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Източник: dnevnik.bg  

Заглавие: "За Земята":Подходът към отпадъците до 2020 г. е назадничав, води и до по-висока такса смет 

 

Линк: 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2014/06/02/2313483_za_zemiata_podhodut_kum_otpaducite_do_2020_g_e/  

  

Текст: Назадничав и недалновиден – така експертите от сдружение "За Земята" определят подхода към 
отпадъците, заложен в оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020 г.". В становището си 
относно окончателния вариант на програмата те подчертават, че този подход категорично не води към 
управлението на отпадъците като ресурс, не отговаря на европейските цели и ще доведе до повишаване 
на такса "битови отпадъци".  
Основните критики на експертите от "За Земята" са насочени към голям проект, предвиждащ изграждане 
на инсталация към "Топлофикация София" за изгаряне на 180 хиляди тона гориво от преработени 
смесени битови отпадъци годишно. Според тях той 
не е съвместим с нито един от  
четирите ръководни принципа, които от програмата (ОПОС 2014-2020) заявяват, че ще прилага при 
избора на проекти за финансиране: 1) финансиране, основано на ангажиментите по законодателството; 
2) устойчиво развитие; 3) устойчивост на инвестициите, и 4) ресурсна ефективност, напомнят 
природозащитниците. Става дума за финансирането на трета фаза на проекта за интегрирана система от 
съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община – голям проект на стойност 60% от 
всички средства за отпадъци, предвидени за цяла България до 2020 г. 
На практика финансирането на инсталация за изгаряне на отпадъци по никакъв начин не подпомага 
постигането на ключовите цели, определени в Рамковата директива за отпадъците на Европейския 
парламент, а именно подготовка за повторна употреба и рециклиране на 50% от отпадъците до 2020 г, 
алармират експертите и коментират още, че: "Подходът на проекта е неамбициозен и залага на 
формално и минимално изпълнение на изискванията на европейското и национално законодателство в 
областта на отпадъците, като се разчита основно на осигуряване на инфраструктура за енергийно 
оползотворяване на механично обработени (разделени) смесено събрани битови отпадъци, за да се 
избегне тяхното обезвреждане на депо." 
Европейска паралелна реалност 
В същото това време Европейската комисия е в процес на преразглеждане на ключовите цели, заложени 
в европейското законодателство за отпадъците, в това число и количествените цели за подготовка за 
повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци, както и за други конкретни потоци отпадъци 
(строителни, биоразградими, опаковки и др.). Очакванията са тези цели 
да бъдат повишени още в края на 2014 г.  
"Ако програмата осигури финансиране на този проект, неизпълнението на новите по-високи цели от 
Столична община е почти сигурно. Неспазването на европейското законодателство в крайна сметка води 
до наказателни процедури и налагане на огромни глоби", предупреждават от "За Земята". 
Те предвиждат как през следващите 2-3 десетилетия Столична община ще бъде принудена да захранва 
инсталацията със 180 хиляди тона отпадъци на година със задължителна минимална калорична стойност, 
за да бъде работата на съоръжението за изгаряне финансово оправдана. Най-малко до 2040 г. Столична 
община ще предпочита да изгаря в "Топлофикация София" гориво от смесени битови отпадъци с високо 
съдържание на калорични материали като пластмаси, хартия и картон. 
Така необходимата за целта преработка и самото изгаряне на отпадъците ще повишат значително 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2014/06/02/2313483_za_zemiata_podhodut_kum_otpaducite_do_2020_g_e/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:01:BG:HTML


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 3  

  

