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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Кръговата икономика, ресурсната ефективност и нисковъглеродната икономика са 
приоритети на МОСВ в предстоящото българско председателство на ЕС     
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4789 
 

 
 

Текст: Приоритети на МОСВ в рамките на предстоящото българско председателство на ЕС ще бъдат 
кръговата икономика, ресурсната ефективност и нисковъглеродната икономика. Това каза заместник-
министърът на околната среда и водите Атанаска Николова в рамките на форум „Зелените градове на 
България. Идеите, хората и бизнесите, които водят към тях“ в „София Тех Парк“. 
Предизвикателство е да се намери балансът между социално-икономическото развитие и 
опазването на околната среда, хармонията между екосистемите и човешката дейност, каза 
заместник-министърът. Тя отбеляза, че основните стратегически документи на европейско и 
национално ниво са насочени към развитието на производствени и потребителски модели, които не 
надхвърлят капацитета на екосистемите. 
 В сферата на отпадъците целите на европейско ниво са до 2030 г. да се рециклират 65 процента от 
битовите отпадъци, 75 процента от отпадъците от опаковки, да се депонират до 10 процента и 0 
процента да е депонирането на разделно събрани отпадъци, посочи Николова. Тя припомни, че по 
ОПОС (2014-2020 г.) са заделени 562 млн. лева за ресурсно-ефективно управление на отпадъците и 
вече е обявена първата схема за 98 млн. лева, насочена към изграждане на компостиращи 
инсталации за разделно събрани зелени отпадъци.„До края на годината ще се обявят още три схеми - 
за изграждане на компостиращи инсталации, за инсталации за предварително третиране на битови 
отпадъци, за инсталации за анаеробно третиране на отпадъци и за изграждането на последния трети 
етап от софийската система за управление на отпадъците“, посочи заместник-министърът. 
Важна тема за „зеленото“ развитие на градовете е устойчивата градска мобилност, която е пряко 
свързана с глобалните проблеми на изменение на климата, с подобряването на качеството на 
въздуха и с намаляване на шумовото замърсяване, посочи Николова. „Развитието на устойчива 
мобилност и екологизирането на транспорта осигуряват навлизането на чиста енергия и намаляване 
на зависимостта от конвенционалните горива, ограничават емисиите на парникови газове и 
изменението на климата“, посочи тя. 
Атанаска Николова припомни, че със средства по ОПОС (2007-2013 г.) са закупени 10 метровлака, 126 
екологични автобуса, 20 трамвайни мотриси и 100 тролейбуса на обща стойност 320 млн. лева. Само 
с въвеждането в експлоатация на  метровлаковете в София са намалени вредните емисии с 2,78 хил. 
тона на година, като 2,6 хил. тона е редуцираният въглероден диоксид на годишна база, каза тя и 
добави, че такъв значителен ефект се постига и с въвеждането в експлоатация на останалите видове 
екологичен транспорт в градовете. „В рамките на новата ОПОС са заделени 111 млн. лева, които са 
насочени пряко към намаляване на нивата на замърсяване в 29-те общини в страната, които имат 
проблеми с качеството на атмосферния въздух“, посочи зам.-министърът. 
МОСВ разработи през тази година национална схема за насърчаване използването на електрически 
превозни средства, която се администрира от Националния доверителен екофонд и е на стойност 1 
млн. лева. Пилотната фаза вече е в интензивен етап на изпълнение, в нея се включиха 4 държавни 
институции и 22 общини, които вече провеждат своите обществени поръчки или са закупили 
електрически превозни средства, които ще ползват, отбеляза Атанаска Николова. 
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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Василева посети „Асарел-Медет“  
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4788 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева посети единствената в България 
Инсталация за екстракция и електролиза на катодна мед от руднични води, с която се произвежда 
мед с чистота 99,99 % при спазване на най-високите екологични стандарти. Това стана по време на 
посещението й в минната компания „Асарел-Медет“. 
Министърът разгледа рудника за открит добив и се запозна с модерните технологии на 
производство. Специално внимание бе обърнато на въведените циклично-поточни технологии за 
транспорт на руда и откривка, в които са инвестирани 120 млн. лв. Благодарение на това 
ефективността на производството е повишена с 18 %, а редуцирането на автотранспорта води до 
намаление с около 40 % на газовете от рудничните автомобили. 
Обиколката в предприятието завърши с посещение на трите пречиствателни станции на дружеството 
- за руднични, дренажни и битови води. 
„Впечатляваща история на професионализъм, грижа за хората и природата и отговорност към 
икономическото развитие на България! Благодаря за доброто партньорство за опазване на околната 
среда“, написа министър Ивелина Василева в Книгата за впечатления на компанията. 
„За последните 15 години сме реализирали екологични проекти за около 80 млн. лв., с което 
„Асарел-Медет“АД гарантира стриктното спазване на законовите изисквания в областта на околната 
среда,“  подчерта  председателят на Надзорния съвет на „Асарел-Медет” АД  проф. д-р Лъчезар 
Цоцорков. 
 
