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Източник: МОСВ  

Заглавие: Министър Светлана Жекова заминава на работна визита в Брюксел  
Министърът ще се срещне с от Комисаря по околна среда на Европейската комисия г-н Янез 
Поточник и с Еврокомисаря по регионална политика Йоханес Хан 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2679                                                                                                           

  

Текст: Министър Светлана Жекова ще участва в работна среща организирана от  Комисаря по околна 
среда на Европейската комисия, г-н Янез Поточник. Основна тема, по която държавите - членки на ЕС 
следва да уточнят допълнително позициите си, е мобилизирането на ресурси в областта на 
биоразнообразието.                                                                                                                                                                       
На 10 септември министър Жекова ще се срещне с еврокомисаря по регионална политика Йоханес Хан, 
на която ще присъства и заместник министър-председателя по управление на средствата от Европейския 
съюз Илияна Цанова. Очаква се на нея да бъдат представени подробно политическата мотивация и 
експертните усилия, положени за отблокиране на плащанията по Оперативна програма „Околна среда“, 
както и на изпълнените изисквания, които да доведат до максимално бързо възстановяване на 
плащанията от страна на ЕК. 

 

 

Източник: МОСВ 

Заглавие: МОСВ внесе още едно условие за Блок „1-11 Вранино“ за по-голяма сигурност на гражданите  
Ведомството прецизира подписаното Решение за съвместимост на работния проект и годишния 
проект за 2014 г. с изрична референция към съществуващия мораториум 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2681                                                                                                                

  

Текст: Министерството на околната среда и водите прецизира подписаното Решение за преценка на 
вероятната степен на значително отрицателно въздействие на „Цялостен и годишен работен проект за 
2014 г., за търсене и проучване на нефт и природен газ в границите на Блок „1-11 Вранино“. С корекциите 
се допълва текста на т. 2 от условията на Решението и се добавя нова т. 7. Допълнителните задължения са 
внесени в документа по предложение на представители на ПП „Зелените“, след среща с министъра 
миналата седмица. 
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Допълненията към условията в Решението за съвместимост на работния проект и годишния план за 2014 
г., издадено от МОСВ са следните: 

- категорично се изключва възможността от използване на незаконосъобразни/ неконвенционални 
методи за проучване и търсене на нефт и природен газ от страна на възложителя;  

- възложителят трябва да предостави и информация и данни за общия ефект от отделните дейности в 
тяхната съвкупност, по отношение на територията на Блок „1-11 Вранино”, подземните водоносни 
пластове и защитените зони; 

 Решението за съгласуване на цялостен и годишен работен проект за търсене и проучване на нефт и 
природен газ налага ограничителни дейности върху естеството на проучванията, предмет на договора за 
търсене и проучване. Договорът е подписан между министъра на икономиката и енергетиката и „Парк 
Плейс Енержи Корп“ през април 2014 г. МОСВ подчертава, че Решението, издадено на 26 август 2014 г., 
не е разрешение, тъй като страна по Договора за търсене и проучване е министъра на икономиката и 
енергетиката. Той е и единствен компетентен орган за издаване на разрешения за търсене и проучване на 
нефт и природен газ. Въпросното решение, с поставените задължителни за изпълнение условия в него, 
гарантира изпълнението на проучвателните дейности в съответствие със законодателството по околна 
среда. 

Пълният текст на допълнението на Решение №  28 – ОС от 26.08.2014 г. можете да намеритe тук. 

  

 

Източник: greentech.bg  

Заглавие: Нова технология автоматично сортира пластмасите за рециклиране чрез светкавица 

 

Линк: http://www.greentech.bg/archives/55228                                                                                                                                   

  

