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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Проект на Решение на МС за предложение до НС за ратифициране на Споразумението от 
Париж към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и одобряване на тълкувателна 
декларация по чл. 9, § 1 от Споразумението 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=konsultacii&kid=178 
 

 
 

Текст: Със Споразумението, прието на 21-ата Конференция на страните по РКООНИК в Париж, 
Франция, през декември 2015 г., се установи цел за ограничаване на повишаването на глобалната 
средна температура значително под 2°С в сравнение с нивата от преди индустриализацията, като се 
продължат усилията нейното увеличение да не надвишава 1.5°С. 
Съгласно разпоредбите на Споразумението всяка страна по него ще подготвя, представя и поддържа 
последващи национално определени приноси, които възнамерява да постигне. За тази цел страните 
трябва да осъществяват национални мерки за смекчаване. Държавите-членки на Европейския съюз 
ще изпълняват задълженията си по новото споразумение съвместно. 
С ратификацията на Споразумението за Република България ще бъде официално приложима 
позитивната международна правна уредба относно изпълнението на задълженията на страната ни за 
намаляване на емисиите на парникови газове в периода след 2020 г. 
Крайна дата на съгласуване: 21.08.2016 г. 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на e-mail: dtodorova@moew.government.bg 
Проект на Решение на  Министерския съвет за предложение до Народното събрание за 
ратифициране на Споразумението от Париж към Рамковата конвенция на ООН по изменение на 
климата и одобряване на тълкувателна декларация по чл. 9, параграф 1 от Споразумението може да 
видите тук 
Проект на закон за ратифициране на Споразумението от Париж към Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата и одобряване на тълкувателна декларация по чл. 9, параграф 1 от 
Споразумението може да видите тук 
Мотивите към проекта на  закон за ратифициране на Споразумението от Париж към Рамковата 
конвенция на ООН по изменение на климата и одобряване на тълкувателна декларация по чл. 9, 
параграф 1 от Споразумението може да видите тук 
Проект на доклад от министъра на околната среда и водите може да видите тук 
Споразумението от Париж може да видите тук 
   
 

Източник: capital.bg 
 

Заглавие: Петкова кани руски експерти на преговори за АЕЦ "Белене" 
Работната група ще търси решение през втората половина на август в София 
 

Линк: 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/08/09/2808863_petkova_kani_ruski_eksper
ti_na_pregovori_za_aec_belene/?ref=rss 
 

mailto:dtodorova@moew.government.bg
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/2016/Proekt_PMS.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/2016/Zakon_ratifikacia.docx
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/2016/Motivi.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/2016/Doklad_ministar_PMS-.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Press/2016/paris-agreement_BG_11.03.2016.doc
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Текст: Министърът на енергетиката Теменужка Петкова е поискала от руската "Росатом" да определи 
състава на работната група, свързана с проекта "Белене", и отправя покана към руските експерти да 
обсъдят в детайли "взаимоизгодните и за двете страни опции по проекта "Белене" в периода от 15 
до 30 август в София, съобщиха от министерството. Тя трябва да разгледа възможните варианти след 
решението на международния арбитраж в Женева, който осъди Националната електрическа 
компания (НЕК) да плати 620 млн. евро заради спирането на проекта през 2012 г. 
След арбитражното решение България се оказа в ситуация, в която има два готови реактора, които 
няма къде да инсталира. Основните варианти, които досега са обсъждани за излизането от тази 
ситуацията, са или те да бъдат продадени, или да се намери инвеститор, който да изгради "Белене". 
Такъв обаче едва ли ще се появи, след като една от основните причини за стопирането на проекта 
беше, че той не е икономически целесъобразен. Препродажбата на реакторите също вече е под 
въпрос, след като преди дни премиерът Бойко Борисов коментира, че е невъзможно да бъдат 
продадени. 
Сега Петкова кани руските експерти в София от 15 до 30 август, за да обсъдят в детайли 
"взаимоизгодните и за двете страни опции по проекта "Белене" и да предложат решение в най-
кратки срокове". От българска страна в работната група ще участват изпълнителните директори и 
експерти от Българския енергиен холдинг и Националната електрическа компания, се казва в 
съобщението на министерството. 
Взимането на бързо решение е важно за страната ни, тъй като освен присъдената от арбитража сума 
ежедневно на НЕК се начисляват по 167 хил. евро лихви, които за два месеца са достигнали около 10 
млн. евро. Извън арбитража вече "708 млн. евро са дадени през годините за АЕЦ "Белене" и 
всъщност имаме само един гьол", заяви за пореден път Борисов преди дни. 
 
