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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Спряна е процедурата по ОВОС за находището в Трън 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=57654 

 
 

Текст: Регионалната инспекция по околната среда и водите в Перник беше уведомена с писмо, че 
„Евромакс Сървисиз“ ЕООД спира процедурата по оценката на въздействието върху околната среда 
(ОВОС) за находището в Трън. Инвестиционното предложение беше за „Добив и преработка на 
подземни богатства по чл. 2, ал. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми – 
златно-сребърни руди от находище „Трън”, в община Трън, Пернишка област. 
Дружеството отговаря на РИОСВ – Перник, че извършва в момента цялостна преоценка на 
параметрите на инвестиционното предложение и целесъобразността му във връзка с 
икономическите и социалните условия в община Трън.  Процедурата по ОВОС е спряна до 
приключване на обстойните анализи на „Евромакс Сървисиз“ ЕООД, с цел взимане на решение за 
реализирането на подобен проект. 
  

 
Източник: 3e-news.net 
 

Заглавие: МОСВ: България е сред страните в ЕС с най-строги мерки срещу найлонови торбички 
 

Линк: http://3e-

news.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BC%D0%BE%D1

%81%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B5-

%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4-

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B5%D1%81-

%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8-

%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-

%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-

%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_55246 

 
 

Текст: България е една от първите страни в Европейския съюз във въвеждането на ограничения в 
употребата на найлонови торбички, като тези до 25 микрона са с наложена продуктова такса още 
през 2012 г. Това съобщи Славея Стоянова, директор на Дирекция „Управление на отпадъците и 
опазване на почвите“ в МОСВ на среща с представители на неправителствените организации 
„Грийнпийс“ и „За Земята“, които внесоха писмо до министър Нено Димов по повод международния 
ден за свят без пластмасови торбички. Представителите на сдруженията бяха приети от зам.-
министър Николай Кънчев и експерти от МОСВ. 
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Като част от мерките за намаляване на потреблението на пластмасови торбички, през 2016 г. 
страната е въвела допълнително изискване всички пластмасови торбички за пазаруване с дебелина 
до 50 микрона да се продават. По този начин България е приложила по-строги правила от 
изискването в европейска директива, която дават възможност всяка страна избира начин как да 
въведе ограничение на потреблението на торбички до 50 микрона, обясни още Стоянова. 
Според проучвания на МОСВ в резултат на предприетите мерки, употребата на найлонови торбички е 
намаляла с около 50%, посочи Стоянова  Тя подчерта, че на ниво ЕС все още няма модел за оценка на 
резултатите от въведените изисквания по директивата, но според социологическите проучвания на 
МОСВ у нас над 40% от потребителите вече избягват да ползват този вид опаковки, като носят при 
пазаруване торби за многократна употреба. Това означава, че има промяна в манталитета на 
българина и вече се създава култура на намаляване употребата на найлоновите торбички. 
Зам.-министърът на околната среда Николай Кънчев заяви, че регионалните инспекции по околна 
среда следят за изпълнението на изискванията в наредбата, която прилага правилата от 
европейската директива. Той покани екоактивистите активно да участват в акции за почистване на 
пластмасовите отпадъци, както и в информационни кампании за намаляване на замърсяването на 
плажовете, което в голяма степен се дължи именно на пластмасовите отпадъци. Двете страни 
обсъдиха възможностите за популяризиране на екологичните мерки в тази посока сред 
потребителите. Една от възможностите за това е част от продуктовата такса, събирана в 
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за 
информиране на потребителите. 
 

 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Правят кутии за спортни обувки от рециклирани кутии от мляко и сок 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/72586 

 
 

Текст: Няма как обувките да се продават без кутия, в която да си ги отнесем у дома – но спортните 
обувки на Nike скоро ще пристигат в полипропиленови контейнери, произведени изцяло от 
рециклирани материали: кутии от мляко, от сокове, както и капачки от кафе. Идеята е на Артур Хуанг, 
главен изпълнителен директор на инженерната фирма Miniwiz от Тайпе. Кутиите имат модулен 
дизайн, което ги прави удобни за подреждане една върху друга с цел складиране. На всичкото отгоре 
тези кутии могат лесно да се превърнат в …. раници! 
В края на живота си тези кутии от обувки могат лесно да бъдат рециклирани. Никакви отпадъци не 
остават от контейнерите. 
„Всичко това са преднамерено заложени качества и функции, които се въртят около изконното 
намерение, вградено във всеки продукт на Miniwiz – намаляване на въздействието върху околната 
среда по всякакъв начин“, каза Хуанг. „В този случай добавяме характеристики и ефективност към 
съществуващите кутии за обувки чрез рециклиране на вторични суровини по устойчив и отговорен 
начин“. 
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Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: С референдум решават съдбата на депо за отпадъци във варненско село 
 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/varna/s-referendum-reshavat-sydbata-na-depo-za-otpadyci-vyv-

varnensko-selo-2034381 

 
 