Текст: Пластмасите са навсякъде около нас и за всяко приложение има различен вид полимер, който 
отговаря на съответните нужди. Повечето пластмаси могат да бъдат рециклирани, но първо трябва да 
бъдат сортирани по вид. Това се прави на ръка в съоръженията за преработка на отпадъци – и отнема 
много време.                                                                                                                                                                  Нова 
технология, разработена от изследователи в Университета Лудвиг Максимилиан в Мюнхен има за цел да 
ускори този процес и да направи сортирането на пластмасите по-ефективно. Така ще може повече 
пластмаси да бъдат рециклирани в нови неща.                                                                                                               
При тази система пластмасовите елементи биват изложени на проблясък на светлина, която ги кара да 
флуоресцират. Фотоелектрически датчици измерват времето на флуоресценция – колко време е 
необходимо флуоресценцията да избледнее. Различните видове пластмасови полимери имат различни 
дължини на флуоресцентен живот, така че измерването може с точност да идентифицира специфични 
пластмаси.                                                                                                                                                                                  
„С този процес грешките при измерването на практика са изключени, защото всеки материал винаги дава 
една и съща стойност за периода на флуоресценция, точно както е с радиоактивния разпад“, каза 
ръководителят на проекта д-р Хайнц Ланхалс. 
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При направените тестове технологията е била в състояние да се справя с 1,5 тона пластмаса на час, което 
вече отговаря на техническите спецификации за използването й в промишлен мащаб. Този процес може 
не само да ускори процеса на рециклиране, но и да го направи по-рецизен, което значи, че от 
сортираните пластмаси ще могат да се направят повече неща. 

 
 

Източник: scrap-bg.com 

Заглавие: Лондонска Метална Борса 09.09.2014 
 

Линк:  http://scrap-bg.com/tag/%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9/                           

  

Текст: В понеделник 8 септември търговията на медните фючърси на  LME завърши с увеличението на 
цените, въпреки слабото представяне на търсенето на суровини в Китай. В същото време, по-късно на 
медта  на Comex отстъпи от позицията след укрепването на долара  спрямо японската йена, а също 
поскъпна спрямо британския паунд и еврото.  
Китайската търговска статистика за август “показва спад във вноса на мед от 12,3% спрямо резултатите 
през август миналата година поради по-ниското доверие в дълговото финансиране и 
обезпечаването  със  суровини в известния скандал в Кингдао. В годишен план, спадът на цифрите е 
впечатляващ, но хората също са заинтересовани в месечните промени и тук картината е стабилена,” – се 
казва в същото време  от Standard Bank анализатор Leon Westgate.   
Фючърсен контракт на мед с доставка след три месеца се повиши на  фондова борса в края на търговията 
на неофициалния част с 0.2% към стойността на предходния ден, до 6990 $ за тон. Nickel-а стигна до 19925 
$ на тон, в резултат на опасенията за евентуална забрана на износа на непреработена никел  руда от 
Филипините.  
Aluminium за деня, върви напред, но до края на деня се добавиха  само $ 5 до $ 2,104 за тон. Китайския 
износ на алуминий и алуминиеви продукти нарасна през август до най-високото си ниво от 2011 г., в 
размер на 390 хиляди тона (+ 22% в сравнение с миналата година), което отразява излишъка на 
вътрешния пазар и може да окаже натиск върху цените на световния пазар, ако тенденцията 
продължава. Въпреки това, анализаторите очакват  износа да се забави през септември и октомври , 
което се дължи на временното спиране на голяма фабрика в провинция Синцзян.  
Обобщение  на оперативните цени на металите на големи борси в света. 09.09.14        
на LME (брой): Алуминий – $ 2,062 за тон, мед – $ 6,946.5 за тон, олово – 2168 $ за тон, никел – 19611$ за 
тон, калай – 21 289 щатски долара на тон, цинк – $ 2346 за тон;        
на LME (3-месечен договор.): алуминий – $ 2,090.5 за тон, мед – $ 6,929.5 за тон, олово – $ 2181 за тон, 
никел – 19694 $ на тон, калай – $ 21 344 на тон, цинк – $ 2356,5 на т,        
на SHFE (доставка през септември 2014 г.): Алуминий – $ 2,403.5 за тон, мед – $ 8,147.5 за тон, олово – $ 
2,294.5 за тон, цинк – $ 2,717 за тон (включително 17% ДДС)       
на SHFE (доставка през ноември 2014 г.): Алуминий – $ 2,403.5 за тон, мед – $ 8,038.5 за тон, олово – 2 319 
$ на тон, цинк – $ 2,724.5 за тон (включително 17% ДДС)       
 на NYMEX (доставка през септември 2014 ш): Мед – 6961 щатски долара за тон        
на NYMEX (доставка през ноември 2014 г.): Мед – $ 6,978.5 на тон.     
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Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Стартира есенното почистване в Община Горна Оряховица 
 
Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1322572      
                                                                                                                                          

  

Текст: В началото на октомври стартира есенното почистване в Община Горна Оряховица. Събраните 
отпадъци от населените места ще бъдат извозвани от почистващата фирма по предварително изготвен 
график. 
На 6 октомври ще се извозват отпадъците от Горски долен Тръмбеш, на 7 и 8 октомври от Драганово, на 9 
октомври от Писарево и на 10 октомври от Върбица. 
На 13 и 14 октомври отпадъци ще се извозват от Първомайци, на 15 октомври –от Горски горен Тръмбеш, 
на 16 и 17 октомври от Долна Оряховица, а на 20 и 21 октомври от Поликраище. 
Отпадъци от Правда ще се извозват на 22 октомври, от Янтра на 23 октомври, а от Крушето на 24 
октомври. 
В Горна Оряховица отпадъците ще се извозват регулярно по ежедневния график. 

