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Източник: scrap-bg.com 

Заглавие: 6 милиона стари коли за скрап 

Линк: http://scrap-bg.com/10039/ 

  

Текст: До края на тази година Китай планира да се отърве от 6 млн. автомобили, които не отговарят на 
стандартите за вредни емисии, с цел подобряване качеството на въздуха, информира BBC News. 
Повече от 300 хил. моторни превозни средства (МПС) ще бъдат изведени от експлоатация само в 
столицата Пекин. Според последните данни на Агенцията по околната среда на Китайската народна 
република (КНР), 31% от емисиите, които замърсяват въздуха в столицата, идват от изгорелите газове на 
коли. През идната година правителството планира да премахне до 5 млн. автомобили от останалите 
региони на Поднебесната империя. 
„Планът за действие, насочен към засилване на контрола върху емисиите от МПС-та, ще бъде основен 
акцент от дневния ред за енергоспестяване в страната, за намаляване на емисиите, както и за 
нисковъглеродно развитие през следващите две години”, гласи становището на правителството на КНР. 
Борбата със замърсявания се очертава като основен приоритет на китайските власти, които се опитват да 
намалят щетите, нанесени от десетилетия на производствено задвижване на растежа, заради който са 
принесени в жертва въздухът, водата и почвата на нацията. Държавният съвет на Китай обаче не 
предоставя подробности за това как ще се реализира най-новият му план. 
В Пекин общинските власти вече са предложили субсидии за собствениците на автомобили, които 
доброволно да предадат старите си МПС-та за скрап или рециклиране. В допълнение към тези мерки, 
експертите призовават за подобрения в качеството на горивата, което също може да спомогне за по-
малко замърсяване на въздуха и намаляване на смога в китайските мегаполиси. 
След години на отричане на съществуващия проблем, централното правителство в Пекин тази година 
най-накрая призна, че замърсяването на въздуха „предизвиква сериозна загриженост”. Сега властите 
вече публикуват данни за качеството на въздуха в големите градове на Китай, коментира BBC. 
Медията припомня, че през 2013 г. централните власти дори обещаха финансиране от 275 млрд. долара 
(163 млрд. паунда) за справяне с острите екологични проблеми на мегаполисите в следващите пет 
години. 
 

 

Източник: scrap-bg.com 

Заглавие: Цените на медта достигнаха максимума от 11 седмици на спад 

Линк: http://scrap-bg.com/tag/%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-

%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8/   

  

http://scrap-bg.com/10024/
http://scrap-bg.com/tag/%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8/
http://scrap-bg.com/tag/%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8/
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Текст: Цените на медта  достигнаха  максимума  от 11 седмици на спад, подкрепени от очакванията за 
ускоряване на икономическия растеж в Китай, най-големият потребител на този метал. В електронната 
търговия на New York Mercantile Exchange Comex вече има  договор за  юли за $ 3,1865 за паунд ($ 7010,3 
за тон), като по този начин  се достигна най-високото си ниво от 07 Март. По-рано в Шанхай 
търговията  изатвори на 49 130 юана (7878 $) на тон, което е 0.9% повече в сравнение от  края на 
търговията в петък. London Metal Exchange (LME)  е затворена  в понеделник поради официален празник 
във Великобритания. Така че голяма част от дейността се очаква. Миналата седмица министър-
председател Ли Къцян заяви, че китайските власти ще променят политиките си, за да подкрепят  реалната 
икономика. Според борсите в Ню Йорк, Лондон и Шанхай, медни световните запаси са намалели през 
миналата седмица до най-ниското си ниво от 2008 г.,  до 283 000 645тона. Успехът  в последната година 
на пазара на , вероятно се  провокира от  фалшиви очаквания, че същата ситуация ще продължи и през 
2014 година. Въпреки това, медните  запаси, сега  са надолу до нивата от 2008 г., както и китайското 
търсене, което  е отново основен фактор тук “,  според  анализатор IG David Madden . Според International 
Copper Study Group, през февруари 2014 г. недостигът на световния пазар на мед е бил  в размер на 5 000 
тона . През двата месеца от началото на годината дефицит на червения метал достигна 128 хиляди 
тона,  консумация на мед се увеличава през този период с 12%., а търсенето на метала в Китай се е 
увеличило с 22%. 