ежегодните разходи за управление на отпадъците в столицата, което ще доведе 
до покачване на такса "битови отпадъци". 
Основна цел в националните политики за управлението на отпадъците в Европейската общност трябва да 
бъде 50% подготовка за повторна употреба и рециклиране до 2020 г., както и целта, заложена в Пътната 
карта за ефективно използване на ресурсите в Европа, предвиждаща забрана на изгарянето на отпадъци, 
които подлежат на рециклиране или компостиране. Поради нулевия си принос към тези цели проектът за 
изгаряне на отпадъци в Столична община не отговаря на общоевропейските приоритети. 
По пътя на изгарянето на отпадъци 
Изгарянето на отпадъци използва един-единствен път нищожна част от енергията, вложена в 
изхвърлените материали и продукти чрез добив на суровини, производство, транспорт, материали и труд. 
След него остават около 20% от обема на отпадъците под формата на токсична пепел, която изисква 
сложна и скъпа инфраструктура за обезвреждане. 
Най-ефективно от ресурсна гледна точка е предотвратяването на отпадъците. Унищожаването им в 
еднократен процес за извличане на калоричната им стойност стои на най-ниското стъпало по отношение 
на ефективно използване на ресурсите, коментират експертите от "За Земята". 
Те препоръчват на експерите от ековедомството, изготвили програмата, да погледнат сериозно на 
очакваното тази година повишаване на задължителните общоевропейски цели за повторна употреба и 
рециклиране и да отделят основната част от финансовия си ресурс за мерки, които доказуемо, измеримо 
и съразмерно с направените инвестиции допринасят за предотвратяването повторната употреба и 
рециклирането на битови отпадъци. 
Това би довело до повишаване ефективното използване на ресурсите в българската икономика, 
намаляване на зависимостта от внос на суровини, откриване на нови зелени работни места, намаляване 
на обществените разходи за преработване на отпадъците, спестяване на вредни емисии и намаляване на 
рисковете за общественото здраве, свързани с погребването и унищожаването на отпадъци чрез 
изгаряне, припомнят природозащитниците.  

 

Източник: bnr.bg  

Заглавие: Медта поскъпва, подкрепена от позитивните данни за промишлената активност в КНР 

 

Линк: http://bnr.bg/finance/post/100415697/medta-poskapva-podkrepena-ot-pozitivnite-danni-za-

promishlenata-aktivnost-v-knr  

  

Текст: Фючърсните договори върху мед поскъпнаха с повече от 1% в началото на новата седмица, след 
като инвеститорското настроение се подобри, благодарение на позитивните данни за китайския 
производствен сектор. 
На щатската борса Comex, част от Ню Йоркската стокова борса, медта с доставка през юли поскъпна до 
максимум от 3,169 долара за паунд мед, което е най-високата стойност на индустриалния метал от 
четвъртък.  
В края на предходната седмица, медта поевтиня с 0,67% до 3,123 долара за паунд. Инструментариума на 
техническия анализ показва, че металът е вероятно да получи подкрепа при цена от 3,12 долара за паунд 
мед, а техническата съпротива е при нива от 3,176 долара за паунд. 

http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_bg.htm
http://bnr.bg/finance/post/100415697/medta-poskapva-podkrepena-ot-pozitivnite-danni-za-promishlenata-aktivnost-v-knr
http://bnr.bg/finance/post/100415697/medta-poskapva-podkrepena-ot-pozitivnite-danni-za-promishlenata-aktivnost-v-knr
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През уикенда бе оповестена официална информация за промишлената активност в КНР, която е втората 
по-големина икономика в света. Данните показаха, че китайският PMI индекс се е повишил до петмесечен 
максимум от 50,8 пункта през май спрямо 50,4 пункта през април. Китай е най-големият нетен потребител 
на мед в света и статистиката накара инвеститорите да очакват повишение в търсенето на индустриалния 
метал в азиатската страна. 

