евро. Безвъзмездната финансова помощ 
по програмата е за 400 хиляди евро, а останалите средства са осигурени от „Арексим”. Закупени са 
и са инсталирани екструдиращи линии от австрийския производител „Ерема”, както и 
лабораторно оборудване. С новата база се затвори кръгът на рециклиращия капацитет на 
дружеството, като се добави екструдираща линия към съществуващата за мелене на отпадъчни 
пластмасови материали от различен вид. Дружеството генерира 4-5 на сто отпадък в 
производствения процес. През тази година ще бъдат преработени 10 хиляди тона различни 
видове пластмасови материали и ще се генерира между 400 и 500 тона отпадък, който иначе не 
може да се употреби повторно в производство. 
 
 
Източник: investor.bg  
 

Заглавие: БСК: За 15 години българският износ е нараснал четири пъти 
България единствена в ЦИЕ има суровини сред водещите експортни стоки, сочи анализ 
 

Линк: http://www.investor.bg/analizi/85/a/bsk-za-15-godini-bylgarskiiat-iznos-e-narasnal-chetiri-
pyti-219050/  

http://www.investor.bg/analizi/85/a/bsk-za-15-godini-bylgarskiiat-iznos-e-narasnal-chetiri-pyti-219050/
http://www.investor.bg/analizi/85/a/bsk-za-15-godini-bylgarskiiat-iznos-e-narasnal-chetiri-pyti-219050/
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Текст: За 15 години българският износ е нараснал четири пъти, но за някои групи стоки 
увеличението е значително по-голямо. Така експортираните части за автомобили са се увеличили 
33 пъти, електрониката 12,  а зърното - 13 пъти. Това показва анализ на българския износ в 
периода 2001-2015 г., изготвен от Центъра за външноикономическо сътрудничество при БСК. 
В анализа обаче се отбелязва, че България единствена в ЦИЕ има суровини сред водещите 
експортни стоки.  
Нарастването на българския износ се дължи 2/3 на ръст в количествата изнесени стоки и 1/3 на 
ръст в експортните цени. 
Курсът на щатския долар към лева влияе върху износа на България в краткосрочен план - 
експортът успява да се адаптира към промените в курса на долара, но с известно забавяне. През 
разглеждания 15-годишен период курсът на американския долар е имал по-голямо значение за 
борсовите стоки (суровините) и почти не се е отразявал на стоките с по-висока добавена стойност. 
За 15 години (2001-2015 г.) българският износ, измерен в щатски долари, е нараснал 4 пъти, като 
спад е отбелязан само през 2009 и 2015 г. За сравнение, за същия 15-годишен период ръстът на 
световния внос е 1,6 пъти, като най-големи вносители през 2015 г. са САЩ и Китай. 
Водещи пазари за български стоки са Германия и Италия, следвани от балканските ни съседи 
Турция, Румъния и Гърция. Сериозен ръст бележи износът за Китай, Полша, Чехия и Египет, а по-
забележимо отстъпление има в износа за САЩ и за Македония. 
Тенденции 
Изпреварващо се развива износът на електроника и електротехника, като за 15 години той 
нараства почти 12 пъти и се изкачва от 7-мо на 2-ро място в износната листа; 
Също силно се представят: зърнените култури – 13 пъти нараства износът им, маслодайните 
семена – 12 пъти, фармацевтичните продукти – 11 пъти, стъкло и стъклени изделия – 12 пъти; 
Най-голям ръст бележи износът на транспортни средства и техни детайли – 33 пъти. 
Забележимо над средния ръст имат мед и медни изделия, пластмасови изделия, мебели и 
осветителни тела, оръжия и муниции. 
Под средния ръст на износа имат изделията от дърво, без мебели. 
Доста по-слабо и със спад се представят стоките в групи „облекла и текстил“ и „желязо и стомана“. 
В световен мащаб 
Расте вносът на руди и концентрати, фармация, маслодайни семена, животински мазнини, 
скъпоценни камъни и метали, торове, какаови изделия, кафе, храни, мед и медни изделия, 
плодове, фуражи, етерични масла, никел, желязо и стомана. 
По-слабо търсене на световните пазари и дори спад се наблюдава при машини и апарати, 
транспортни средства, органични химикали, трикотаж и конфекция, рибни продукти, хартия и 
картон, дървен материал, играчки, памук, тютюн и цигари, книги. 
Качествени изменения 
Наблюдава се ръст на износа на стоки с по-висока добавена стойност. През 2001 г. около 36% от 
износа е бил на суровини и продукти с много ниска степен на преработка, преди кризата през 
2008 г. – около 33%, а през 2015 г. – 30%: 
•     Нефтопродуктите продължават да имат водеща роля в износа, като новите производства 
водят до ръст в износа на масла от почти 400 пъти. 
•     Благодарение на по-дълбочинна преработка намалява делът на нерафинираната анодна мед, 
за сметка на рафинираната катодна. 
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•     Пшеницата и маслодайният слънчоглед имат ръст 15-16 пъти, царевицата – 40, рапица – 110 
пъти, но това се дължи на избрания модел за субсидиране в българското селско стопанство. 
•     Износът на руди и концентрати от благородни метали расте 412 пъти, насочен е към държави 
с по-ниски екологични и трудови стандарти, където се преработва основно до злато. 
•     За 15 години медикаментите се изкачват от 11-та на 3-та позиция. 
