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Източник: greentech.bg 
 
Заглавие: В Пекин си купуват билети с пластмасови бутилки 

 
Линк: http://www.greentech.bg/archives/50019                  
       

  

Текст: В Китай живеят около два милиарда души, които произвеждат невъобразимо количеството битови 
отпадъци. Властите са принудени да измислят различни хитрости за справяне с този проблем. 
Най-оригиналното от тях: вече втора година с пластмасови бутилки може да се закупи билет в пекинското 
метро. На няколко спирки са поставени специални автомати, които приемат такива бутилки. Автоматите 
дават от 0,1 до 0,5 юана за бутилка (в зависимост от размера и теглото). За получаване на сума за един 
билет, трябва да се предадат поне 20 бутилки. 
След приемането на бутилките автомат веднага ги пресова. Така те се свиват до размер, който е равен на 
третина от първоначалния. Пластмасата може да се рециклира и използва отново. Тя се изпраща 
ежедневно на преработващи предприятия. 
Експерти от Китай казват, че това е само първата крачка. В близко време такива автомати ще се появят на 
много други спирки на метрото и на автобусни спирки в Пекин. 
Надеждата на властите е, че това ще помогне за по-ефективно събиране на пластмасовите боклуци в 
столицата на голямата държава. 

 
 
 
Източник: bnr.bg 

Заглавие: Индустриалните метали поевтиняват след новини от Китай 

Линк: http://bnr.bg/finance/post/100336030/industrialnite-metali-poevtinavat-sled-novini-ot-kitai                        

  

Текст: Цената на медта се понижава днес след появилите си информации, че някои китайски банки са 
ограничили кредитирането в сферата на недвижимите имоти. Индустриалната банка и някои други банки 
са предприели мерки за намаляване на кредитирането на строителни предприемачи. Перспективите за 
забавяне на строителството в Китай, който е най-големият консуматор на мед в света, бяха достатъчни за 
поевтиняване на цената на метала с над 1%.  
Още в петък пазарът на един от основните индустриални метали, каквато е медта, получи основание за 
спад на цените, тъй като бяха публикувани данни, че запасите от суровината са достигнали 9-месечен 
връх. 
От друга страна, златото и природният газ продължават да се намират в много добра форма. Златото 
продължава да печели от последните слаби данни за икономиката на САЩ и по-специално за 
продажбите на домове, докато студеното време и прогнозите за такова налива вода в мелницата на 
купувачите на природен газ. 

http://www.greentech.bg/archives/50019
http://www.greentech.bg/archives/50019
http://bnr.bg/finance/post/100336030/industrialnite-metali-poevtinavat-sled-novini-ot-kitai
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Източник: dnevnik.bg 

Заглавие: Услуга за безплатно извозване на строителни отпадъци започва от 1 март в Бургас 

 

Линк: 

http://www.dnevnik.bg/morski/2014/02/24/2248563_usluga_za_bezplatno_izvozvane_na_stroitelni_otpadu

ci/            

  

Текст: Община Бургас въвежда нова услуга за безплатно извозване на ремонтни отпадъци за жителите на 
града, съобщиха от пресцентъра на общината. 
Вместо да трупат старите си мебели и боклуците след ремонт около контейнерите, за да спестят средства 
за извозването им до отпадъчните депа, от 1 март след предварителна заявка на тел. 056/844 820 
жителите на Бургас ще могат да поръчат безплатно извозване на едрогабаритни и строителни отпадъци, 
генерирани при ремонтна дейност на домакинствата. 
Условията за ползване на услугата са желаещите да направят предварителна заявка за извозване на 
посочения телефон с точна дата, час и адрес. След това до 48 ч. след приемането на заявката консорциум 
"Титан Бургас" ДЗЗД има задължението да извози отпадъците във времето между 8 и 16 ч. от понеделник 
до събота включително. В празничните дни и неделя работни са часовете между 8 и 12 ч. 
Необходимо е строителните отпадъци да са поставени в чували, а едрогабаритните да са приведени във 
вид, удобен за товарене. Количеството на отпадъка не бива да надвишава 3 куб. м. В деня на извозването 
материалите трябва да са поставени на място с осигурен достъп за специализирания автомобил, 
допълват от общината. 
За да бъдат извозени отпадъците и да не се налага гражданите да имат ангажимента да се погрижат за 
тях на собствени разноски, трябва да бъдат изпълнени всички условия, подчертават от администрацията. 
След началото на услугата за безплатно извозване инспектори ще започнат проверки за спазването на 
Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на отпадъците на територията на 
община Бургас, като при констатиране на нарушения ще се налагат глоби в максимален размер, се казва 
още в съобщението на общината. 

 

  

Източник: novini.bg 

 
Заглавие: Опасни отпадъци събират в столичния квартал "Павлово" 

Линк: http://www.novini.bg/news/180927-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-

%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B2-

%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%8F-

%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-

%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE.html                     

http://www.dnevnik.bg/morski/2014/02/24/2248563_usluga_za_bezplatno_izvozvane_na_stroitelni_otpaduci/
http://www.dnevnik.bg/morski/2014/02/24/2248563_usluga_za_bezplatno_izvozvane_na_stroitelni_otpaduci/
http://www.novini.bg/news/180927-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE.html
http://www.novini.bg/news/180927-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE.html
http://www.novini.bg/news/180927-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE.html
http://www.novini.bg/news/180927-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE.html
http://www.novini.bg/news/180927-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE.html
http://www.novini.bg/news/180927-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE.html
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Текст: Живакосъдържащи уреди и лекарства с изтекъл срок ще се събират в подвижен пункт в 

столичния квартал "Павлово" до 14 часа Гражданите могат да предават още лакове, бояджийски 

материали, домакински препарати с химикали, мастила, замърсени опаковки. Събирането е по идея на 

Столична община и фирма за разделно събиране, съобщи Сийка Терзиева, началник във фирмата. 

Все повече граждани на столицата имат информация за тази възможност, като е изготвен график, който е 

на разположение на сайта на Столична община и това е наложително предвид на факта, че ако те се 

поставят в съдовете за битови отпадъци, които са разположени по улицата, това е единият риск да не се 

смесват и другият е да не попадат в депата, където да замърсяват почвата, водите, обяснява Терзиева. 

Предаването на опасни отпадъци от домакинствата може да става и по предварителна заявка на телефон 

0700-11-750, като услугата е безплатна за хората. 

Наше превозно средство посещава адреса на гражданина, от който също могат да се приемат отпадъци. 

По-възрастни граждани или пък примерно майки с малки деца по-често записват посещения за адрес, 

казва още Сийка Терзиева 

 
 

 