 
 

Източник: viaranews.com 

Заглавие: 13 автомобила от София идват да чистят зарития в боклук Перник, кметицата Янакиева: 
Кризата е умишлено режисирана, дано не сме я докарали дотам – мафията да стои зад всичко  
Договорът на почистващата фирма „Лиел Констракшън” с шеф Феодор Феодоров изтича на 30 
ноември  

 
Линк: http://viaranews.com/2014/09/09/13-
%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D1%82-
%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B0-
%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%B7/       
                                                                                                                                          

  

Текст: Акция за почистване на битовите отпадъци започва от днес в Перник, съобщиха от общината. Тя 
ще бъде осъществена с помощта на сметопочистваща фирма, ангажирана в Столична община, която ще 
пристигне с 13 специализирани автомобила. Мобилизирани със своя техника са и пернишки фирми. 
Поискана е помощ от Брезник и Радомир.                                                                                                                          
В повечето населени места в общината контейнерите преливат. Заради продължителен финансов спор от 
месеци сметопочистващата фирма „Лиел Констракшън“ не изпълнява задълженията си. От гражданско 
сдружение „Активни за Перник“с председател Вихрен Матев поискаха свикване на извънредна сесия по 
проблема и обявяване на извънредно положение. От Общинския съвет уверяват, че акцията по 
почистване на града няма да утежни общинския бюджет. Извънредно заседание на местния 
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минипарламент обаче няма да има, уточни председателят на ОбС Милан Миланов.                                                                           
Кметицата Росица Янакиева допълни, че мобилизираните фирми за няколко дни ще изчистят боклука в 
цялата община. „Ще направим всичко възможно проблемът с битовите отпадъци да бъде решен. Няма да 
допуснем някой да причинява неудобства на гражданите, за да реализира свои или чужди политически 
амбиции. За решаване на проблема с боклука се изготвя заповед, в която са ангажирани конкретни 
фирми с конкретна техника, в това число и специализирана техника – 20-тонни вариопреси, които ще 
карат боклуците в депото за твърди битови отпадъци в кв. „Тева”. С тази организация на работа община 
Перник гарантира на перничани, че до изтичане на договора на почистващата фирма „Лиел 
Констракшън”, който е до 30 ноември тази година, ще получават качествена услуга”, заяви Янакиева 
вчера.                                                                                                                                                                               
„Принципно предполагам, че хората са забелязали, когато наближи времето за избори в Перник, 
основният проблем, който се създава, е свързан със сметосъбирането и сметоизвозването. Нещо 
аналогично беше през пролетта – сега отново сме в тази кризисна ситуация. Но на шега, пък и не съвсем 
на шега бих си позволила да кажа, че в Италия подобни кризисни ситуации се командват и ръководят от 
италианската мафия. Дано в Перник не сме я докарали дотам, но че е режисирана ситуацията за кризата с 
боклука, е ясно на всички”, коментира Янакиева.                                                                                                                    
Зад кризата с боклука стои шефът на фирма „Лиел Констракшън” Феодор Феодоров , ортак на Братя 
Галеви. Още в началото с кризата в боклука перничани говореха: „Този човек няма чувство за мярка. Не 
стига, че е получавал в продължение на 4 години по 3,5 млн., но има претенции за още 2,5 млн. Той е 
внесъл искане за анекс към договора с общината. Този човек с какви очи може да гледа нас, 
съгражданите си?”. 

