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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: РИОСВ – Русе получи от „Монтюпе” предложение с показатели за собствен мониторинг 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/riosv-ruse-poluchi-ot-montyupe-predlojenie-s-pokazateli-

za-sobstven-monitoring/       

 
 

Текст: В изпълнение на инвестиционна програма, за която "Монтюпе" ЕООД пое ангажимент на 
срещата с министъра на околната среда Нено Димов в средата на юли 2017 г, дружеството внесе в 
РИОСВ – Русе доклад за предварително проучване и проектиране на пункт/система за непрекъснат 
имисионен мониторинг на специфични органични замърсители. В доклада са включени 14 
показателя от групата на органичните замърсители, които са специфични за производствената 
дейност  на дружеството. За част от показателите има норми съгласно българското законодателство, 
а останалите ще се проследяват чрез нивата им в атмосферния въздух, в границите на 
производствената площадка.   
РИОСВ – Русе ще разгледа и съгласува предложените параметри, след което  предстои определяне 
на местоположението на пункта за собствен мониторинг в Източната промишлена зона и 
необходимата измервателната техника. 
РИОСВ – Русе упражнява постоянен контрол за изпълнението на предвидените в програмата мерки. 
При последната проверка на производствената площадка е констатирано, че дружеството е 
извършило реконструкция на част от сърцарните машини с оглед подобряване на работните условия. 
До края на годината предстои реконструкция на аспирационната система на една от 
производствените линии за леене на алуминий в производствено  Хале 3. 

 
 
Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: "Развод" с въгледобива и "зелени" облигации - обещанията на климатичната среща в 

Париж 

Линк: http://www.dnevnik.bg/sviat/2017/12/13/3096572_razvod_s_vugledobiva_i_zeleni_obligacii_-/         

 
 

Текст: Две години след срещата, довела до глобалното климатично споразумение от Париж, 
френският президент Еманюел Макрон събра световни лидери и компании в столицата на страната, 
за да търси решение на борбата с климатичните промени. Макар той да предупреди, че битката с 
глобалното затопляне може да се окаже изгубена, участниците в срещата обявиха редица обещания. 
Ангажиментите, които се поемат като част от срещата, не са обвързващи, но организаторите се 
надяват те да дадат нов тласък на борбата срещу климатичните промени. 
"Ройтерс" обобщава най-важните намерения, заявени на срещата. 
Държави и финансови институции 

http://www.moew.government.bg/bg/riosv-ruse-poluchi-ot-montyupe-predlojenie-s-pokazateli-za-sobstven-monitoring/
http://www.moew.government.bg/bg/riosv-ruse-poluchi-ot-montyupe-predlojenie-s-pokazateli-za-sobstven-monitoring/
http://www.dnevnik.bg/sviat/2017/12/13/3096572_razvod_s_vugledobiva_i_zeleni_obligacii_-/
http://www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2017/12/13/3096316_na_put_sme_da_zagubim_bitkata_sreshtu_globalnoto/
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Над 200 инвестиращи институции, които управляват активи на стойност над 26 трилиона долара, 
казаха, че ще засилят натиска върху най-големите корпоративни източници на парникови газове, за 
да се борят с климатичните промени. Според тях това би било по-ефикасно, отколкото ако просто 
отправят заплахи да спрат инвестициите. Последното би било единствено мярка за краен случай, а 
преди това, ако замърсителите отказват да съдействат, би се прибегнало основно до изявления, 
резолюции и гласувания. 
Европейската комисия обяви, че "гледа позитивно" на плановете за намаляване на капиталовите 
изисквания за банкови инвестиции, които щадят природата, за да стимулират "зелената икономика" 
и да се борят срещу климатичните промени. Подобна стъпка може да е част от по-общ пакет от 
мерки, които ЕС планира да представи през март, за да изпълни целта да намали емисиите с 40% до 
2030 г., за което предвижда, че допълнителни нисковъглеродни инвестиции в размер на около 180 
милиона евро биха били необходими всяка година. 
Сега ЕС предоставя отстъпка от 23.81 процента за намаляване на капитала за банки, които 
кредитират инвестициите на малки фирми на стойност под 1.5 милиарда евро. Обмисля се също така 
намаление от 15 процента за дела от инвестицията над този праг. 
Световната банка обяви, че няма повече да финансира проучвания и добив на нефт и газ след 2019 г. 
с някои изключения. 
Белгия каза, че ще издаде първите си облигации за проекти, с които ще намали въглеродните емисии 
на страната, след като редица страни продадоха или обявиха планове да продават "зелени" 
облигации. Полша направи това преди година, последва Франция, която емитира облигации на 
стойност 7 милиарда евро през януари. Плановете на Белгия предвиждат за първото тримесечие на 
2018 г. общата стойност на "зелените" книжа, които ще издаде, да е 3 до 5 милиарда евро. 
Компании 
Холандската банка ING каза, че до края на 2025 г. ще спре да финансира компании, доставящи 
публични услуги, които набавят над 5 на сто от енергията си от въглища. ING също така ще поддържа 
нови клиенти, чиято зависимост от въглища е под 10%, ако те имат стратегия, с която да я съкратят до 
0% до 2025 г. До тази година ING ще спре постепенно заемите за отделни въглищни централи. 
Френската застрахователна компания АХА ще увеличи четирикратно инвестициите в "зелени" 
проекти и ще задели 9 милиарда евро за това до 2020 г. Тя ще разграничи инвестициите си от 
въгледобива, като намали тези в компании, над 30% от приходите на които идват от въглища. Няма 
да се предлагат застрахователни услуги за нови мини и проекти, свързани с извличане на петрол от 
катранени пясъци, нито за свързаните с тях проекти за пренос на изкопаеми горива. 
Е Де Еф, държавната електрическа компания на Франция, планира голям пробив в слънчевата 
енергия във Франция, който се очаква да струва около 25 милиарда евро. Целта на Е Де Еф е да 
построи 30 гигавата соларни мощности до 2035 г. като част от усилията на Франция за значително 
разгръщане на възобновяемите енергийни източници. 
Газовата и електрическа компания Engie e готова да инвестира милиард евро, за да подобри 
енергийната ефективност във Франция за следващите пет години, каза изпълнителният директор на 
компанията преди срещата в Париж. Според Engie договорите, свързани с енергийна ефективност, 
вече представляват 700 милиона евро от оперативните ѝ приходи и че тази стойност вероятно ще се 
увеличи четири пъти до 2026 г. 

