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Източник: investor.bg 

Заглавие: 15% от българите не сортират отпадъците си  

Повече пунктове за рециклиране и уверения, че отпадъците действително се преработват, ще 
накарат хората да събират разделно, сочи проучване на Евробарометър 

Линк: http://www.investor.bg/evropa/334/a/15-ot-bylgarite-ne-sortirat-otpadycite-si,175280/                                                                                        

  

Текст: 15% от българите не изхвърлят разделно отпадъците, които се генерират в домакинствата, сочи 
проучване на Евробарометър. Средно в ЕС този процент е едва 3. Данните за страната ни показват, че 
около 2/3 от българите сортират отпадъците като хартия, картон, пластмасови бутилки и други 
пластмасови материали. За сравнение, в ЕС средно 90% от гражданите сортират отпадъците от хартия и 
пластмаса. 
По отношение на отпадъците от стъкло процентите намаляват както в България, така и в ЕС. Проучването 
на Евробарометър показва, че 51% от българите и 85% от европейците изхвърлят стъклените отпадъци в 
специалните контейнери. 
Малко над половината от българите събират отделно опасни битови отпадъци – бои, химикали и батерии, 
докато данните за ЕС показват, че почти 80% от европейците са отговорни за околната среда и здравето 
на хората и изхвърлят опасни отпадъци в специалните контейнери. 
50% от българите сортират металните отпадъци отделно от останалите боклуци. За ЕС процентът е 78. 
Оказва се, че една от причините да не бъдат сортирани отпадъците у нас е недоверието, че те се 
рециклират, както и липсата на пунктове за рециклиране и компостиране на отпадъци.  
Проучването показва, че 81% от анкетираните българи биха започнали да сортират отпадъците по 
видове, ако има повече пунктове за рециклиране, а за 72% е нужно уверение, че сортираните отпадъци 
действително отиват за рециклиране. За 60% от българите са необходими и финансови стимули, които 
да накарат хората да събират разделно боклука си. Финансовата санкция (под формата на по-големи 
такси) ще накара 46% от българите да сортират отпадъците. 
Данните на Евробарометър показват, че европейците като цяло изпитват подозрения дали разделното 
събиране има смисъл. 71% от анкетираните граждани на ЕС заявяват, че уверение, че отпадъците 
действително се рециклират, биха ги накарали да събират разделно по-голяма част от боклука си. За 59% 
от европейците финансовите стимули могат да ги накарат да събират повече отпадъци разделно. 43% от 
анкетираните отговарят, че заплахата от по-големи такси за смет би ги накарали да събират разделно. 
Като цяло данните от проучването показват, че гражданите на страни от ЕС смятат, че в страната им се 
генерират много отпадъци. Средно 96% от европейците и 94% от българите определят като важно 
ефективното управление на отпадъците и извличането на ценните ресурси. 
Основните аспекти, за които внимават българите при закупуване на траен продукт за домакинството (като 
пералня или хладилник), са дали търговецът ще го приеме обратно при покупката на нов (44%), по-
дългата гаранция (42%), по-голямата ефективност (38%) и екологосъобразността на продуктите (28%). 
Средно за ЕС при избор на нов дълготраен продукт фокусът е върху ефективността (39%), както и върху 
това колко дълго може да бъде използван продуктът и обратното вземане на стария продукт при 
покупката на нов (по 38%). 

 

http://www.investor.bg/evropa/334/a/15-ot-bylgarite-ne-sortirat-otpadycite-si,175280/
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Източник: standartnews.com 

Заглавие: Замразяват такса смет 

Линк: http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/zamrazyavat_taksa_smet-244245.html                                                                                   

  

