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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Искра Михайлов откри семинар по управление на биоотпадъците  

Събирането и рециклирането на биоотпадъците ще има ключова роля в постигането на общите 

цели на политиката по управление на отпадъците 

 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2429                           

  

Текст: Министър Искра Михайлова откри заключителен семинар по управление на биоотпадъците, 
организиран в рамките на двугодишен проект „Разработване на нормативната уредба за управление на 
биоотпадъците и създаване на система за осигуряване на качеството на компоста и Национална 
организация за осигуряване на качеството на компоста”, финансиран от Оперативна програма „Околна 
среда“. 
В семинара участват заместник- министър Чавдар Георгиев, експерти от МОСВ, РИОСВ, БАБХ, 
представители на общините, бизнеса и лектори от Италия и Австрия. 
Министър Михайлова поздрави участниците и определи провеждането на семинара като още една 
стъпка напред в посока модерно управление на отпадъците. Тя каза още, че „събирането и 
рециклирането на биоотпадъците ще има ключова  роля в постигането на общите цели на политиката и 
изпълнението на националните цели за рециклиране и отклоняване на битовите отпадъци от депата“. 
Тя допълни, че част от решението е в оползотворяването, в това число и на биоотпадъка. „Това е част от 
нашата политика и нашите задачи и аз много се радвам, че работата на един успешен проект, подкрепен 
и от Оперативна програма „Околна среда„ спомага за реализирането на тази политика“. 
В заключение министърът посочи, че чрез новата нормативна база - обществено обсъдена, съобразена с 
експертните становища ще се постигнат националните цели в управлението на отпадъците. 
На семинара се обсъждат теми от законодателството по управление на отпадъците, основни принципи, 
които следва да се спазват, за да се постигне високо ниво на рециклиране на биоотпадъците.  

 
 
 
Източник: standartnews.com 

Заглавие: Плащаме такса смет с найлонови торбички 

От 2016 г. ще събираме и изхвърляме отделно и хранителните отпадъци 

Линк: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-02-28&article=483751                            

  

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2429
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-02-28&article=483751
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Текст: Такса смет да се заплаща чрез закупуването на найлонови торбички. Това е една от идеите за 
промяна при изчисляването на налога от 2015 г. Това е може би най-идеалната формула за определяне 
на такса смет, коментира министърът на околната среда Искра Михайлова. Идеята е всяко домакинство 
да купува толкова торбички, колкото отпадъци генерира, което е най-справедливо, каза Михайлова и 
посочи, че тази практика се прилага по света. От 2015 г. такса смет няма да се определя според данъчната 
оценка на жилищата, припомни Михайлова и посочи, че МОСВ ще работи усилено за разработване на 
справедливи формули за определяне на такса смет съвместно с Националното сдружение на общините. 
Според експерти обаче тази формула е справедлива, но може да бъде лесно саботирана от хора, които 
изхвърлят сметта нелегално.     
Ние стимулираме общините да намаляват обема на депонираните отпадъци, каза министър Михайлова и 
напомни, че пътят към това е разделното събиране на отпадъците. Най-късно от 2016 г. домакинствата ще 
започнат да събират разделно и биоотпадъците, включително и хранителните. За целта до средата на 
2015 г. у нас трябва да влязат в действие 18 големи инсталации за компостиране на биоотпадъци, заяви 
Михайлова. Хранителните отпадъци ще се събират в специални компостируеми торбички, в проветряеми 
пластмасови кошници. Те ще бъдат извозвани от два до седем пъти седмично. Целта е свиването на 
обема на депонираните отпадъци, а оттам и поетапното намаляване на такса смет, каза Михайлова. 

 

Източник: burgasutre.bg 

Заглавие: Над 5 000 спасени дървета за 2013-та в Бургас от рециклиране 
 

Линк: 

http://www.burgasutre.bg/2014/02/27/212195nad_5_000_spaseni_durveta_za_2013_ta_v_burgas_ot_retsik

lirane               

  

Текст: Града е с най-добър резултат в страната по разделно събиране 

5 330 спасени дървета, спестени са 1,2 милиона киловат часа електроенергия, спестени са 13 милиона 
литра питейна вода и са спестени 125 барела претрил. Това отчетеният само за 2013 година резултат от 
системата за раздено събиране в Бургас. Данните бяха отчетени по време на представянето на поредния 
зелен проект, който община Бургас ще реализира с фирма "Екопак" през тази година. 
„Решихме заедно с общината да направим пилотен проект и Бургас да е първият град – еталон за 
разделно събиране на отпадъци и опаковки, както стана през 2012-а. Целта ни бе да повишим 
ефективността на системата за разделно събиране. В тоническата област подобрихме инфраструктурата 
за разделно събиране на отпадъците и проведохме образователни и информационни инициативи към 
гражданите", каза Тодор Бургуджиев - изп. директор на фирмата. 
С тези действия средната честотата на разделно събиране на отпадъци от 37% се е повишила на 53 %, 
което се оказва най- добрият резултат в България в момента. 
В момента контейнетрите тип „ракла” са подменени с тип „иглу”, позволяващи събирането на по-голям 
обем отпадъци и с по–добър външен. Въведена е джипиес система на камионите, които обслужват 
контейнерите за разделно събиране в община Бургас. 
 
