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Заглавие: Забрана за предаване на скрап 
 

Линк: http://bnt.bg/bnt2-regionalni/bnt2-sofiya/zabrana-za-predavane-na-skrap                                                                                            

  

Текст: Нова разпоредба предизвика недоволството на рециклиращата индустрия, която обяви готовност 
за протести. От 13 юли гражданите вече няма да могат да предават черни и цветни метали в пунктовете за 
вторични суровини. Според промените в Закона за управление на отпадъците физическите лица ще имат 
право да предават металните си отпадъци единствено на специални общински площадки, без да 
получават заплащане за това. 
Около половин милион са българите, които се прехранват, като предават метали за скрап. Един от тях е 
70-годишният Венцислав Игов, който научи от екипа ни, че след 13 юли този допълнителен доход ще му 
бъде отнет. 
Венцислав Игов: “Колкото и да имаш основен доход – като платиш ток, вода и други раходи – край. Как 
ще се прехранва народът тогава? Който е с малки пенсии, който е без пенсии? Ако го забранят ще 
почнеме да крадеме. Това принуждават народа.” 
Промените ще се отразят негативно и на рециклиращата индустрия в страната. 
Моника Иванова, Българска асоциация по рециклиране: “Нашите обороти ще намалеят между 40-50%.” 
Явор Божанков, заместник-председател на Асоциация на рециклиращата индустрия: “Което означава или 
рязко намаляване на персонала, или в най-лошия случай – фалити.” 
Иво Георгиев, председател на Асоциация на рециклиращата индустрия: “Над 50% от бизнеса, според нас, 
ще фалира. Защото отпадъкът, който пристига на нашите площадки, е около 50% от физически лица от 
бита.” 
Явор Божанков, заместник-председател на Асоциация на рециклиращата индустрия: “Това означава и 
намален поток отпадъци към преработващата промишленост, и негативен резултат за икономиката на 
държавата.” 
До момента в страната няма нито една изградена общинска площадка, където гражданите безвъзмездно 
да предават металните си отпадъци. 
Моника Иванова, Българска асоциация по рециклиране: “Този скрап, който е техен битов отпадък, той 
има някаква стойност. И да накараш физическо лице да го подари – не стига, че няма къде, но и да го 
подари. Това означава, че той трябва да направи транспортни разходи, за да го закара до някоя общинска 
площадка и в повечето случаи това ще е за негова сметка.” 
Явор Божанков, заместник-председател на Асоциация на рециклиращата индустрия: “Нашето 
притеснение е, че някои големи субекти на пазара са се насочили в тази посока и целят да взимат 
отпадъците на гражданите безплатно, да го продават и така да реализират огромни печалби на гърба на 
обикновените хора.” 
Според фирмите от бранша промените ще предизвикат бум в развитието на сивия сектор. Затова 
бизнесът настоява за диалог с институциите преди новите разпоредби да влязат в сила. Ако това не се 
случи, от рециклиращата индустрия ще организират национален протест в средата на месеца. 
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Текст: Европейският съюз обяви план за оптимизиране на възможностите за работа в благоприятни за 
околната среда сектори и за подкрепа на работниците на фона на нарастващата екологосъобразност на 
икономиката. 
Екологосъобразните работни места, които включват работа с благоприятни за околната среда 
информация, технологии или материали, са сред най-бързо нарастващите в Европа, съобщи сайтът на 
Европейската комисия. 
Става дума за работни места в секторите рециклиране, биоразнообразие, изолиране с цел повишаване на 
енергийната ефективност, подобряване на качеството на въздуха, технологии за енергия от възобновяеми 
източници. 
Дори по време на рецесията броят на работните места в тези сектори нарасна с 20%. Според ЕС, 
насочването на икономиката към тези сектори е ключ за постигане на устойчив растеж. По негови оценки 
отсега до 2020 г. в екологосъобразната икономика могат да бъдат създадени 20 млн. работни места. 
Повишаването на екологосъобразността на икономиката ще доведе до създаване на нови видове 
работни места и промяна на съществуващи. За тях ще са необходими работници със специализирани 
умения и познания, както и подходящо обучение. Планът на ЕС за подкрепа на създаването на работни 
места в благоприятни за околната среда сектори и за подпомагане на работниците на фона на промяната 
на естеството на работните места включва: 
 предвиждане на уменията и знанията, които ще бъдат необходими в тези сектори и оказване на  

помощ на работниците да ги овладеят; 
 прехвърляне на данъчната тежест от труда към замърсяването; 
 насърчаване на дискусиите между работодатели и профсъюзи за гарантиране на подкрепа за 

работниците; 
 подобряване на международния обмен на информация за растежа на екологосъобразните 

сектори; 
 предоставяне на насоки за малките предприятия, за да се справят с прехода, да могат да се 

