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Източник: radiovelikotarnovo.com 

Заглавие: След рециклиране строителните отпадъци стават ценна суровина 

Линк: http://radiovelikotarnovo.com/news/9026  

  

Текст: Положителното въздействие на човешката дейност и методи за намаляване на ефекта от 
замърсяване при строителни работи представиха специалисти на местната фирма ТМКо днес в 
ритуалната зала на Общината. Инициативата се реализира в партньорство с общинската администрация. 
Срещата откри зам.-кметът Снежана Данева.  
        „Между 500 и 1000 кг на глава от населението годишно са отпадъците от строежи и   разрушаване на 
сгради. Това е от два до пет пъти повече, като количество от отпадъците на едно домакинство”, 
коментира инж. Петър Атанасов - зам.-управител на фирма ТМКо. Той обясни, че на отпадъците, в това 
число и на тези от строителна дейност, вече започва да се гледа като на ценна суровина, след като бъдат 
рециклирани. В новата Наредба за тези процеси основната цел е постигане на 70 процента рециклиране 
на строителните отпадъци. За това вече има високоспециализирана техника, част от която произвежда и 
местното дружество ТМКо. То предлага на своите партньори и машини за измиване на гумите на 
тежкотоварни автомобили преди да излязат от района на строителните работи, за да се избегне 
замърсяването на уличното платно. „Около три процента от катастрофите са в резултата на замърсяване 
на пътищата,” коментира Христо Димов от търговския отдел на фирмата. Затова при строителни работи и 
разрушаване на стари сгради трябва околната среда, пътищата и улиците да се опазват отговорно. 

 

 

Източник: investor.bg 

Заглавие: ЕС с иск срещу Русия заради антидъмпинговите мита за вноса на автомобили  

Митата в размер между 23% и 29,6% за европейските моторни превозни средства значително 
възпрепятстват достъпа им до руския пазар.  

Линк: http://www.investor.bg/evropa/334/a/es-s-isk-sreshtu-rusiia-zaradi-antidympingovite-mita-za-vnosa-

na-avtomobili,172712/             

  

Текст: Европейският съюз (ЕС) подаде иск срещу Русия в Световната търговска организация (СТО) по 
повод антидъмпинговите мита върху вноса на леки автомобили от Германия и Италия, съобщи 
представителството на ЕС в СТО, предаде Ройтерс. 

http://radiovelikotarnovo.com/news/9026
http://www.investor.bg/evropa/334/a/es-s-isk-sreshtu-rusiia-zaradi-antidympingovite-mita-za-vnosa-na-avtomobili,172712/
http://www.investor.bg/evropa/334/a/es-s-isk-sreshtu-rusiia-zaradi-antidympingovite-mita-za-vnosa-na-avtomobili,172712/
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Съгласно правилата в организацията страните имат срок от 60 дни да проведат консултации, след което, 
ако въпросът не бъде разрешен, Брюксел има право да поиска сформиране на експертна група в рамките 
на СТО. Според ЕС тези мита са несъвместими с нормите на СТО. 
От гледна точка на Москва леки автомобили от Германия и Италия стигат до руския пазар на изкуствено 
занижени цени (дъмпинг). Именно заради това Москва се отбранява, като налага мита – практика, която 
ЕС счита за несправедлива. 
„Митата в размер между 23% и 29,6% за европейските леки моторни превозни средства значително 
възпрепятстват достъпа на леките коли до руския пазар. Ограниченията върху търговията са 
несъвместими с нормите на СТО и означават, че износът на леки автомобили не получава изгоди от 
отстъпките, направени от Русия при присъединяването й към организацията през 2012 г.", се казва в 
съобщение на Европейската комисия.  
Според Брюксел засегнати са МПС с тежест между 2,8 и 3,5 тона. Митата за германски автомобили в 
момента възлизат на 29,6 на сто. 
Този търговски спор се случва в момент, в който сме свидетели на поредица от спорове между ЕС и Русия 
за автомобилния пазар. Така например от септември 2012 г. Русия започна да събира „такса за 
рециклиране" за автомобили. Оттогава европейският износ на автомобили към Русия е започнал да 
спада, твърди ЕК. По данни на ЕС износът на автомобили в Русия през 2012 г. е възлизал на 100 млн. евро 
и е започнал да спада от момента, когато Москва въведе налога. 