 

Източник: briag.bg 
 

Заглавие: "Монтюпе" обжалва спирането на 108 вентилационни люка 
По силата на административния акт, принудително са изведени от експлоатация 108 вентилационни 
отвори 
 

Линк: http://www.briag.bg/montyupe-objalva-spiraneto-na-108-ventilacionni-lyuka/ 
 

 
 

Текст: "Монтюпе" ЕООД обжалва пред Административния съд заповед на директора на РИОСВ-Русе. 
С нея е ограничена дейността на Завода за производство на алуминиеви автомобилни детайли и 
части. По силата на административния акт, принудително са изведени от експлоатация 108 
вентилационни отвори - димни люкове, разположени на покрива на производствено хале № 3. 
Жалбоподателят оспорва заповедта като незаконосъобразна и нищожна, и претендира нейната 
отмяна. Според тях има съществени нарушения на административнопроизводствените правила, 
противоречие с материалноправните разпоредби и несъответствие с целта на закона. В жалбата е 

http://www.briag.bg/montyupe-objalva-spiraneto-na-108-ventilacionni-lyuka/
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направено и особено искане за спиране на предварителното изпълнение на издадената заповед с 
мотива, че мярката ограничава дейността на „Монтюпе“ ЕООД и може да причини значителни и 
трудно поправими вреди на дружеството. Предстои насрочване на делото след отстраняване на 
нередовностите по жалбата. 
 
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Правят Национална схема за ефективно използване на минералните води 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/68474 
 

 
 

Текст: Министерството на околната среда и водите ще разработи Национална схема за ефективно 
използване на минералните води от общините, съообщи еко-ведомството. Това е част от политиката 
му за подкрепа на общините за ефективното използване на ресурсите от минерална вода, каза зам.-
министърът на околната среда и водите Атанаска Николова при откриването на Третия годишен 
конгрес на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм в к.к . „Св.св. Константин и Елена“. 
Тя съобщи, че МОСВ инициира разработването на Национална схема в подкрепа на общините за 
ефективното използване на ресурсите от минерална вода, която ще се администрира от 
Националния доверителен екофонд. 
Целта на програмата е да се преодолеят основните трудности пред общините-ползватели на 
находищата на минерални води. Проблемите им се изразяват главно в недостиг на финансови 
средства за реконструкция, рехабилитация и изграждане на инфраструктура за ефективно 
използване на минерални води. 
Новият финансов инструмент, насочен към подпомагане на общински проекти, се очаква да стартира 
още тази година, обяви Николова. Бенефициенти на програмата ще са общини с добър потенциал за 
разширяване и ефективно използване на минерални води. 
 
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Най-енергоемките индустрии: не променяйте схемата за търговия с емисии 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/68460 
 

 
 

Текст: Обединение на 15 от най-енергоемките индустрии в Европа призова Европейския парламент 
да отхвърли многослойния подход за осигуряване на безплатни разрешителни за въглеродни емисии 
и поиска запазване на безплатните квоти. Индустриите казват, че по-високите разходи за въглерода в 
Европа повишават риска фирмите от тези браншове да „мигрират към регионите, в които 
разпоредбите на замърсяване не са толкова строги“. 