Текст: Плащаме според количеството изхвърлен боклук и броя на членовете в домакинството 
Кметовете ще могат да замразят размера на такса смет. Така през следващите години може да плащаме 
за чистотата в градовете същата сума, която дължим за настоящата 2014 г. Това предвиждат промени в 
Закона за местните данъци и такси, които са подготвени от Министерството на финансите. 
Проектозаконът предвижда таксата за поддържане на чистотата да се раздели на две части - такса за 
битови отпадъци и такса за чистотата на териториите за обществено ползване. Размерът на таксите ще се 
определя според необходимите разходи на общината за поддържане на чистотата, по одобрена от 
общинския съвет план-сметка. За определяне размера на първия компонент на такса смет - таксата за 
битови отпадъци, общинският съвет може да избере един или няколко критерия, пише в проекта. Това са 
индивидуално измерено количество боклук за имота; количество битови отпадъци за имота, определено 
според броя и вместимостта на съдовете за събиране на боклуците; брой ползватели на услугата в имота 
или натурален показател използвано количество вода в имота. Например, ако се избере варианта да се 
плаща за всяка торбичка с боклук, при разходи на общината от 10 000 лв. за 500 тона боклук годишно и 
торбички от 30 л с вместимост 15 кг, цената на пликчетата трябва да е 33 ст., гласи един от примерите, 
посочени от МФ. Така ако човек изхвърля боклука си два пъти седмично, ще плати 34,3 лв. за смет, но ако 
изхвърля боклук си всеки ден ще плати 120 лв. 
Размерът на втория компонент на такса смет - такса за чистота на териториите за обществено ползване, 
ще се определя от броя ползватели на услугата в имота, пише в проекта. Когато обаче не може да се 
определи броят на ползвателите на услугата, общинският съвет може да определи размера на таксата 
според данъчната оценка или отчетната стойност на имотите. Много общини обаче възразиха срещу 
определянето на такса смет според количеството изхвърлени боклуци. В големите градове трудно ще 
накарат хората да си купуват торбички за смет, както и да не си изхвърлят боклука в кофата пред 
съседния вход. Затова в проекта се дава възможност размерът на такса смет да бъде замразен от 
общините. Когато до края на текущата годината общинският съвет не е одобрил план-сметка с разходи за 
следващата година и/или не е определил на каква основа ще се изчислява размерът на такса смет, то 
размерът на таксата за поддържане на чистота за следващата година се определя в размер не по-голям от 
размера на таксата за текущата година, пише в проекта. 

  
 

Източник: focus-news.net 

Заглавие: Величко Кирилов, общински съветник: Общинският съвет не защити хората от замърсяването 

на цеха край видинското село Сланотрън 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2014/06/30/1938213/velichko-kirilov-obshtinski-savetnik-

obshtinskiyat-savet-ne-zashtiti-horata-ot-zamarsyavaneto-na-tseha-kray-vidinskoto-selo-slanotran.html                                                                                  

http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/zamrazyavat_taksa_smet-244245.html
http://www.focus-news.net/news/2014/06/30/1938213/velichko-kirilov-obshtinski-savetnik-obshtinskiyat-savet-ne-zashtiti-horata-ot-zamarsyavaneto-na-tseha-kray-vidinskoto-selo-slanotran.html
http://www.focus-news.net/news/2014/06/30/1938213/velichko-kirilov-obshtinski-savetnik-obshtinskiyat-savet-ne-zashtiti-horata-ot-zamarsyavaneto-na-tseha-kray-vidinskoto-selo-slanotran.html
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Текст: Видин. Решението на Общинския съвет, с което се даде възможност на предприятието за 
рециклиране на гуми да се свърже с общинската водопроводна мрежа и кабелната мрежа за ел. 
захранване, не бе разисквано в нито една от комисиите на съвета, каза за Радио “Фокус”- Видин Величко 
Кирилов, общински съветник и член на Инициативния комитет „Да спасим Златорожието”. Той посочи, че 
този въпрос не е бил дори вкаран в предварително обявения дневен ред на заседанието на Общинския 
съвет. „10 минути преди започването на заседанието кметът на Видин вкара този въпрос в дневния ред. 
Само аз и още двама общински съветници бяхме решително против изграждането на цеха за 
рециклиране на гуми, други двама се въздържаха. Другите не бяха запознати с нещата и под диктовката 
на председателя на Общинския съвет Пламен Трифонов се прие това решение”, каза Величко Кирилов. 
Той си припомни, че на заседанието е заявил, че в селата в Златорожието има страшно напрежение около 
изграждането на този цех. „Тогава председателят на Общинския съвет Пламен Трифонов заяви, че за 
първи път чува за такъв скандал. Този цех вече от три години е стъпил в Сланотрън, този състав на 
Общинския съвет е от 2 години и можеше нещо да се направи. Внасянето на предложението на кмета за 
това прословуто решение на Общинския съвет бе като гръм от ясно небе, пет минути преди заседание се 
вкарва този проблем”, обясни общинският съветник. Той посочи, че на заседанието на Общинския съвет е 
имало и предложение, тази точка да бъде отложена и да се разгледа в съответните комисии. „Но и това 
предложение не бе прието и накрая се прие цехът да се включи към водопроводната мрежа и към 
кабелната мрежа за ел. захранване и на практика му бе дадена зелена светлина за действие” , допълни 
Величко Кирилов. Общинският съвет даде възможност на цеха за преработка на гуми край Сланотрън да 
работи и не защити хората. 