 

Източник: scrap-bg.com 

Заглавие: Новините от Китай и САЩ 

 

Линк: http://scrap-bg.com/10074/  

  

Текст: Според данни, вносът на скрап в Китай възлиза на 227 000 тона през април, резкия спад от 59.4% 
на годишна база е  надолу  и с 8.4% спрямо предходния месец. През април, Япония е най-големият 
износител на скрап от Китай с 204 000 тона, като намалява с 30.1%; САЩ е вторият по големина с 8000 
тона намаление с 95.7%, Южна Корея е третият по големина с 5000 тона, спад от 41.1%, в сравнение с 
цифрите от преди една година. През първите четири месеца на тази година, вносът на скрап в страната е 
в размер на 788 000 тона, което е  намаление  с 57% на годишна база. 
Цените на скрап САЩ H1 усреднени на   USD 365.83 за long  тон , остават  непроменени от преди една 
седмица. С редните цени на H1 скрап в Питсбърг са  384.5 USD ,  тези в Чикаго са USD 374.5 , а във 
Филаделфия са  USD 338.5  - всичко е  запазено  непроменено  от предходната седмица., H1 скрап 
усредени цени са  295,83 USD за long ton в Ню Йорк, Хюстън и Бостън. 

 

Източник: news.expert.bg  

Заглавие: БСК: Колко още ще се бавят промените в такса "битови отпадъци" 

 

Линк: http://news.expert.bg/n445902 

  

Текст: Българските общини отново се оказаха изненадани и неподготвени за въвеждането на отдавна 
чаканите от данъкоплатците промени в методиката за определяне на таксата за битови отпадъци (ТБО). В 
момента налоът фактически е втори имотен данък, се казва в позиция на Българската стопанска камара 
(БСК). 

http://scrap-bg.com/10074/
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В нея се припомня, че в продължение на повече от 12 години общините упорито отказват да водят 
съдържателен диалог по проблема и фактически саботират формирането на ТБО на база количество 
генерирани отпадъци. Не е ясно дали това поведение на местните власти е въпрос на некомпетентност, 
дали е желание за улеснено администриране, дали целта е да продължи неясното преразпределение на 
средствата от ТБО за други общински нужди и дейности, или е опит за освобождаване от отговорност на 
реалните замърсители и прехвърляне на тежестта върху хората, чиято единствена „вина“ е, че притежават 
имот, коментират от БСК. 
Проблемите продължава и с днешна дата. Актуалният повод е създадената със заповед на министър-
председателя работна група към Министерството на финансите, която до 6 юни тази година трябва да 
разработи нова методика за определяне на ТБО, съгласно промените в ЗМДТ от 07.11.2013 г. Според 
представители на местната власт за този кратък срок е невъзможно изработването на методика. Това 
щеше да е вярно, ако липсваха 12-годишните усилия проблемът да бъде решен, посочват от БСК. 
За 12 години е извършена огромна по обем работа, вкл. има множество проучвания, анализи, проекти за 
нормативни промени, решения на административните съдилища, становище на Омбудсмана на РБ, 
решения на Комисията за защита от дискриминация и т.н., и т.н. Всичко това създава предпоставки за 
бързо разработване и приемане на новата методика. А може би са нужни още 12 години работа по 
методиката? Това ли би бил „разумният“ срок за г-жа Чавдарова, г-жа Фандъкова и техните колеги?, питат 
от Камарата. От там припомнят  на представителите на местната власт, че управляваните от тях общини 
не са васални територии, а са част от Република България и европейското пространство. 
Отказът и безхаберието на общините да приложат европейските и българските норми в сферата на 
отпадъците доведе до: 
Драматично забавяне на изграждането на депа за отпадъци – проблем, по който България е заплашена от 
тежки санкции; 
Невъзможност за надеждно прогнозиране на количествата за целите на проектирането на съоръжения за 
третиране на отпадъци; 
Драстично увеличаване на количествата отпадъци и оскъпяване на инвестициите в съоръжения за 
тяхното третиране; 
Блокиране на разделното събиране на отпадъци, поради липсата на стимули за това; 
Стопиране на инвестиционната активност (особено в капиталоемки дейности); 
Нереална отчетност на фирмено, общинско и национално ниво. 
Несъстоятелен е аргументът на местните власти, че въвеждането на системи за измерване на 
количествата отпадъци е невъзможно: 
Такива системи съществуват във всички европейски държави; 
От 01.01.2011 г. общините фактически измерват количествата отпадъци и на тяхна база заплащат такса 
“депониране”. 
Проучванията на БСК показват, че: 
Има драстично разминаване в количествата събрани отпадъци в различните общини - от 7 до 2285 
кг/жител. 
Разходите на фирмите за ТБО на едно лице в отделните общини варират от 8 лв. до 10 000 лв.! 
Съществуват общини, в които едно предприятие покрива 50-70% от приходите от ТБО при персонал 600 
души и население над 50 000 души в общината. 
Данните показват по недвусмислен начин, че приходите от ТБО не се ползват по предназначение. Това, 
обаче, не може да продължава вечно! Този път местната власт трябва да си напише бързо европейското 
домашно, защото 30 юни наближава с пълна сила, 01.01.2015 г. – също! 
В допълнение, проблемът с отпадъците е културен проблем. Култура е всичко, което не е природа. Дали 
културата ни, проявена в чистотата на градовете, събирането и обработване на отпадъци, допринася при 
кандидатстването за европейска столица на културата?... 
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Източник: money.bg 

