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Източник: standartnews.com 

Заглавие: Пореден ден без кворум в парламента – 31.07.2014 г. 

Линк: http://www.standartnews.com/balgariya-politika/poreden_den_bez_kvorum_v_parlamenta-

248266.html                                                                                                     

  

Текст:  София. Парламентът отново не събра кворум. След като вчера от парламентарната група 
на ГЕРБ обявиха, че няма да подкрепят актуализацията и не влязоха в пленарна зала, днес отново 
провалиха заседанието на депутатите и не се явиха на работа. 
Само 95 народни представители се регистрираха и това накара председателят на Народното събрание 

Михаил Миков да отмени заседанието. 

Следващото заседание на НС е в петък от 9.00 часа. 

 

 

Източник: scribd.com 

Заглавие: Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране) 6-то изложение и конференция за 
Югоизточна Европа 11-13 март 2015 г., София 
 

Линк: http://www.scribd.com/doc/235428466/Save-the-Planet-

%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B8-

%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-6-

%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-

%D0%B7%D0%B0-%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-

%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-11-13-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-2015-

%D0%B3-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F                                                                                                     

  

Текст: Реалностите на 21-ти век са тясно свързани с понятието „кръгова икономика” – концепция, която 

навлиза осезаемо в националните приоритети. Реализирането на нейните възможности през следващите 

десетилетия води до редица екологични и икономически ползи. Тя е и решение срещу 

предизвикателствата, свързани с ръста в цените на суровините и тяхното изчерпване, растящите 

количества отпадъци, съкратения живот на продуктите, разходите за възстановяване на нанесените щети 
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върху природата.  

Постиженията на някои развити държави са впечатляващи в тази сфера – някои от тях рециклират 85% от 

генерираните отпадъци, като създават материални потоци за своите икономики и зелени работни места. 

Държавите от Югоизточна Европа постепенно налагат културата на превенция, рециклиране и повторна 

употреба на отпадъците. Те трябва да ускорят процеса на преход към устойчива икономика с оглед 

дългосрочните цели на ЕС:  

- 70% от битовите отпадъци да се рециклират до 2030 г. 

- 80% рециклиране и повторна употреба на опаковките до 2030 г.  

- Увеличаване на производителността на ресурсите с 30% 

- Забрана на депонирането до 2025 г. 

 

КАКВО ЩЕ ПРЕДЛОЖИ ‘SAVE THE PLANET’ 2015? 

Изявата ще популяризира съвременни решения в управлението на отпадъци в Югоизточна Европа. 

Ефективният формат „изложение – конференция“ и високото международно ниво създават условия за 

директен контакт между изложители, посетители, лектори и делегати от цяла Европа. През годините 

събитието се наложи като добра платформа за презентации, споделяне на практики и стартиране на нови 

партньорства. 

 

 

 

Източник: kmeta.bg 

Заглавие: В Луковит изграждат депо за отпадъци за 13 млн. лв. 

Проектът е финансиран по ОП "Околна среда" 
 

Линк: http://www.kmeta.bg/v-lukovit-igrazhdat-depo-za-otpadyci-za-13-mln-lv-31778.html                                                     

  

Текст: Регионална система за управление на отпадъците за 13 милиона лева ще се изгражда в Луковит, 
съобщават от общинската администрация. 
Проектът е финансиран по оперативната програма "Околна среда" и се осъществява в партньорство с 
общините Тетевен, Червен бряг, Роман, Ябланица, както и с Регионалното сдружение за управление на 
отпадъците - регион Луковит. 
Според сключения вече договор с фирмата изпълнител, срокът за изпълнение на строително-монтажните 
работи по проекта е 300 дни. 
Предвижда се изграждането на първата клетка на регионалното депо за общински отпадъци, на център 
за рециклиране, на пречиствателна станция за инфилтрат, инсталация за компостиране на "зелени 
отпадъци" и други. 
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Източник: infostock.bg 

Заглавие: Производствените цени през юни без промяна спрямо май 

Линк: http://www.infostock.bg/infostock/control/bg/news/57460-proizvodstvenite-tseni-prez-yuni-ostavat-

na-ravnishteto-ot-predhodniya-mesets                                                                                                      

  

Текст: Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни 2014г. е останал на равнището 
от май, сочат данните на Националния статистически институт. 