 

Източник: investor.bg 
 

Заглавие: Трансграничната програма България – Румъния зацикли  
На последното заседание български и румънски експерти не постигнаха консенсус за 
финансиране на проектите 
 

Линк: http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/transgranichnata-programa-bylgariia--rumyniia-
zacikli-222202/ 
 

 
 

Текст: Без резултат е приключило последното заседание по програмата за трансгранично 
сътрудничество Интеррег V-A Румъния – България 2014 – 2020 г., което се проведе вчера в Русе. 
Над 270 проекта чакат финансиране, заяви зам.-министърът на регионалното развитие Деница 
Николова след четвъртата среща на Комитета за наблюдение на програмата. 
87% от бюджета на първата покана е за трансгранична инфраструктура, околна среда и превенция 
срещу бедствия. Заседанието обаче е приключило без консенсус и одобрени проекти, съобщи 
регионалното министерство. 
Изход от ситуацията ще се търси през септември.  

http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/transgranichnata-programa-bylgariia--rumyniia-zacikli-222202/
http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/transgranichnata-programa-bylgariia--rumyniia-zacikli-222202/
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Според Николова 70% от подадените български проекти са  отстранени заради формални 
административни пропуски. Това, според нея, ощетява българските и румънски бенефициенти, тъй 
като заради липса на печат или непълно изречение може да са отстранени проекти, които биха 
допринесли за развитието на региона, още повече, че става въпрос за Северна и Северозападна 
България. 
През юли строителният министър Лиляна Павлова определи програмата България – Румъния като 
„доста критична“ пред парламентарната регионална комисия. 
Тогава тя заяви, че по програмата водеща е румънската страна. „Румънският управляващ орган си 
позволи да работи хаотично – първо правиха административна, после техническа, после пак се 
връщаха на административна оценка. Доста проекти са отхвърлени, според нас, несправедливо“, 
каза тя пред депутатите. Министърът изтъкна, че одобрените проекти не постигат целите на 
програмата, а отхвърлените са такива по формални причини. 
Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния е една от първите 
одобрени за новия програмен период. Общият й бюджет е близо 260 млн. евро. 
 
 

Източник: focus-news.net:85 
 

Заглавие: Пазарджик: Три наказателни постановления за 10 000 лева издаде РИОСВ в града за 
месец юли 
 

Линк: http://www.focus-news.net:85/news/2016/08/09/2280773/pazardzhik-tri-nakazatelni-
postanovleniya-za-10-000-leva-izdade-riosv-v-grada-za-mesets-yuli.html 
 

 
 

Текст: РИОСВ - Пазарджик издаде през юли три наказателни постановления за налагане на 
имуществени санкции на обща стойност 10 000 лева. Това съобщи за Радио "Фокус" - Пазарджик 
Цветана Чочева, от Екоинспекцията. "За заустване на производствени отпадъчни води, превишаващи 
индивидуалните емисионни ограничения, определени в комплексното разрешително е наложена 
имуществена санкция от 2 000 лева на фирма от град Пещера. С 5 000 лева е санкциониран 
свинекомплекс в село Априлци за заустване на отпадъчни води без разрешително. За нарушение на 
Закона за управление на отпадъците - нерегламентирано изгаряне на автомобилни гуми в 
оранжерия в село Мало Конаре, на фирма е наложена имуществена санкция от 3 000 лева", уточни 
Чочева. Тя допълни, че през юли експертите на РИОСВ - Пазарджик са извършили 94 проверки на 75 
обекта. Дадени са 34 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и предприемане на 
мерки. За нарушения на Закона за опазване на околната среда и специалните закони са съставени 
шест акта. Предприети са действия по девет сигнала и четири жалби. 
 