 

 

Източник: standartnews.com 

Заглавие: Паника за радиация от скрап 
  
Линк: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-05-22&article=492687                                        

  

Текст: Близо 3 седмици роми от плевенското село Брестовец тъпкали в чували шлака с примеси от радий 
226 в опасна концентрация. Радиоактивният елемент е бил предаван за вторични суровини в пунктовете 
за скрап. След подаден сигнал в полицията от местните жители вчера бяха отцепени пътищата в 
местността Сухия язовир.  
Кметът на селото Радослав Иванов научил от хората, че от син микробус била изхвърлена съмнителната 
ръждива смес. Тя все още е в неустановено количество, защото вече никой не смее да я доближи. 
Полицията оповести данни от замерване, което установило по терен от близо 200 кв. м на разстояние от 
30 см от шлаката, радиоактивност 4 пъти над нормата.  

 

Източник: society.actualno.com                             

Заглавие: Смолян намери фирма, която да събира разделно отпадъци 

 

Линк: http://society.actualno.com/Smoljan-nameri-firma-kojato-da-sybira-razdelno-otpadyci-

news_29625.html  

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-05-22&article=492687
http://society.actualno.com/Smoljan-nameri-firma-kojato-da-sybira-razdelno-otpadyci-news_29625.html
http://society.actualno.com/Smoljan-nameri-firma-kojato-da-sybira-razdelno-otpadyci-news_29625.html
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Текст: Общинските съветници в Смолян дадоха съгласие за сключване на договор за разделно събиране 
на отпадъците в общината. Това стана ясно от днешното заседание на Общински съвет, предаде агенция 
„Фокус”. 
Вносителят на докладната записка и кмет на Смолян Николай Мелемов припомни пред присъстващите, 
че общината е въвела разделно събиране на отпадъци от опаковки през 2005 г. в сътрудничество с 
българска фирма. За период от 8 години е била изградена система за разделно събиране на отпадъци от 
опаковки. Съвместно са организирани и проведени много образователни кампании сред населението, с 
цел възпитание и привикване към разделно събиране на отпадъците от опаковки. 
С писмо от април 2013 г. фирмата е информирала общината, че прекратява дейността си. Като основен 
мотив за решението е посочена финансовата неефективност. На следващ етап са били отправени писмени 
предложения към останалите три организации притежаващи разрешително по чл.81 от Закона за 
управление на отпадъците, но са получени писмени откази за организиране на система за разделно 
събиране на отпадъците от опаковки и от трите фирми. 
Населението на общината обаче е привикнало да събира разделно и след прибирането на съдовете от 
фирмата и са протестирали срещу действията на фирмата, посочи градоначалникът. 
Фирмите на територията на Смолян, които притежават разрешително за извършване на дейности с 
отпадъци са няколко, като една от тях е съгласна да сключи договор в дългосрочен аспект с община 
Смолян. Предложения проект на договор се урежда разделното събиране на отпадъците от 
домакинствата, административните, социалните и обществени сгради, заведения за обществено хранене, 
търговски обекти и обекти за отдих, забавления и туризъм. 
Основната цел при сключване на договора е да се намали общото количество битов отпадък, като 
рециклируемите отпадъци хартия, стъкло и пластмаса да се предават на фирмите за рециклиране, а не да 
бъдат извозвани на депо и по този начин стойностите на отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за 
устройство на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) ще бъдат по-ниски. 

 
 

Източник: dnesbg.com 

Заглавие: Задържан е крадец, обрал къщи в с. Балван 

 

Линк: http://www.dnesbg.com/krimi/zadarzhan-e-kradets-obral-kashti-v-s-balvan.html  

  

Текст: 18-годишен младеж бе задържан за две домови кражби в с. Балван. Престъпленията били 
извършени в периода декември м.г. до януари т.г. Полицията започнала разследване след подаден 
сигнал за обрано жилище, от което били задигнати медни съдове. Криминалистите успели да открият 
откраднатите вещи, които се оказали предадени в пункт за изкупуване на черни и цветни метали в с. 
Драганово. 
След допълнителни действия по разследването полицаите успели да изяснят и самоличността на човека, 
който ги е предал там – 18-годишният М. Д. от габровското с. Добромирка. Младежът е известен на 
органите на реда и има криминалистически регистрации, но до момента не е бил осъждан. Изяснило се, 

http://www.dnesbg.com/krimi/zadarzhan-e-kradets-obral-kashti-v-s-balvan.html
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че той е отговорен и за втора кражба в същото село. От другата къща младежът изнесъл печка, телевизор, 
медни съдове, както и кабели с различна дължина и сечение. По двата случая са образувани преписки, 
които са изпратени в прокуратурата с мнение за образуване на наказателни производства. 