Намаление на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 1.9%, и при производството и 
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.1%, докато в преработващата промишленост 
е отчетено увеличение - с 0.2%. 

В преработващата промишленост е отчетено поскъпване спрямо предходния месец при ремонта и 
инсталирането на машини и оборудване (с 1.3%), производството на метални изделия, без машини и 
оборудване, при производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение и при 
производството, некласифицирано другаде (с по 0.4%), а поевтиняване е регистрирано при 
производството на химични продукти (с 1.1%) и на тютюневи изделия (с 0.9%). 

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни 2014г. се е понижил с 0.5% в 
сравнение със същия месец на 2013г. Цените са намалели в добивната промишленост (с 6%) и при 
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ (с 1.2%), докато в 
преработващата промишленост е регистрирано увеличение (с 0.3%). 

Нарастване на цените в преработващата промишленост през юни 2014г. спрямо юни 2013г. е отчетено 
при производството на тютюневи изделия (със 7.5%), на автомобили, ремаркета и полуремаркета (с 5.3%) 
и на хартия, картон и изделия от хартия и картон (с 3.4%). Цените са паднали при производството на 
химични продукти (с 8.4%), на хранителни продукти (с 4.4%) и на основни метали (с 3.3%). 

При общия индекс на цените на производител през юни 2014г. е регистриран спад с 0.1% спрямо 
предходния месец. По-ниски цени са отчетени в добивната промишленост (с 2.7%(, и при производството 
и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ (с 0.1%), докато в преработващата 
промишленост няма изменение. 

 
 

 

Източник: steelmetal-bg.com 

Заглавие: Оловото расте бързо 
Линк: http://steelmetal-bg.com/%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-

%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%B7%D0%BE/                                                                              
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Текст: Оловни цени на LME показаха  забележителен растеж  се опитват да “наваксат” движението 
при  другите  метали.  
Договорите за  Олово с доставка след три месеца затвориха   на $ 2272/74 за тон в сравнение с $ 2227/28 
на тон, от ден по-рано. Дневната  максимална цена  е 2279 $ на тон  - До известна степен това е  игра на” 
догонване “, защото оловото  наистина не  участстваше  в растежа  на другите цветни метали в 
последните няколко седмици.  Налице е усещането,  че металът е подценен . Особено в сравнение с 
динамиката на котировките на цените на цинка. 

 

 

Източник: pia-news.com 

Заглавие: Община Панагюрище получи от РИОСВ 100 контейнера за разделно събиране на отпадъци 
Линк: http://pia-news.com/obshtina-panagyurishte-poluchi-ot-riosv-100-kontejnera-za-razdelno-sabirane-

na-otpadatsi/                                                                                                             

  

Текст: РИОСВ предостави на общински и държавни администрации в област Пазарджик 1200 контейнера 
за разделно събиране на отпадъци. Първата община, която получи контейнери е Панагюрище – 100 броя. 
В края на месец юни РИОСВ започна кампания за превръщане на разделното събиране на отпадъците от 
работния процес на администрациите в област Пазарджик в „зелено ежедневие”. На всеки от 
служителите в общините и кметствата, на служителите в РИОСВ и Регионална дирекция социално 
подпомагане, е предоставен контейнер от рециклирана хартия, изработен и дарен за кампанията от 
„Дуропак Тракия” АД. Целта е да се оползотворяват повторно отпадъчната хартия, опаковките и 
пластмасата, генерирани в работния процес на администрациите. Инициативата цели, с отговорното си 
поведение, те да дадат пример на бизнеса и гражданите, от които изискват подобни практики. Очакван 
ефект е финансовият ресурс, който се акумулира от средствата, получени от предадените отпадъци, да се 
използва от администрациите за закупуване на канцеларски материали и консумативи. 

 

 

 