•     Износът на изолирани проводници се изкачва от 18 на 7 място и се увеличава 10 пъти. Части за 
електроапаратура се изкачват от 129 на 10 място с ръст от 42 пъти. 
•     Прави впечатление нарасналият износ на готови автомобили, който се дължи както на 
скромното национално производство, така и на ре-експорт на автомобили от висок клас, основно 
за Германия и, в доста по-малка степен – за Турция. 
•     Много сериозен ръст има при няколко електронни и електротехнически продукти, 
хладилници, пластмаси на листа, велосипеди, гумени тръби, телевизори (основно за Италия и 
след това – за Великобритания). 
Основни пазари за стоки с по-голяма добавена стойност са Германия, Италия, Франция, но 
изделията ни се вграждат там и след това се реализират в целия свят. България може да увеличи 
износа си за развитите държави, като стане подизпълнител на техните фирми и се включи в 
глобалните вериги на доставки, се казва в анализа. 
Основните групи стоки и услуги в българската експортна листа с относително голяма добавена 
стойност са: 
-     Компоненти за автомобилостроене и машиностроене като хидравлика, машинни възли, 
акумулатори, лагери, кабели, електротехнически и електронни изделия, електрически ръчни 
инструменти; 
-     Хладилници, фризери и санитарен фаянс; изчислителни машини; 
-     Някои фармацевтични и медицински изделия; 
-     Оптични изделия, сензори; 
-     Някои софтуерни продукти за управление на процеси, игри; 
-     Любителска радиотехника, сноуборд, велосипеди. 
Нарасналата конкурентоспособност се дължи основно на международни компании в България, и 
по-малко на местни фирми. 
Качествените характеристики на българския износ догонват средноевропейските показатели, но 
недостатъчно бързо. Както и досега, България е лидер в износа на някои нишови продукти. Такава 
трябва да бъде и по-нататъшната специализация – продуктова, а не секторна, препоръчват 
анализаторите. 
България и  ЦИЕ 
Сравнението между представянето на България и други държави от Централна и Източна Европа 
(ЦИЕ) - Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения показва: 
•     Сравнително еднакъв ръст при износа на зърнени култури и фармация; 
•     ЦИЕ има значително по-голям ръст при износа на тютюневи изделия, а България - при износа 
на електроника и електротехника, транспортни средства и части, маслодайни семена и стъкло; 
•     В ЦИЕ сред водещите 5 групи стоки няма суровини, а в България начело са горивата, медните 
изделия (трета позиция) и зърното (пета позиция). Никой от ЦИЕ, освен България, не изнася руди и 
шлаки. 
•     Сред водещите продукти в ЦИЕ, които не попадат в топ 20 на българската експортна листа, са 
гумените изделия, оптическа и медицинска апаратура, хартия и картон, кораби, месо, играчки, 
обувки. 
Сравнението между България, Румъния и Словакия показва, че: 
•     България изпреварва Румъния и Словакия по ръст на износа на горива (въпреки, че Румъния 
има съществени собствени залежи, износът й на горива е едва на 4 място по значение), 
конфекция, мебели и осветителни тела, стъкло, алуминиеви продукти. 
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•     Румъния и Словакия имат по-добър ръст при машини и зърно. Освен тези групи стоки, 
Румъния впечатлява с износа на фармация, транспортни средства, маслодайни семена и 
тютюневи изделия. 
•     В Словакия водещите три групи стоки в износа са превозни средства и части за тях, 
електротехника и електроника (с ръст 13 пъти), и машини и части. Тези три групи формират 60% от 
словашкия износ, което е пример за интелигентна специализация. 
Износът на суровини 
Големият дял на износа на суровини и стоки с много ниска степен на преработка е показател за 
нарушени междуотраслови връзки. Суровините се изнасят не защото навън постигат по-добри 
цени, а защото в България няма купувач за тях. 
България е близо до предела си в износа – почти няма какво повече да предложи на външните 
пазари. Необходими са инвестиции в нови услуги и нови производства на стоки. Необходимо е 
развитие на хоризонтални кооперации вътре в страната за последваща преработка на продуктите 
и повишаване на добавената стойност. 
Увеличаване на износа с по-висока добавена стойност изисква държавната подкрепа да се 
пренасочи към все по-задълбочена и последваща преработка на продукти. Държавна подкрепа 
може да се желае и за насърчаване включването на българските производителни в глобалните 
вериги на доставки. 
Пазарът на ЕС не е достатъчно динамичен. За запазване на експортния ръст е необходимо 
увеличено присъствие на други пазари. С приближаване на Западните Балкани към членство в ЕС 
ще нараства тяхната конкуренция както на пазарите ни, така и в привличане на качествени 
инвестиции. 
Тенденцията към повишаване на технологичното ниво на производствата ще засили търсенето на 
средно и висококвалифицирана работна ръка. От друга страна, ще се засили излишъкът от 
неквалифицирана работна ръка, смятат експертите.  
 