 

 

Източник: dnevnik.bg  

Заглавие: 68 тона отпадъци са събрани от всички природни паркове за шест години 

Линк: 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2014/05/27/2309262_68_tona_otpaduci_sa_subrani_ot_vsichki_prirodni/    

  

Текст: Природните паркове на България – 11 на брой, съхраняват част от последните чисти реки и 
вековни гори, безценни животински и растителни видове. Те са най-голямата защитена територия в 
страната ни. От същите тези уникални местообитания са събрани 68 тона отпадъци за последните шест 
години. За това помагат над 13 000 доброволци в рамките на кампанията "Национален ден на 
природните паркове". За това информира организаторът на инициативата WWF – България. 
През годините са били открити и разчистени редица нерегламентирани сметища. Най-голямо количество 
отпадъци за целия период на инициативата са събрани в природните паркове "Странджа", "Златни 
пясъци" и "Рилски манастир", а най-много участници са регистрирани в парковете "Витоша" и "Рилски 
манастир", отчитат организаторите. 
В рамките на инициативата са изградени 12 моста и нови кътове за отдих, и са поставени над 100 
информационни табели, които обясняват правилата за отговорно поведение на посетителите. 
Целта на ежегодната акция, която завършва тази година (2013 г.) е да ангажира българската общественост 
в дейности по опазване и облагородяване на природните паркове. Всяка година хиляди доброволци от 
цялата страна участват в почистването и обновяването на инфраструктурата в парковете. 
"За няколко години успяхме да заведем десетки хиляди хора от цялата страна сред красиви и ценни 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2014/05/27/2309262_68_tona_otpaduci_sa_subrani_ot_vsichki_prirodni/
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местообитания и да ги приобщим към опазването на крехкия природен баланс в парковете," коментира 
програмният ръководител на WWF България Веселина Кавръкова. 

 

Източник: btvnews.bg 

Заглавие: Къде се съхраняват радиоактивните отпадъци  

Едното от двете национални хранилища се намира в Нови хан  
 

Линк: http://btvnews.bg/article/bulgaria/kade-se-sahranyavat-radioaktivnite-otpadatsi.html   

  

Текст: Миналия четвъртък на сметище в плевенското село Брестовец бяха открити радиоактивни 
отпадъци.  
В този случай опасност за здравето на хората нямаше, но екип на bTV провери как и къде се съхраняват 
опасните отпадъци и какъв е регламентът. 
Близо до София, в Нови хан е едно от двете национални депа за радиоактивни отпадъци. Посетителите се 
посрещат от тройна ограда с бодлива тел, строг пропускателен режим и задължителен инструктаж. 
„Не трябва да пипате нищо самоволно, задължително питате дали може”, посочва специалистът по 
техника на безопасност Любен Андреев.  
Всяка седмица тук карат радио-активни отпадъци от цялата страна. До бариерите на хранилището, за 
отпадъците отговарят тези, които ги произвеждат - предприятията, селското стопанство, лечебните 
заведения.  
„Приети в хранилището за радиоактивни отпадъци, те стават собственост на държавата. Така че намерени 
източници на нерегламентирани сметища са по-скоро обект на недобросъвестност от страна на 
ползвателите на тези източници”, коментира главният инженер от Специализирано поделение за 
радиоактивни отпадъци в Нови хан Августин Найденов. 
В депото има две зони - надзиравана и контролирана. Телевизионният екип е допуснат единствено в 
първата. Зад железен портал се намира така наречената контролирана зона на хранилището. В нея са 
площадките на които се съхраняват радиоактивните отпадъци. Те се преработват в специални помещения 
и след това се пазят в стоманени контейнери, облицовани с олово. 
Някои ще бъдат източник на радиация още хиляди години, както материалът, открит в плевенско - Радий 
226, който се получава при разпад на урана. „Радий 226 е радиоактивен изотоп. Такива изотопи има 
навсякъде в природата. Стават опасни, когато са в големи количества, когато са струпани на едно място. 
Стават още по-опасни, когато се погълнат или вдишат”, обясни ядреният физик Николай Николаев. 
Всички отпадъци от Нови хан ще бъдат пренесени в новостроящото се национално хранилище в 
Козлодуй. То ще бъде готово през 2015 г. 

 

Източник: kmeta.bg 

Заглавие: Готов е работният проект за депото за отпадъци в Пазарджик  

http://btvnews.bg/article/bulgaria/kade-se-sahranyavat-radioaktivnite-otpadatsi.html
http://btvnews.bg/video/videos/tazi-sutrin/otkriha-radioaktiven-material-v-smetishte-kraj-plevensko-selo.html
http://btvnews.bg/video/videos/tazi-sutrin/otkriha-radioaktiven-material-v-smetishte-kraj-plevensko-selo.html
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Тодор Попов: Подготвя се заявлението за издаване на комплексно разрешително на обекта 

Линк:  http://www.kmeta.bg/gotov-e-rabotniqt-proekt-za-depoto-za-otpadyci-v-pazardzhik-28164.html  

  