Текст: Жителите на варненското село Чернево ще решат с референдум дали в близост до населеното 
място да бъде изградено депо за неопасни отпадъци. С решение на Общинския съвет в Суворово 
допитването беше насрочено за 20 август, след като инициативен комитет събра над 600 подписа за 
неговото свикване.  
Фирмата „Девен”, която е дъщерна на „Солвей соди”,  е инвеститорът на депото. То трябва да бъде 
разположено върху терен от над 300 дка, където преди години е имало кариера.   
„Хората от Чернево се притесняват най-много от неизвестността. Те не са информирани за 
инвестиционното намерение, а би трябвало да им бъде обяснено и да им бъде искано тяхното 
мнение и съгласие. Все пак това депо е в много голяма близост до домовете ни - първата къща е на 
около 500 метра, а водоемът на селото е на около 200-300 метра. Официално е обявено, че там ще 
бъдат съхранявани пепел, шлака и сгурии, но хората не са убедени, че ще бъде само това”, заяви 
пред Дарик председателят на инициативния комитет Веселин Георгиев. Той добавя, че жителите на 
Чернево не са срещу инвеститора, а искат да защитят домовете си.  
„В депото трябва да бъдат изградени три клетки, а годишно се планира да се депонират 186 хил. тона 
отпадъци - това са 510 тона на ден. Няма да можем да излезем на магистралата от камионите, които 
ще преминават”, допълва Георгиев.  
Въпросът за местния референдум гласи: „Подкрепяте ли местните власти да не допуснат 
изграждането на депо за неопасни отпадъци, генерирани от дейността на фирмата „Девен” АД, в 
земеделските земи в землището на село Чернево?”.  
За да бъде валиден вотът, трябва да има 40 % избирателна активност. Хората с право на глас в 
Чернево са около 1200 души. 
 
 

Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: България ще иска изключение от европейския регламент за парниковите газове от 
тецовете 
 

Линк: 

http://www.dnevnik.bg/biznes/2017/06/30/2998877_bulgariia_shte_iska_izkljuchenie_ot_evropeiskiia/ 

 
 

Текст: България ще поиска от Европейската комисия за българските топлоелектрически централи да 
не важат завишените изисквания по отношение на парниковите газове, каза днес в парламента 
министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Изявлението й дойде след продължило повече от 
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час разискване за състоянието на българската енергийна система и ефектът върху нея от приемането 
на значително по-ниски нива на живак и серен диоксид в емисиите на произвеждащите ток от 
въглища централи. 
Министърът на енергетиката отбеляза, че в България подобни големи горивни инсталации 
осигуряват над 40% от електроенергията. "Българската енергийна система няма как да се справи без 
тези базови мощности, така че всички трябва да работим за дерогация (изключение от правилото)", 
допълни Петкова. В хода на разискванията Таско Ерменков от БСП пък посочи, че ако тецовете 
затворят врати, без работа ще останат над 100 хил. души. 
Министърът на енергетиката поясни, че българските тецове трябва да са освободени от спазване на 
одобрените нови стандарти към централите за дълъг период, или безсрочно. Теменужка Петкова 
уточни, че за да стане това е нужно да се направи анализ, който безспорно да доказва, че разходите 
за постигане на новите изисквания в пъти ще надвишават ефекта за екологията. 
Министърът подчерта, че Министерството на енергетиката и правителството твърдо ще настояват за 
този подход, като Петкова благодари и на депутатите, които също единодушно се обявиха за 
дерогацията. 
Икономическите анализи ще са ключови за новите енергийни проекти 
По време на разискванията за състоянието на енергийната система на няколко пъти беше засегнат и 
въпросът за изграждането на нови енергийни мощности. По този повод Теменужка Петкова посочи, 
че преди да се вземе решение за инвестирането в подобни проекти, са нужни задълбочени 
икономически анализи. "Нямаме право на грешка, като решенията трябва да се взимат на пазарен 
принцип", допълни тя. 
По повод изграждането на евентуална нова ядрена мощност Теменужка Петкова посочи, че 
правителството смята да отдели активите и пасивите, свързани с АЕЦ "Белене", в отделна проектна 
компания, която да предложи за приватизация. "Така ще видим какъв е реалният инвеститорски 
интерес към този проект. Ако е проектът е жизнеспособен, той ще се реализира", обобщи 
министърът на енергетиката. 
Теменужка Петкова допълни, че ако инвеститор не се появи, ще се търси вариант оборудването за 
АЕЦ "Белене" да се използва за изграждането на седми блок за АЕЦ "Козлодуй". 
По повод атаките от страна на опозицията, че правителството още няма енергийна стратегия, 
министърът се съгласи, че тя е разковничето, тъй като ще даде ясна визия за развитието на 
българската енергетика и ще покаже дали България има устойчива и конкурентноспобна система, 
способна да осигури енергийни ресури за населението на най-добрите възможни цени. 
Петкова призова всички депутати да са единни при разработката на този стратегически документ, 
като допълни, че работната група по стратегията вече е попълнена с експерти от всички 
парламентарно представени политически партии и специалисти от Българската академия на науките. 
 