 

Източник: capital.bg 

Заглавие: Търговец на скрап ще открие цех за топене на метали 

Предприятието на "Балкан метал 1" в Любимец трябва да заработи през следващата година 

Линк: 
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2014/06/30/2334268_turgovec_na_skrap_shte_otkrie_ceh_za_tope
ne_na_metali/                                                                                   

  

Текст: От търговия с метали към производство – през последните месеци няколко търговеца вече са 

подали заявления в регионалните инспекции по околната среда за намеренията си да изграждат 

предприятия. Един от тях е "Балкан метал 1", търговец на черни и цветни метали, който още в края на 

миналата година е обявил намерението си да изгради инсталация за топене и да разшири капацитета за 

съхранявани отпадъци на площадката си в град Любимец. 

От компанията обясниха пред "Капитал Daily", че са решили да направят предприятието заради очаквания 

за по-голяма печалба и развитие на дейността. Оценката им е, че пазар има, а в България отрасълът 

http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2014/06/30/2334268_turgovec_na_skrap_shte_otkrie_ceh_za_topene_na_metali/
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2014/06/30/2334268_turgovec_na_skrap_shte_otkrie_ceh_za_topene_na_metali/
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топене на метали не е много развит. Такива се правят в няколко големи компании - "Аурубис" в Пирдоп, в 

пловдивската КЦМ, отделно има и по-малки леярни. 

От индустрията за индустрията 

"Балкан метал 1" се занимава с изкупуване на скрап от индустрията и от дружеството уточниха, че не са 

малък пункт за вторични суровини. Колко точно ще бъде инвестицията в цеха и разширението на 

площадката тепърва ще се изчислява, като изграждането ще е на няколко етапа. Планира се 

финансирането да е със собствени средства, а производството на стопени метали да започне от 

следващата година. 

Според инвестиционното намерение топенето ще става в ротационна пещ, а като суровина ще се 

използват необработени цветни метали или отпадъци от тях и от черни. Капацитетът на пещта ще е 14.4 

тона за 24 часа, а прогнозата е годишно да се претопяват 5256 тона метали или отпадъци. Не се 

предвижда ново строителство, а инсталацията ще заеме 230 кв.м от площта на вече готова сграда. За да 

се осигури работата на цеха, капацитетът за съхранение на площадката ще се разшири до 200 тона. 

Планове 

Имотът, в който се намират площадката и сградата, е собственост на Банка "Тексим", а дружеството има 

договор за използването му на лизинг до края на 2018 г. Предвижда се цехът да се захранва от 

електричество и от дизелово гориво. Прогнозите са годишната консумация на енергия да е 600 

мегаватчаса на година и 350 тона дизел. 

"Балкан метал 1" е собственост на Златко Момчиловски, който е и негов управител, показва справка в 

Търговския регистър. Последният публикуван отчет е за 2012 г. и показва 116 хил. лв. печалба при 129 

хил. лв. година по-рано. Приходите са нараснали спрямо 2011 г. със 73% до над 4.2 млн. лв. Почти всички 

са от продажби на стоки, сочат данни от регистъра. 

През последните месеци няколко малки компании са заявили намерение да изграждат предприятия за 

преработка на вторични суровини в готова продукция. В Монтана "Денирвел" прави цех за обработка на 

цинков прах, а в средата на месец май дружеството "Чистота Балкани" е заявило намерение да 

произвежда пластмасови изделия от остатъчни полимери във Враца. В обявата, публикувана на сайта на 

общината, няма повече информация за проекта на "Чистота Балкани". 

 

 

Източник: vesti.bg 

Заглавие: НСИ: 0.1% увеличение на индекса на цените на производител през май 
 

Линк: http://www.vesti.bg/novini/nsi-0.1-uvelichenie-na-indeksa-na-cenite-na-proizvoditel-prez-maj-

6016032                                                                                     

  

Текст: Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2014 г. е с 0.1% над равнището 

от предходния месец.  

Увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 1.7%, и при производството и 

http://www.vesti.bg/novini/nsi-0.1-uvelichenie-na-indeksa-na-cenite-na-proizvoditel-prez-maj-6016032
http://www.vesti.bg/novini/nsi-0.1-uvelichenie-na-indeksa-na-cenite-na-proizvoditel-prez-maj-6016032
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разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.1%, докато в преработващата промишленост 

няма изменение, съобщиха от Националния статически институт. 

В преработващата промишленост нарастване на цените спрямо предходния месец се наблюдава при 

производството на основни метали - с 3.1%, при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 

0.6%, и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 0.5%, а намаление е 

отчетено при производството на химични продукти - с 1.9%, и при печатната дейност и 

възпроизвеждането на записани носители - с 0.3%. 

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2014 г. спада с 0.7% в сравнение със 

същия месец на 2013 година. Цените намаляват в добивната промишленост - с 6.9%, и при 

производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.1%, докато в 

преработващата промишленост няма изменение. 