 
Източник: rudozemdnes.bg 
 

Заглавие: Общинското депо драстично увеличило отделените рециклируеми отпадъци през 
миналата година 
 

Линк: http://rudozemdnes.bg/Obshtinskoto-depo-drastichno-uvelichilo-otdelenite-retsikliruemi-
otpadatsi-prez-minalata-godina 
 

 
 

Текст: На териорията, контролирана от РИОСВ – Смолян, 99% от населението е обхванато в 
организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Само 10 от общо 311 населени места, не са 
обхванати, от които 1 в община Смолян – с. Чучур, 3 в община Рудозем – селата Кокорци, Дъбова и 
Добрева череша (с общо 7 жители), и 6 в община Баните – селата Сливка, Рибен дол, Дебеляново, 
Планинско, Две тополи и Треве (с общо 121 жители). 
19 са населените места в община Рудозем с въведена система за сметосъбиране и 
сметоизвозване на битовите отпадъци (БО). Населението, обхванато в организирана система за 
събиране и транспортитане на БО, е 99.93 %, а общият брой на обслужваното население е 10 696 
души. 
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На регионалните депа в Доспад, Мадан и Рудозем се извършва отделяне на отпадъците от хартия, 
метали, стъкло и пластмаса. Количеството сепарирани отпадъци през 2015 г. от Регионално депо 
Рудозем е: 117.181 тона хартия, 110.046 тона пластмаса, 21.00 тона стъкло и 8.245 тона метали. 
Отделените рециклируеми отпадъци от депата и предадени за оползотворяване през 2015 г. – 
436.432 т, в сравнение с 2014 г. – 232.047 т, са с почти 90% повече. 
Увеличението се дължи на повече събрани рециклируеми отпадъци от община Рудозем. 
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Текст: Крадци застрашиха спокойствието на гражданите и сигурността на институциите. Това каза 
Петър Холаковски, председател на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България” АД в 
интервю за „Фокус”. 
„Инцидентът се случи на 12 юни рано сутринта. В опита си да откраднат метал и да го предадат в 
пунктовете за изкупуване на скрап, крадци повредиха кабел високо напрежение, 110 кВ. Те 
застрашиха спокойствието на гражданите, сигурността на институциите и, не на последно място, 
собствения си живот, срещу, вероятно, няколко десетки лева. Кабелът аварира и в резултат на 
това спря токът на близо 20 200 клиенти на ЧЕЗ в пет столични района – Сердика, Средец, 
Оборище, Възраждане и Подуяне. 
Тук е моментът да кажа, че хората ни се справиха със ситуацията изключително професионално, 
като подадоха алтернативно електрозахранване за засегнатия район в рамките на само 7 минути”, 
обясни Холаковски. 
По думите му схемата за електрозахранването на София предвижда осигуряване на 
електрозахранването от две независими страни, но в момента центърът на София е обезпечен 
едностранно. 
„Намерихме вариант да захраним засегнатата територия по алтернативен път. Но в случай на нов 
инцидент - претоварване на мрежата, посегателство и др., централната градска част на столицата 
и клиентите в тези пет района, в т.ч. всички институции - Президентство, Парламент, Министерски 
съвет, НЕК, Централно диспечерско управление на ЕСО и много други остават без 
електрозахранване. 
Бихме определили това дори като опасно за националната сигурност, защото застрашава 
нормалното функциониране на столицата. И не само защото са засегнати институциите, които 
изброихме, а и болници, училища, детски градини, полицейски управления. Сериозен удар би 
понесъл и бизнесът. Но да не говорим повече за това, въпреки че винаги се подготвяме за най-
черния сценарий”, обясни още Петър Холаковски. 
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