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Захранвани от вятъра вертикални ферми са бъдещето на устойчивото селско стопанство 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/67678        
 

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2332/steno/ID/4314
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2332/steno/ID/4314
https://greentech.bg/archives/67678
https://greentech.bg/archives/67678
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Текст: Какво би станало, ако бъдещето на селското стопанство се окаже в града, а не в провинцията? 
Лондонското студио Rogers Stirk Harbour + Partners изследва точно тази идея с проекта си Skyfarm – 
кула за градско земеделие, която съчетава различни земеделски техники – от аквапоника до 
традиционните методи на засаждане в почва. Всичко това разчита на енергия, която кулата сама си 
генерира. Проектът е носител на награда от Световния архитектурен фестивал и бе похвален от 
журито като “цялостен, правдоподобен и красив проект”. 
Вдъхновен от Експо Милано 2015 и неговата тема “нахранете света“, проектът Skyfarm е разработен с 
идеята да помогне за решаването на световната продоволствена криза, която може да се влоши, ако 
традиционното производство на храни не успее да се справи с огромното нарастване на населението 
на света. Като алтернатива на традиционното земеделие Skyfarm предлага отглеждането на храната 
да става вертикално, а не хоризонтално. Така фермата може да се интегрира в градска среда с висока 
плътност. Многоетажната напрегната структура ще бъде изградена от бамбукова конструкция, 
оптимизирана за най-добро слънчево греене и най-ефективно разпределение на водата. 
Горните нива на мащабируемата и гъвкава структура ще са зона за развитие на различни видове 
селско стопанство, включително аквапонно. Там ще се отглеждат различни култури и риба в система 
с почти затворен цикъл. Основата на кулата може да се направи на пазар, да има ресторанти или 
пространство за учене, за да образова обществото за фермата. Водни резервоари и вятърни турбини 
върху кулата ще осигуряват енергия и вода. Структурата може да се променя за използване при 
различни климатични условия; в по-хладен климат, например, може да има двойна обвивка и 
отопление, за да се оптимизират условията на отглеждане. 
“Въпреки че първоначалните разходи за Skyfarm са по-високи, отколкото за обикновена ферма от 
промишлен мащаб, способността й да отглежда продукти с кратък срок на годност, като ягоди, 
спанак и марули, при това целогодишно и в близост до пазара, без скъп превоз, я прави 
привлекателно, устойчиво предложение за града“, пишат архитектите. 
 
 

Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Електронните търгове за дървесина са повишили цената й над 10% 
 

Линк: 
http://www.dnevnik.bg/zelen/resursi/2016/08/09/2808654_elektronnite_turgove_za_durvesina_sa_po
vishili_cenata/  
 

 
 

Текст: Средно 10-12% по-висока цена постигат държавните горски стопанства като продават 
дървесина чрез системата за електронни търгове. Това съобщи заместник-министърът на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията Валери Борисов след проверка как работи системата 
за е-продажба на дървесина, разработена от "Информационно обслужване" АД. Платформата се 
ползва в Югозападното държавно предприятие към Министерството на земеделието и храните. 
Във вторник се проведоха четири електронни търга с повече от 36 регистрирани кандидати, 
предложени за продажба са били 700 кубически метра дървесина, информират от пресцентъра на 

http://www.dnevnik.bg/zelen/resursi/2016/08/09/2808654_elektronnite_turgove_za_durvesina_sa_povishili_cenata/
http://www.dnevnik.bg/zelen/resursi/2016/08/09/2808654_elektronnite_turgove_za_durvesina_sa_povishili_cenata/
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министерството. 
Четири месеца след официалния старт на платформата, са проведени над 40 търга със стотици 
участници, каза заместник-министър Валери Борисов. По думите му чрез въвеждането на 
електронната платформата е улеснен процесът по регистрация на участници от различни части на 
страната в електронни търгове. 
"Това, от една страна, ще осигури повече конкуренция и преки финансови ползи на държавното 
предприятие, а от друга, ще спести време и средства на кандидатите за купувачи", добави той. 
До този момент не е имало нито едно обжалване на резултатите от е-търговете, което е гаранция за 
добрата работа на платформата. 
Преди въвеждането на електронни наддавания е имало случаи, когато дървесината се е продавала 
на началната цена, без конкурентни предложения. Това е пораждало съмнения за нагласени 
споразумения между участниците.  
Успехът на платформата в Югозападното държавно предприятие е предизвикал интерес към 
системата и в други структури. До края на 2016 г. платформата ще заработи в Южно Централното и 
Северозападното държавно предприятие. Платформата ще обхване две трети от територията на 
горските стопанства в страната. 
 