https://greentech.bg/archives/68474
https://greentech.bg/archives/68460
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Групата включва Европейската циментова асоциация, Конфедерацията на европейската хартиена 
промишленост, Европейската федерация за добив на благородни метали, Европейския институт по 
медта, Европейския съвет на химическата индустрия и Международната асоциация за цинк. 
През април най-висшият съд на ЕС реши, че енергоемките отрасли са получили твърде много 
въглеродни разрешителни в рамките на Системата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ). Съдът посочи 
още, че е калкулациите на ЕК за раздаването на безплатни разрешителни е сгрешено. Той даде на ЕС 
срок от 10 месеца, за да направи ревизия на политиката за търговията с емисиите. 
Едно от предложенията е енергоемките отрасли да са разделени в категории. Така някои сектори ще 
получават разрешителни, които обхващат 100 процента от емисиите, други – около 30 на сто, а за 
трети няма да се покрива нищо. Някои юристи призоваха за дори още по-многослоен подход, с 
повече категории. 
„Ние призоваваме членовете на Европейския парламент да признаят значението на нашите сектори 
за икономиката на ЕС, по-специално за европейските работни места, и всички техни икономически 
вериги… и да отхвърлят какъвто и да е многопластов подход за безплатното разпределение на квоти, 
като гласуват срещу него”, обяви обединението на индустриалните асоциации. 
 
 

Източник: money.bg 
 

Заглавие: В цели села кражбата на ток е национален спорт, оплакват се от бранша 
 

Линк: https://money.bg/economics/surovinnite-valuti-i-tsvetnite-metali-poskapvat-zaradi-opek-i-
kitay.html 
 

 
 

Текст: Зaвиcимитe oт цeнaтa нa cypoвинитe вaлyти твъpдo пoдoбpявaт пoзициитe cи, ocoбeнo cлeд 
пpeдвapитeлнoтo cпopaзyмeниe нa cтpaнитe oт OΠEK дa oгpaничaт дoбивa нa пeтpoл и ĸaчвaнeтo нa 
нeгoвaтa цeнa. Cъщoтo ce oтнacя и дo ĸoтиpoвĸитe нa цвeтнитe мeтaли, ĸoитo пpoдължaвaт дa pacтaт 
вeчe тpeтo тpимeceчиe. 
Ocвeн тoвa пocтeпeннoтo възcтaнoвявaнe нa мaĸpoиĸoнoмичecĸитe пoĸaзaтeли нa Kитaй пpoдължaвa 
дa влия пoлoжитeлнo въpxy цeнитe нa вcичĸи мeтaли, a и нa ocтaнaлитe cypoвини. 