 
 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Светът е изхвърлил 55 млрд. евро на боклука – ценни суровини в е-отпадъците 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/74554    

http://www.dnevnik.bg/sviat/2017/12/13/3096551_svetovnata_banka_shte_spre_da_finansira_prouchvaniia_i/
https://greentech.bg/archives/74554
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Текст: 45 милиона тона електрически и електронни отпадъци са изхвърлени в света през 2016 г. 
Съсипани са големи количества ценни метали като злато и мед. Това показаха нови данни, 
оповестени от ООН. 
Растящите доходи, спадащите цени за електрониката и насърчаваният от бизнеса консумеризъм са 
увелили количеството електронни и електрически отпадъци с 8% спрамо регистрираните 41 милиона 
тона при последната оценка за 2014 година. Като електрически и електронни отпадъци (ЕЕО) се 
дефинират уредите, които се захранват с електричество от мрежата или чрез батерия. 
Теглото на електрическите и електронните отпадъци през 2016 г. е еквивалентно на около 4500 
Айфелови кули, според съвместното проучване на Университета в Ню Йорк, Международния съюз по 
телекомуникации и Международната асоциация за твърди отпадъци. 
Суровините в изхвърлените ЕЕО през 2016 г. струват около 55 милиарда евро. Те включват големи 
количества злато, сребро, мед, платина и паладий. 
Само 8,9 милиона тона, според документните данни, са били събрани и рециклирани през 2016 г. 
Повечето отпадъци от този вид се озовават на депата, въпреки че в повечето случаи рециклирането 
би имало значителен икономически смисъл. 
Очаква се обемът на електронните и електрическите отпадъци да достигне 52,2 милиона тона през 
2021 г., се казва в проучването. Китай е най-големият източник на е-скрап с генерирани 7,2 милиона 
тона през 2016 г. 
В доклада се казва, че много хора изхвърлят своите джаджи, само за да си купят по-модерен модел 
или защото ремонтът на всичко старо – от тостер до смартфон – е по-скъп от закупуването на нов 
уред. Принос за проблема има нарастващата „култура на еднократната употреба“ – тенденцията да 
предпочитаме да изхвърлим нещо и да купим ново, вместо да поправим съществуващото. 
Ниските проценти на събиране и рециклиране на ЕЕО са изненада, като се има предвид, че 67 
държави, обхващащи две трети от населението на света, имат вече въведено законодателство за 
преработка на електронните и електрическите отпадъци, казват авторите на доклада. 
Ако има една добра новина, тя е, че Европа отчита най-високите нива на събиране на ЕЕО – 35%. 
 