Текст: Работният проект за "Регионално депо за отпадъци от регион Пазарджик, Клетка І и съпътстваща 
инфраструктура" е получил положително становище от съгласувателните органи, съобщи днес кметът 
Тодор Попов.  
Изготвен е и доклад за оценка на съответствието на същия и община Пазарджик внася днес 
документацията, която се изисква за одобрение и издаване на разрешение за строеж в Министерство на 
инвестиционното проектиране. 
Разработена е "Регионална програма за управление на отпадъците, регион Пазарджик", приета от 
общинските съвети на общините бенефициенти, съобщи още Попов и добави, че се подготвя и 
заявлението за издаване на комплексно разрешително на обекта. 
С получаване на разрешението за строеж и внасянето на заявлението за комплексно разрешително в 
Изпълнителната агенция по опазване на околната среда, община Пазарджик ще има пълна проектна 
готовност за кандидатстване за финансиране пред Предприятие по управление на дейностите по 
околната среда, (ПУДООС). 

 

 

Източник: ruseinfo.net 

Заглавие: 10 000 лева глоба от РИОСВ - Русе спрямо кмета на Община Ветово отмени съдът 

Линк: http://www.ruseinfo.net/news_127577.html    

  

Текст: Административен съд - Русе остави в сила Решение № 236 от 18.03.2014 г., постановено по НАХД 
№ 238/2014 г. по описа на РРС. Решението не подлежи на обжалване. 
На 02.09.2013 г. служители в РИОСВ-Русе, извършили проверка за наличие на нерегламентирани сметища 
на териториите на гр.Ветово, с.Смирненски и гр.Глоджево, и трите населени места към Община Ветово. В 
хода на проверката било установено, че независимо от заповедта на директора на РИОСВ-Русе от 2009 г., 
за закриването им, в землищата и на трите населени места продължавала експлоатацията на старите 
сметища, като на същите се изхвърляли битови, строителни и промишлени отпадъци. Същите не били 
почистени и не били поставени уведомителни табели, че изхвърлянето на отпадъци е забранено. При 
проверката на сметищата в с.Смирненски и гр.Глоджево присъствали кметовете на съответното населено 
място, а при проверката в гр.Ветово – главен специалист от Община Ветово. За проверките били 
съставени констативни протоколи, връчени на присъствалите длъжности лица. В тези протоколи били 
дадени задължителни предписания, сметищата да бъдат почистени и да се поставят обозначителни 

http://www.kmeta.bg/gotov-e-rabotniqt-proekt-za-depoto-za-otpadyci-v-pazardzhik-28164.html
http://www.ruseinfo.net/news_127577.html
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табели, както и да не се допуска повторното замърсяване на терените. На 30.10.2013 г. била извършена 
последваща проверка на сметищата на същите три населени места. Установено било, че на сметището в 
гр.Ветово е извършено частично почистване, но отпадъците са преместени в близост, а обозначителни 
табели не били поставени. Частично почистване било извършено и на сметището в с.Смирненски, а едно 
от сметищата в гр.Глоджево било изчистено и били поставени обозначителни табели, забраняващи 
изхвърлянето на отпадъци. На друго сметище, в землището на същото населено място, били поставени 
само табели, но почистване не било извършено. Въз основа на тези факти, контролният орган преценил, 
че Г.Г., в качеството си на кмет на Община Ветово, е допуснал нарушение на чл.19, ал.3, т.15 от ЗУО. Тъй 
като към този момент Г.Г. бил в отпуск по болест, била връчена покана на И.С. – Зам.Кмет на Общината за 
съставяне на АУАН. На указана дата И.С. се явил пред мл.експерт Т.Ц. и след като представил Заповед № 
539/20.12.2011 г., с която бил упълномощен от кмета на Община Ветово да изпълнява функциите на кмет, 
в отсъствието на титуляра, в присъствието на И.С. Т.Ц. съставила против Г.Г. АУАН. Препис от акта връчила 
на И. С.. В законоустановения срок, И.С. депозирал възражение по акта. Въз основа на АУАН било 
издадено обжалваното пред РРС наказателно постановление, с което за допуснато нарушение на чл.19, 
ал.3, т.15 от ЗУО и на основание чл.151, ал.2, т.6 от с.з. на Г.Г. било наложено административно наказание 
„глоба” в размер на 10 000 лв. 
При тези фактически констатации, районният съд извел от правна страна извод за наличие на съществени 
процесуални нарушения при съставяне на акта и издаване на НП, които са самостоятелна предпоставка за 
отмяна на наказателното постановление само на това основание. С подробни и изчерпателни мотиви в 
тази насока съдът е отменил изцяло наказателното постановление като незаконосъобразно. Решението 
на районен съд е правилно.  
 

 