Заглавие: Фандъкова увери, че депото за отпадъци при с. Яна се строи в срок 

 

Линк: 

http://money.bg/news/id_1953727074/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%

B2%D0%B5_%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D1%87%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%

BE%D1%82%D0%BE_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B

8_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81_%D0%AF%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%

80%D0%BE%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA  

  

Текст: Работи се в срок по депото за битови отпадъци в село Яна независимо от големите и обилни 
валежи. Това каза пред журналисти при посещение на обекта „Интегрирана система от съоръжения за 
третиране на битовите отпадъци на Столичната община" в местност Садината в село Яна, предаде 
aгенция Фокус. 
Количествата отпадъци непрекъснато се увеличават, което е важно, специално за хранителните отпадъци. 
Над една трета от капацитета за входящи отпадъци е изпълнен за месеца, каза тя. По думите й като първа 
година това е нормален процес. „Тук на Яна нещата вървят усилено в изкупните работи. 
Но всичките четири основни сгради от проекта за механично-биологично третиране и няколко по-малки 
сгради, който току-що докладва, развитието на проекта до този момент няма забавяне", обясни Йорданка 
Фандъкова. 
Тя обясни още, че постоянно се компенсират временните пътища и са изкрепени, за да може да се работи 
и от утре се очакват две големи машини,които ще се включат в работата. 
„Надяваме се да имаме изпреварващо изпълнение от гледна точна на това до зимата да се изпълнят 
други строителни дейности и да се използва летният и есенният период. Това е етапът, на който сме в 
момента, така че нямаме притеснения от гледна точка на изпълнение на графика", каза тя. 
Йорданка Фандъкова обясни още, че заедно с ръководителя на управляващите органи и представители 
на Европейската комисия са посетили инсталацията на сметището за отпадъци край Богров и по думите й 
там всичко е наред и вече се преработват отпадъци. 

 

Източник: tribali.info 

Заглавие: Заловиха апаши, тарашили имот на "Напоителни системи" 

Линк: http://www.tribali.info/bg/zaloviha-apashi-tarashili-imot-na-napoitelni-sistemi/#.U419FE2KDDc  
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Текст: Бързо производство е образувано срещу двама жители на град Кула – 46-годишния А.Д. и В.Ц. на 
31 години. Установено е, че на 31 май мъжете извършили кражба на 12 метални тръби - основи на 
осветителни тела на стената на язовир „Полетковци” и две метални платна от входен портал на имот, 
собственост на „Напоителни системи”. По-възрастният апаш е задържан вчера с полицейска мярка за 
срок до 24 часа. Откраднатите вещи са намерени и иззети по надлежния ред. 


