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Източник: eea.government.bg 
 
Заглавие: 2012 г. се очаква да запази положителната тенденция за увеличаване на делът на 
предадените за оползотворяване отпадъци спрямо предадените за депониране 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
Количествата на предадените за оползотворяване отпадъци през 2011 г. са 16 % от общо 
образуваните. Това е с 5% повече в сравнение с предходната 2010 г. През 2012 г. се очаква 
запазване на тази положителна тенденция. За периода (2007-2011 г.) количеството на 
образуваните отпадъци е намаляло с 20%, а потреблението на опаковки в България е сред най-
ниските в Европа. 
За периода (2007-2011 г.) количеството на образуваните отпадъци е намаляло с 20%, което 
основно се дължи на намаляване на ръста на строителните дейности в страната. През 2011 г. 
страната ни е изпълнила националните цели за рециклиране по материали за всички видове 
отпадъци от опаковки: стъклени, пластмасови, хартиени и картонени, метални и дървени. В 
системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки са обхванати 6 286 569 жители. 
Същата година са образувани 314 639 t отпадъци от опаковки, с 2% по малко в сравнение с 
образуваните през 2010 година. Потреблението на опаковки в България е сред най-ниските в 
Европа, където средно се образуват 166 kg/year/per capita, но се доближава все повече до това 
на останалите Европейски страни. За 2011 година средната норма на натрупване на битови 
отпадъци за ЕС е 520 kg/year/per capita, докато за България, тя е 380 kg/year/per capita. 
Намаляването на образуваните битови отпадъци се дължи основно на въведените 
административни, икономически и финансови инструменти. 
През 2011 г. страната ни е постигнала общо 65% материално рециклиране и 66% 
оползотворяване на образуваните отпадъци от опаковки. По предварителни данни 2012 година 
се очаква да запази положителната тенденция за делът на оползотворените битови отпадъци, 
което се дължи и на разширения обхват на наблюдението, провеждано от НСИ. Наблюдението 
обхваща образуваните от населението отпадъци и предадените за оползотворяване 
(рециклиране) такива. Реализирането на наблюдението ще допринесе за пълнота на 
информацията, относно процесите на управление на отпадъците с произход от бита. По 

http://eea.government.bg/bg/news/2013/2013-05-10.html
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предварителни данни делът на рециклираните отпадъци с произход от бита за 2012 г. е около 
20%. Резултатите от наблюдението ще дадат възможност за ревизиране на докладваните до 
Евростат данни за рециклираните битови отпадъци и за предходни години. 
Повече данни ще намерите ТУК 
 
Източник: news.ibox.bg 
 
Заглавие: Задържаха двама, отливали цветни метали 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
Двама мъже бяха разкрити в момент на отливане на цветни метали в село Боянци, съобщиха от 
пресцентъра на МВР. 
Вчера в РУП-Асеновград е получен сигнал за системно нарушаване на нощната тишина в имот в 
споменатото село. Пристигналият на място полицаи установили, че 35-годишният П.Л. и 47-
годишният Х.Я., в саморъчно пригодени пещи в двора, отливали цветни метали с неизяснен 
произход. 
При претърсване в имота са намерени 2 метални форми, около 4 кг цветни метали и 
суровина за тях. Двамата мъже са задържани в ареста за 24 часа. 
 
 
Източник: plovdivutre.bg 
 
Заглавие: Посред нощ - заловиха двама с цветни метали 
 
Линк:   
 

http://eea.government.bg/soer/bg/2011
http://news.ibox.bg/news/id_373260445
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Текст:  
 
Двама мъже са заловени в момент на отливане на цветни метали. Вчера в РУП-Асеновград е 
получен сигнал за системно нарушаване на нощната тишина в имот в село Боянци. 
Пристигналият на място полицаи заварили двама да отливат цветни метали с неизяснен 
произход в саморъчно пригодени пещи. При претърсване в имота са намерени и иззети 2 
метални форми, около 4 кг цветни метали и суровина за тях. 
Други двама са заловени в Първомай с откраднати метални отпадъци. Вчера около 10.30 часа 
полицаи спрели за проверка каруца, превозваща скрап, откраднат от двор на фирма. 
 
Източник: ruse.topnovini.bg 
 
Заглавие: Условни присъди получиха крадци на метали 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
Двама мъже, единият с начално образование, а другият неграмотен, са осъдени за кражби на 
метали. Престъпленията са извършени през пролетта и началото на лятото миналата година. 
Престъпниците многократно нахлували на територията на „Локомотивно депо“-Русе при БДЖ, от 
където винаги си тръгвали с метални вещи, които не им принадлежат. 
От вагоните престъпниците откраднали общо 237 килограма метални части, преди да бъдат 
арестувани. Единият пък задигнал 28 метра четирижилен трифазен гумиран кабел ШКПТ 3x4 2.5 
кв.мм. от „Спарки“ ЕООД, заедно с множество други метални изделия. 

http://www.plovdivutre.bg/2013/05/12/167025-posred_nosht_zaloviha_dvama_s_tsvetni_metali
http://ruse.topnovini.bg/node/51165
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Първият престъпник получил девет месеца условно, които съдът намалил с една трета – на шест 
месеца, с две години изпитателен срок. Другият бил осъден на шест месеца условно, намалени 
на четири, с една година изпитателен срок. 
Двамата трябва да си поделят и разноските по делото. 
 
 