 

Източник: ecomax.bg 
 

Заглавие: Екологосъобразно събиране на опасни битови отпадъци в 22 общини 
 

Линк: http://www.ecomax.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-
%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81-%D0%BE%D0%BE%D0%B4     
 

 
 

Текст:  Проект, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество, предвижда 
изграждане на станции за събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци в 5 общини в 
България и обслужването на още 17. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите 
(МОСВ). 
По проект "Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно 
съхраняване на опасни отпадъци от домакинства" в общините Шумен, Разград, Съединение, Левски 
и Созопол ще бъдат създадени площадки за обезвреждането на тези отпадъци. Проектът е на 
стойност почти 9 милона швейцарски франка. Центровете ще са оборудвани с разнообразни съдове 
за съхранение на отпадъци, а модернизирани микробуси за разделно събиране ще обслужват не 
само петте основни общини, включени в проекта, но и 17 съседни. 
Във включените общини се предвижда и провеждането на информационни и обучителни кампании с 
цел подобряване на гражданското съзнание спрямо правилното изхвърляне на опасните битови 
отпадъци. Графиците за събиране на стари лекарства, бои, лакове и други опасни продукти от бита 
ще бъдат обявявани на видно място в кметствата, магазините за хранителни стоки, сайтовете на 
общините и местните вестници. 
 
 

Източник: capital.bg 
 

Заглавие: Износът пада, но без заплаха за икономиката 

http://www.ecomax.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81-%D0%BE%D0%BE%D0%B4
http://www.ecomax.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81-%D0%BE%D0%BE%D0%B4
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През първото полугодие свиването е с 3.2%, основно заради поевтиняването на горивата и 
металите. Продажбите към Европа растат 
 

Линк: 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/08/09/2808919_iznosut_pada_no_bez_zapl
aha_za_ikonomikata/  
 

 
 