Πoдчepтaвaйĸи знaчимocттa нa пeтpoлa ĸaтo глaвeн eĸcпopтeн пpoдyĸт нa Kaнaдa, мecтният дoлap 
вчepa ce пoĸaчи c 1 пpoцeнт дo нивoтo 1,3054 cпpямo aмepиĸaнcĸaтa вaлyтa.  
Bce пaĸ нopвeжĸaтa ĸpoнa ce лидep пo pъcт, пoдoбpявaйĸи пeтмeceчнoтo cи paвнищe дo 8,0222 ĸpoни 
cпpямo дoлapa и ycтaнoвявaйĸи нoв мaĸcимyм cпpямo oбщaтa вaлyтa нa нивo 9,0085 ĸpoни зa eднo зa 
eвpo. 
Aвcтpaлийcĸият дoлap oбнoви тpиceдмичния cи пиĸ cпpямo aмepиĸaнcĸия нa нивo $0,7696.  
Hяĸoи aнaлизaтopи пpeдyпpeждaвaт, чe cдeлĸaтa зa oгpaничaвaнe нa пeтpoлния дoбив ocтaвя peдици 
oтвopeни въпpocи, ocoбeнo зa ĸвoтитe зa пpoизвoдcтвo нa oтдeлнитe cтpaни, ĸoитo тpябвa дa ce 
oпpeдeлят пpeз нoeмвpи нa peдoвнaтa cpeщa нa OΠEK. Oчaĸвa ce и пoзициятa нa Pycия пo oтнoшeниe 
oгpaничaвaнeтo нa дoбивa и пpи ĸaĸви ycлoвия би ce пpиcъeдинилa ĸъм тoвa cпopaзyмeниe. 
Cĸoĸът нa пeтpoлнитe и дpyгитe cypoвинни цeни пpидaдe нoв импyлc нa интepec ĸъм pиcĸoви aĸтиви, 
ĸoeтo пoдĸoпa cтoйнocттa нa йeнaтa, ĸoeтo ce cчитa ĸaтo вaлyтнo yбeжищe и нaдeжднo влoжeниe в 
пepиoдa нa иĸoнoмичecĸa нecигypнocт. 
Днec cyтpинтa япoнcĸaтa вaлyтa зaгyби близo пpoцeнт oт cтoйнocттa cи ĸъм дoлapa дo нивo 101,62 
йeни, yвeличaвaйĸи oтдaлeчaвaнeтo cи oт мeceчния пиĸ в нивoтo 100,085, oтбeлязaн във втopниĸ. 
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Eвpoтo зaпaзвa cлaбa динaмиĸa нa ĸypca, ĸaтo ocтaвa нa нивo $1,1222, ĸaчвaйĸи ce мaлĸo нaд 
вчepaшния минимyм $1,1182. 
Цвeтнитe мeтaли пocĸъпвaт нa Лoндoнcĸaтa бopca зa мeтaли (LМЕ). Texнитe цeни oбнoвявaт 
мaĸcимyми и зaвъpшвaт тpeтo тpимeceчиe пopeд нa плюc, зa пъpви път oт 2011 гoдинa нacaм.  
Koтиpoвĸитe нa oлoвoтo c дocтaвĸa cлeд тpи мeceцa нapacтвa в чeтвъpтъĸ c 
1,2% - дo $2020 зa тoн, ĸoeтo e мaĸcимaлнa цeнa oт мaй минaлaтa гoдинa. 
Kaлaят пocĸъпвa c 0,7%, дo $19950 зa тoн, oбнoвявaйĸи мaĸcимaлнa цeнa oт нaчaлoтo нa 2015 гoдинa. 
Cтoĸoвитe зaпacи нa cĸлaд, дъpжaни в LМЕ, ca ce cъĸpaтили дo oceмгoдишeн минимyм. 
Цeнaтa нa ниĸeлa ce ĸaчвa c 1,1%, дo нaй-виcoĸoтo нивo oт мeceц – $10180 зa тoн. 
Meдтa нapyши нeгaтивнaтa динaмиĸa oт пocлeднитe дни, пpибaвяйĸи ĸъм cтoйнocттa cи 0,8%.  
 