  

 

http://www.burgasutre.bg/2014/02/27/212195nad_5_000_spaseni_durveta_za_2013_ta_v_burgas_ot_retsiklirane
http://www.burgasutre.bg/2014/02/27/212195nad_5_000_spaseni_durveta_za_2013_ta_v_burgas_ot_retsiklirane
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Източник: bnr.bg 
 
Заглавие: Медта достигна дванадесетседнично дъно поради опасения за забавяне на растежа на 
китайската икономика 

 
Линк: http://bnr.bg/finance/post/100337031/medta-dostigna-dvanadesetsednichno-dano-poradi-opasenia-
za-zabavane-na-rasteja-na-kitaiskata-ikonomika          
       

  

Текст: Цената на медта се понижи до най-ниски стойности за последните повече от два месеца тази нощ 
поради притесненията на инвеститорите, че икономическият растеж на китайската икономика се забавя. 
Друг фактор за поевтиняването на индустриалния метал бе увеличението на запасите в КНР, която е 
страната най-голям потребител на мед в света. 
Фючърсните договори, с доставка след три месеца, загубиха 0,5% от стойността си до 6994,00 щатски 
долара за метричен тон на Лондонската метална борса, което бе най-ниската им цена от 4-ти декември. 
Фючърсите върху метала загубиха 0,8% от началото на февруари и са на път да запишат второ поредно 
понижение на месечна база. 
Официалните данни за производството в Китай ще бъдат оповестени на 1-ви март. Инвеститорите очакват 
то да е забавило темпа си на растеж през този месец. Според информация на частна агенция, ръстът на 
производството в страната е достигнал седеммесечен минимум. Междувременно, запасите от мед, 
следени от Шанхайската фючърсна борса, достигнаха деветмесечен максимум, по данни от 21-и 
февруари. 
Според стокови брокери, инвеститорите следят внимателно ситуацията в Китайското стопанство и всеки 
сигнал за забавяне на растежа в КНР ще окаже натиск върху цената на индустриалните метали. 
Алуминия и цинка също поевтиняха на Лондонската метална борса, докато никела леко поскъпна. 

 

Източник: topnovini.bg 
 
Заглавие: Спипаха нелегален търговец на метали 
 

Линк: http://topnovini.bg/node/66677                  
 

  

Текст: Нелегален търговец на черни и цветни метали е засечен от органите на реда в Търговищко. По 
информация от пресцентъра на Областна дирекция на МВР (ОД на МВР)в града, 63-годишният С.С. от село 
Лиляк е бил спипан вчера при извършена полицейска проверка. 
Униформените установили, че мъжът изкупува отпадъци от черни и цветни метали от хора от селото, без 
да притежава изискващия се по закон документ за извършване на тази дейност. 
По случая е образувано досъдебно производство. 
 

http://bnr.bg/finance/post/100337031/medta-dostigna-dvanadesetsednichno-dano-poradi-opasenia-za-zabavane-na-rasteja-na-kitaiskata-ikonomika
http://bnr.bg/finance/post/100337031/medta-dostigna-dvanadesetsednichno-dano-poradi-opasenia-za-zabavane-na-rasteja-na-kitaiskata-ikonomika
http://topnovini.bg/node/66677
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Източник: pik.bg 

Заглавие: Над 2000 трошки в Бургас отидоха за скрап 
Линк: http://pik.bg/%D0%BD%D0%B0%D0%B4-2000-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8-

%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81-

%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-

%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-news152689.html                   

  

Текст: Община Бургас отчете успех при изпълнението на програмата си за премахване на излезли от 
употреба стари коли от обществените паркинги и предблоковите пространства. Преди няколко години из 
целия град се виждаха накацали по тротоарите ръждясали и разпадащи се брички, пише "Новинар".  
От въвеждане на системата през юни 2008 г. досега премахнати 2164 стари коли, повечето доброволно от 
собствениците. 

 

http://pik.bg/%D0%BD%D0%B0%D0%B4-2000-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-news152689.html
http://pik.bg/%D0%BD%D0%B0%D0%B4-2000-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-news152689.html
http://pik.bg/%D0%BD%D0%B0%D0%B4-2000-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-news152689.html
http://pik.bg/%D0%BD%D0%B0%D0%B4-2000-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-news152689.html