Текст: Средно погледнато, износът на България се свива за първата половин година - с 3.2%. Така 
основният двигател на икономиката изчезва. Погледнато в детайли обаче, ситуацията не е толкова 
мрачна - спадът идва от по-ниските цени на горива и метали и от проблеми на пазарите в Китай, 
Турция, Русия, но успоредно с това страната изнася все повече готови продукти към евросъюза. За 
Европа дори продажбите растат с малко и ако няма шокове на континента, годината едва ли ще е 
слаба. 
Спад през полугодието има и при вноса на стоки и той е два пъти по-голям от този при експорта. По 
този начин износът вероятно ще има положителен принос към реалния растеж на брутния вътрешен 
продукт. Данните за развитието на икономиката ще бъдат обявени в края на тази седмица. 
Общата картина 
През юни годишният спад на износа е 1.8%, а за цялото полугодие – 3.2%. Общото понижение, както 
беше и през предходните три месеца, се дължи изцяло на търговията с държавите извън 
Европейския съюз. Там понижението е с над 15% спрямо предходната година. Въпреки изоставането 
стойностният обем на общия български износ за първите шест месеца е 21 млрд. лв. и в исторически 
план единствено през 2015 г. е било регистрирано по-високо ниво. 
По-слабите продажби към трети страни има своето обяснение и реално няма нищо изненадващо: 
цените на петрола и металите падат, а някои от големите търговски партньори на България извън ЕС 
изпитват икономически проблеми. Добри новини обаче идват от държавите в Европейския съюз, 
които са пазар за 60% от българската продукция. Статистиката отчита 3.8% ръст на експорта в тази 
посока, а този ръст се вижда при почти всички държави членки. Добра новина има и по отношение 
на структурата на този износ. Все повече машини, части и други продукти с добавена стойност към 
нашата икономика се изнасят към ЕС. 
Проблеми пред износа 
Разбивката по групи стоки, които българските фирми изнасят, показва, че най-голям ефект върху 
спада оказват нефтопродуктите, които се влияят пряко от цената на петрола на международните 
пазари. Стойностният обем на тази група за първите пет месеца на годината (към полугодието има 
данни само за трети страни) намалява с над 36%. Данните на НСИ показват, че обемите на 
изнесените горива, масла и други подобни продукти дори растат, което означава, че ефектът е 
изцяло ценови. Средната цена на петрола сорт "Брент" през май 2016 г. е била около 45 долара за 
барел. Година по-рано цената е била с 30% по-висока. 
"Няма нищо притеснително за българския износ отвъд това, което се случва на международните 
пазари и при икономиките, към които изнасяме", коментира Методи Цанов, икономист и автор в 
информационната платформа "Инфограф". Според него поевтиняването на петрола и металите в 
световен мащаб са основните фактори за падащия износ на България. Тази тенденция би могла да се 
обърне около края на годината, тъй като с времето разликата в цените ще започне да намалява. 
Сред групите, при които има най-голям спад, са и т.нар. продукти от различни материали (например 
преработени метални руди). Годишното понижение е близо 18%, а трябва да се има предвид, че в 
тази група попада продукция например на медодобивния комбинат "Аурубис". Сравнение между 
цените на медта например показва, че стойността й е с 20% по-ниска спрямо миналата година. Още 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/08/09/2808919_iznosut_pada_no_bez_zaplaha_za_ikonomikata/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/08/09/2808919_iznosut_pada_no_bez_zaplaha_za_ikonomikata/
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по-голяма е разликата има при стоманата - 35%. Ценовият фактор влияе силно и върху 
непреработените суровини, чиято изнесена стойност за първите пет месеца на годината намалява с 
5%. 
При металите и суровините освен спад на стойността статистиката отчита спад и в обемите на 
изнесената продукция. Една от причините е забавянето на икономиката в Китай. Това се отразява на 
вноса на азиатската държава, който през последните няколко месеца се свива с двуцифрени 
проценти. Последните данни към юли показват, че той е паднал с още 12%. Китай е вторият най-
голям пазар извън ЕС, а България изнася там основно мед и медни продукти. На годишна база 
статистиката отчита намаляване на продажбите в стойност от 25%, като има и количествено свиване. 
Данните на НСИ показват, че Турция, която е най-големият пазар извън ЕС за български стоки, също е 
свила вноса си. Спадът към полугодието е над 13%, като тук също освен ценово има и спад на 
изнесените обеми. Причините могат да се търсят в икономическите проблеми в страната, тъй като 
България не изнася много непреработени стоки. Проблемите на страната започнаха още в началото 
на годината, когато заради конфликта с Русия пострада туризмът. Според Методи Цанов 
икономическите проблеми на Югоизточната ни съседка може да се задълбочат след последните 
сътресения там. 
Европа купува 
Добрата новина е, че въпреки поевтиняването на нефтопродуктите и въпреки икономическите 
проблеми на Китай износът на България към Европа расте. Страната ни освен пряко изнася за Китай и 
през други европейски държави. Още по-добрата новина е, че производителите успяват да продават 
готови продукти на този пазар. Най-много се увеличават химическите вещества (29%), храни (28%) и 
различни готови продукти (22%). Машините и оборудването също се увеличават като продажна 
стойност, макар и с малко – 5%. 
"В момента имаме пик на цикличното възстановяване в ЕС след кризата. Очаквам икономическия 
растеж в държавите членки да е около миналогодишния, а това ще донесе и растеж на нашия износ в 
тази посока", смята Цанов. Според него този растеж ще компенсира донякъде спада към трети 
страни. Освен това неговото мнение е, че ценовите разлики в края на годината ще започнат да се 
топят и в крайна сметка това ще помогне за свиването на общата отрицателна разлика при износа. 
Спадът на износа като цяло не е изненада. Повечето анализатори го очакваха именно заради 
множеството икономически и геополитически проблеми в света. За разлика от миналата година, 
когато експортът нарасна с 5.2%, тази година той няма да бъде двигателят на икономиката. "Чисто 
икономически растежът на БВП тази година ще се движи основно от вътрешното потребление, а 
износът няма да има кой знае какъв принос", смята Методи Цанов. Той смята, че потреблението 
няма да успее да компенсира напълно спада на износа, но очаква растежът да остане близо до 
нивата от миналата година. 
 
 