 

Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Битовите отпадъци на селищата от община Г. Оряховица вече се извозват на депото в 
Шереметя 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1609240 
 

 
 

Текст: Битови отпадъци от селищата на община Горна Оряховица от септември се извозват на новата 
Регионална система за управление на отпадъците в Шереметя. Новото депо беше официално открито 
на 30 юли тази година и обслужва 6 общини – Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, 
Златарица и Стражица. Общата стойност на проекта е 33 463 212, които са осигурени по Оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013г.” Регионалната система се състои от сепарираща, компостираща 
инсталация, клетка за депониране на отпадъци и пречиствателна станция. 
В рамките на проекта за Община Горна Оряховица са доставени 105 бр. контейнери тип „Бобър” за 
разделно събиране на зелени отпадъци и специализиран сметоизвозващ автомобил за обслужването 
им. Контейнерите ще бъдат разположени в 8 от населените места в общината – Долна Оряховица, 
Първомайци, Драганово, Поликраище, Върбица, Писарево, Правда и Крушето. От разделно 
събраните зелени отпадъци ще се произвежда висококачествен компост – органичен тор за 
обогатяване на почвата, който е подходящ за приложение в земеделието според европейското и 
българско законодателство. 
От 1 октомври тази година се преустановява депонирането на отпадъци на общинското сметище в 
местност „Бабенец”, което ще се рекултивира през 2017 г. 
Недопустимо е изхвърлянето на различни видове отпадъци в цветните контейнерите за разделно 
събиране – в жълтите контейнери тип „Бобър” се изхвърлят отпадъци от хартия и картон, пластмаса и 
метал; в зелените контейнери тип ”Иглу” се изхвърлят само стъклени отпадъци, а зелените 
контейнери тип „Бобър” са за събиране на зелени отпадъци. Всички останали битови отпадъци се 
изхвърлят в металните контейнери тип „Бобър” и пластмасови кофи тип „Кука”. 
За всички видове опасни отпадъци Община Горна Оряховица има сключени договори за събирането 
и оползотворяването им. 
При неспазване на условията за разделно събиране на отпадъци и изхвърлянето им на 
нерегламентирани места на нарушителите се налага глоба от 300 до 1000 лв. за физически лица и от 
1400 до 4000 лв. за юридически лица и еднолични търговци, съгласно Закона за управление на 
отпадъците и Наредба за управление на отпадъците на територията на община Горна Оряховица. 
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Текст: В Луковит стартира работа модерна система за управление на отпадъците на стойност 22,3 
млн. лв. 
„Новата Регионална система за управление на отпадъците в регион Луковит променя изцяло 
екологична обстановка в района. Това са 22,3 млн. лв. дългосрочна инвестиция в екология и здравето 
на 86 670 жители от пет общини в региона“, подчерта премиерът Бойко Борисов, който присъства на 
откриването й. 
Бяха обсъдени и още 1,5 млн. лв., с които да се рекултивира старото сметище, което създаваше 
рискове за околната среда, заради честите и продължителни пожари през лятото и изтичането на 
замърсени води към река Златна Панега, посочва министър-председателят. 
Новото съоръжение отговаря на всички екологични изисквания за опазване на почвите, водите и 
въздуха. Пречистената вода се събира в басейн и заедно с дъждовните води се използват за 
поливане на тревните площи и захранват инсталация за измиване на гумите на камионите. 
Подобни центрове има в Европа, където хората носят сами рециклируемите и едрогабаритните 
отпадъци от домакинствата. У нас тези практики навлизат постепенно. Една от идеите за 
стимулиране на гражданите е да получават безплатно от готовия компост срещу донесените 
отпадъци. 
По-късно Бойко Борисов присъства на откриването на обновен по програмата за енергийна 
ефективност блок в Луковит. Това е първият официално завършен блок в Северозападна България. За 
по-малко от година Община Луковит ще санира и трите си допустими сгради. 
„С програмата за саниране на жилища, която е на 100% безплатна за гражданите, провеждаме най-
социалната политика, защото парите отиват при хората, битовите им разходи падат наполовина, 
вдига се цената на апартаментите“, подчерта министър-председателят. 
„Искам да благодаря на всички хора, които живеят в блока, защото никой не ги е питал от коя партия 
са и това е една абсолютна социална политика, която водим – 100% безплатно. Как си представяте 
сега тези, които са ви лъгали – „Излизайте от блока, ще го продам”… Лъжите им звучаха абсурдно, но 
мнозина им повярваха. За последен път”, каза премиерът. 
Той допълни, че до края на годината около 1 млрд. лева ще бъдат вложени в програмата. „Тези пари 
са събрани от контрабандистите и от това, което се крадеше”, обясни Борисов. По думите му, в 
момента се работи по 900 жилищни сгради, още 4500 чакат включване в програмата. „Средно на 
година сме заделили по 1 млрд. лв. Докато ние управляваме, тези пари ще ги осигуряваме… Нито 
някой ще ви взима жилищата, нито ще ви вдигат данъците. Правим го не за да тормозим хората, а 
градовете да изглеждат по друг начин”, категоричен беше министър-председателят. 
Той изтъкна, че санирането на блока струва по-малко от лихвите за два дни, които се плащат по 
проекта „Белене”. „Ако не бяха Корнелия Нинова и Първанов, всеки два дни можехме да даваме по 
един блок на българите. С КТБ замина една готова магистрала „Хемус”. Всяко управление е донесло 
тотална щета на тази държава. Не говоря политически, това са фактите. 1,3 млн. лв. трябва да платим 
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сега за това, което Първанов и БСП 2006 г. са приели за Белене без да подпишат договор”, посочи 
Борисов. 
„Като дойдем ние, само плащаме: 2,5 млрд. лв. сме платили за двете централи и за реакторите. И без 
да усети никой – всички щети по КТБ, 3,7 млн. лв. И това е само от борбата с контрабандата, с парите, 
които събрахме“, коментира пред медиите премиерът. 
По думите му, „хората не ги интересува дали Бокова или Георгиева ще бъдат издигнати за генерален 
секретар на ООН“, а как ще живеят. 
 
 
 