Намаление на цените в преработващата промишленост спрямо май 2013 г. е отчетено при 

производството на химични продукти - с 9.8%, при производството на основни метали - с 4.6%, и при 

производството на хранителни продукти - с 4.5%. Увеличение на цените се наблюдава при 

производството на тютюневи изделия – с 8.4%, при производството на автомобили, ремаркета и 

полуремаркета - с 5.3%, и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 3.5%. 

Общият индекс на цените на производител през май 2014 г. нараства с 0.3% спрямо предходния месец. 

По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 2.1%, и в преработващата промишленост - 

с 0.3%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено 

намаление - с 0.1%. По-съществено увеличение на цените в преработващата промишленост се наблюдава 

при производството на основни метали - с 3.3%, и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване 

- с 0.5%. 

Общият индекс на цените на производител през май 2014 г. спада с 0.9% в сравнение със същия месец на 

2013 година. 

В преработващата промишленост намалението на цените на производител е с 0.2% спрямо май 2013 

година. По-съществено намаление се наблюдава при производството на основни метали - с 6.3%, при 

производството на химични продукти - с 5.1%, и при производството на хранителни продукти - с 4.3%, а 

увеличение е регистрирано при производството на тютюневи изделия - с 5.3%, при производството на 

напитки - с 2.2%, и при производството на мебели - с 2.1%. 

 

Източник: razgrad.topnovini.bg 

Заглавие: Глоби от 50 до 6000 лв. се предвиждат в новата наредба за управление на отпадъците в 

Разград 

Линк: http://razgrad.topnovini.bg/node/523359                                                                                     

  

Текст: Глоба в размер от 50 до 2 500 лева ще бъдат наложени на физически лица, а на юридическите 
лица или на едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 500 до 6 000 лв. за неспазване на 
новата наредба за управление на отпадъците на територията на община Разград.  При повторно 

http://razgrad.topnovini.bg/node/523359


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 7  

  

нарушение глобите и имуществени санкции са в двоен размер. Нормативният документ бе приет на 
заседание на Общинския съвет с гласовете на 24 съветници. 
Вносителят на докладната зам.-кметът инж. Любомир Цонев заяви, че сред основните цели, които 
община Разград си поставя в новата наредба са предотвратяване или намаляване вредното въздействие 
на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда, насърчаване на повторната употреба, 
предотвратяването, рециклирането и друг вид оползотворяване на образуваните отпадъци и др. 
Наредбата съдържа 58 члена в няколко глави, тя засяга третирането както на битовите, така и на 
строителните, неопасните производствени и масово разпространени отпадъци. 
Новата общинска наредба забранява паленето и изгарянето на отпадъци, в т. ч. и в съдовете за отпадъци, 
както и изхвърлянето на незагасена жар, както и изваждането на отпадъци от съдовете за отпадъци 
миенето. Забранено е също гресирането и ремонтирането на моторни превозни средства на улиците, 
тротоарите, паркингите, площадите, зелените площи, местата за отдих,  заемането на тротоарите и 
уличните платна с амбалаж, стоки или строителни материали, дърва или въглища за огрев, извън 
необходимото технологично време за извършване на товаро-разтоварните работи , разместването на 
съдовете за всякакъв вид отпадъци без съответното разрешение на общинската администрация и др. 
В наредбата подробно е описано и по какъв начин ще се организира дейността по отстраняване на 
излезлите от употреба моторни превозни средства и автомобилни гуми, батерии и акумулатори, 
електрическото и електронното оборудване, отпадъците от черните и цветните метали. 

 

 

Източник: viaranews.com 

Заглавие: Полицаи от Рила спипаха крадци на метали, сред които и 11-год. дете 

Линк: http://viaranews.com/2014/06/30/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B8-

%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0-

%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%B0-

%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0/                                                                                    

  

Текст: Полицаи от РУП-Рила са установили извършители на кражба на метални предмети от къща в 
Кочериново в неделя, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Кюстендил. По данни на собственика 
кражбата е била извършена между 20 и 29 юни, когато къщата е била необитаема. Установените 
извършители са 24-годишният Р.Д., 11-годишният му брат и техен 14-годишен приятел. По случая е 
започнато досъдебно производство в РУП-Рила. През почивните дни са заявени 2 извършени кражби в 
Дупница – от склад е отнет двигател на мотор, от жилище са отнети пари и накити, съобщиха още от 
полицията. Местопроизшествията са обслужени от дежурна полицейска група. Работата по установяване 
на извършителите продължава. 

 

http://viaranews.com/2014/06/30/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0/
http://viaranews.com/2014/06/30/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0/
http://viaranews.com/2014/06/30/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0/
http://viaranews.com/2014/06/30/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0/