съобразяват с разпоредбите за околната среда и да предвиждат недостига на умения. 
Екологосъобразната икономика се разви в отговор на изменението на климата и недостига на ресурси в 
световен мащаб, а характерни за нея са технологичните иновации, появата на нови пазари и измененията 
в потребителското и промишленото търсене. ЕС разглежда прехода към екологосъобразна икономика 
като жизненоважен, тъй като неефективното използване на ресурсите и неустойчивият натиск върху 
околната среда пораждат предизвикателства пред дългосрочния икономически растеж. 
Засилващото се търсене в страните с бързо развиващи се икономики води до неизбежно поскъпване на 
ресурсите, суровините и енергията. Европейската икономика трябва да реагира по-добре на подобни 
промени, отбелязва ЕК. Предложеният от Комисията план ще бъде изпратен на Съвета на министрите от 
ЕС и на Европейския парламент за одобрение. 
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Текст: Европейската комисия прие няколко предложения, които имат за цел намаляване на 
въздействието на новите и обновените сгради върху околната среда чрез повишаване на ресурсната 
ефективност и подобряване на наличната информация за екологосъобразността на сградите. Очаква се те 
да донесат ползи за: 
околната среда — почти половината от крайното потребление на енергия и от добиваните материали и 
около една трета от потреблението на вода в ЕС са свързани със строителството и използването на 
сгради; 
строителния сектор — европейският строителен сектор създава почти 10% от БВП и осигурява работа на 
20 млн. души; 
обитателите на сгради — устойчивите сгради са по-евтини за експлоатация и поддръжка и оказват 
положително въздействие върху своите обитатели по отношение на здравето и благополучието. 
Когато се строят, използват или разрушават сгради, това често оказва значително въздействие върху 
околната среда. Въпреки че през последните години в ЕС бяха постигнати забележителни подобрения в 
областта на енергийната ефективност, има много малко налична информация за цялостната 
екологосъобразност на сградите. Проучвания показват, че 79% от домакинствата в Европа искат да имат 
възможност да вземат предвид екологичните аспекти, когато наемат или купуват недвижим имот. 
Въпреки това по-малко от 1% от сградите в Европа са оценени в това отношение. 
Благодарение на днешните предложения архитектите, производителите на строителни продукти, 
строителите и всички, които искат да наемат или купят сграда, ще имат достъп до по-добра информация 
за аспектите, свързани с околната среда и здравето. Въздействията върху околната среда на различните 
варианти при проектиране, строителство, използване и разрушаване ще могат да се сравняват по-лесно, 
което от своя страна ще доведе до увеличаване на стимулите за строителство на устойчиви сгради в ЕС. 
Комисията ще разработи заедно със заинтересованите лица и националните органи рамка с ограничен 
брой показатели за оценка на екологосъобразността на сградите. Целта е да се осигури инструмент, който 
да се използва в цяла Европа както от частните лица, така и от публичните органи. Според резултатите от 
обществена консултация през миналата година подобна рамка ще бъде важна стъпка за увеличаване на 
търсенето и предлагането на по-екологосъобразни сгради. 
Ще бъдат предприети и мерки за пряко подобряване на екологосъобразността на сградите. С новите 
предложения ще се улесни рециклирането на отпадъци от строителство и разрушаване и повторната им 
употреба при строеж или обновяване на сгради. По този начин по-малко отпадъци ще се озовават в 
депата за отпадъци и ще са необходими по-малко използвани за пръв път материали. 
С инициативите и със съобщенията за отпадъците и кръговата икономика, екологичните работни места и 
екологичния план за действие за МСП, които Комисията също публикува днес, се обновява програмата за 
ресурсна ефективност за идните години. 
Първият набор от показатели следва да бъдат готови до две-три години. След това ще се събира 
информация и това постепенно ще започне да оказва въздействие по отношение на строежа и 
обновяването на сгради. Комисията също така ще стимулира пазара за рециклиране на отпадъци от 
строителство и разрушаване на сгради чрез по-голяма подкрепа за научноизследователски и 
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демонстрационни проекти и чрез по-тясно сътрудничество със страните от ЕС с цел повишаване на 
икономическата привлекателност на рециклирането. 
 

 

Източник: news.ibox.bg 

Заглавие: US компания превръща боклуци и човешки отпадъци в ток в Иран 

Линк: http://news.ibox.bg/news/id_931485037                                                                                             

  

Текст: Американска компания подписа предварително споразумение за инвестиране на 1, 175 милиарда 
долара в Иран. Проектът е свързан с превръщането на боклуци и човешки отпадъци в електричество, 
съобщава „Франс прес". 
Базираната в калифорния компания World Eco Energy заяви пред медията, че планира да произвежда 250 
мегават часа дневно като изгаря отпадъците и обработва водорасли, сол и отпадъчни води в 
електричество.Компанията добави, че Иран ще приеме американската инвестиция. Говорител на 
американския инвеститор каза, че проектът, който ще бъде създаден в югозападната провинция Чахар 
Махал и Бахтияри, ще доведе до откриването на 600-700 работни места - 80% от тях ще бъдат заети от 
местни.Запланувано е проектът да започне от септември 2014 година.Това е индикатор, че чуждите 
инвестиции може да се върнат в Иран, ако САЩ, ЕС и ООН вдигнат санкциите. 
Иран и световните сили са във финалната фаза на преговорите по сключване на дълготрайно 
споразумение за ядрената програма на Ислямската република. 
 
 
 

Източник: novinar.bg 

Заглавие: Япония проплака от кражби на табели 

 

Линк: http://novinar.bg/news/iaponiia-proplaka-ot-krazhbi-na-tabeli_NDY5OTsxNg==.html?qstr=                                                                                         

  

Текст: Металните табели с названията и датите на откриването на над две хиляди моста и тунела из цяла 
Япония са били откраднати, алармираха местни медии. 
Щетите са за сума около 900 хиляди долара. Първият случай е бил регистриран през април тази година в 
префектурата Шимане, където изчезнали металните табели на няколко моста. След това в страната било 
извършило разследване, което установило липсата на 2006 табели в осем префектури. 
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Японските медии отбелязват, че повечето от табелите са изработени от мед и затова една от възможните 
причини за масовия вандализъм е кражба с цел претопяване. Кражбите продължават и сега въпреки 
предприетите от полицията мерки. 

 