 

Източник: iskamdaznam.com  

Заглавие: Само 1% от боклука в Швеция отива на сметищата 
 

Линк: http://iskamdaznam.com/12561                                                                                                                      

  

Текст: Хората произвеждат шокиращо количество боклук и всички знаем, че това не е добре за 
природата. Можем да го събираме в сметища, но и те са голям проблем за природата. Парниковите 
газове (като метана) и токсичните химикали, например от домакинските препарати, замърсяват въздуха, 
почвата и подпочвените води. Освен това сметищата миришат, шумни са, пречат на дивите животни и 
привличат пренасящи болести вредители. 
Рециклирането е помогнало за намаляването на боклука, но все още доста от него се изхвърля в сметища 
по целия свят всяка година. Една страна обаче ни показва, че не е нужно да е така. 
Шведите произвеждат същото количество боклук като другите европейци, но само 1% от него се озовава 
на сметищата. Това се дължи на 32  фабрики за изгаряне на боклук, произвеждащи електроенергия. Тези 
фабрики изгарят повече от 2 милиона тона боклук на година – почти 50% от това, което произвежда 
страната. 
Разбира се, Швеция все пак рециклира каквото може, но останалото обикновено отива за изгаряне. При 
този процес се генерира пара, задвижваща турбини, които генерират електричество. То се предава по 
електропреносната мрежа и се разпределя за потребление в страната. 
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Фабриките за изгаряне на боклук в Швеция снабдяват с отопление 1 милион домакинства, а с 
електричество – 250 000. Така страната не само намалява количеството боклук, но и е по-малко зависима 
от фосилните горива. 
Но не замърсяват ли природата като изгарят боклука си? Процесът генерира вторични продукти като 
пепел, съдържаща диоксини, химичен замърсител. През последните години обаче, Швеция значително е 
подобрила процеса и замърсителите се филтрират, което означава, че много малка част от тях всъщност 
попадат в атмосферата. 
За съжаление, понеже има много материали, които не могат да се рециклират или бъдат изгорени, 
сметищата все още са необходимост. Крачка в правилната посока би била да намалим количеството на 
отпадъците, които произвеждаме, но това е доста трудно. Швеция изглежда е намерила по-лесно и доста 
ефективно решение на проблема. Дали и други ще я последват? 

 

 

Източник: news7.bg 

Заглавие: Експерти: Да се търси отговорност от виновните за наводненията                                      
Сметищата и незаконното строителство довели до бедствията, при които бяха дадени човешки 
жертви 
 

Линк: http://news7.bg/predavania/newsroom/vsichki-videa/eksperti-da-se-tarsi-otgovornost-ot-vinovnite-
za-navodneniyata/108704#.VA_24cJ_t6E                                                                                                                       

  

Текст: Незаконното строителство в руслата на реките, нерегламентирани сметища в коритата им и 
изключително слабият контрол са основните причини за бедствията, които ни сполетяха през последните 
месеци. Това заяви в предаването NEWSROOM по NEWS7 Евдокия Манева – бивш министър на околната 
среда и водите. 
Нейните събеседници - Георги Харизанов – бивш директор на "Напоителни системи", и хидрологът проф. 
Румен Арсов, се съгласиха, че у нас са изградени достатъчно водоеми и съоръжения, но те не се 
стопанисват. В такива случаи законът предвижда отговорността да се носи от кметовете на населените 
места и областните управители, но на практика това не става. 
От друга страна, трябва да се търси отговорност на ромите, които правят нерегламентирани сметища. 
Всяка година се хвърлят хиляди левове за тяхното почистване, а на следващата година деретата са 
затлачени отново. 
На служителите в "Напоителни системи" са им вменени много задължения, за които държавата не плаща. 
Според гостите трябва да се прекрати порочната практика да се взимат пари от земеделците за поливане, 
а след това средствата да се харчат за други неща. 

 
 

Източник: standartnews.com 

Заглавие: Акция "изоставени коли" тече във Велико Търново 
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Линк: http://www.standartnews.com/regionalni/aktsiya_izostaveni_koli_teche_vav_veliko_tarnovo-
252249.html       
                                                                                                                                          

  

Текст: Велико Търново. Акция за стари автомобили започна Община Велико Търново. Първите две коли, 
изоставени от притежателите си, са били извозени принудително и ще бъдат разкомплектовани, ако 
никой не ги потърси. Собствениците им имат право да си ги приберат обратно не по-късно от 14 дни, като 
заплатят таксата за репатриране и престоя на общинската площадка. 

До сега комисия, назначена със заповед на кмета Даниел Панов, е установила наличието на 250 излезли 
от употреба моторни превозни средства, паркирани върху общинска площ. От тях са издирени 
собствениците на 125 автомобила. Изпратени са им предписания, като 60 от тях. са изпълнени. Издадени 
са 17 заповеди за принудително преместване на возилата, чиито собственици не са изпълнили дадените 
им предписания. 

Общинска администрация за пореден път уведомява собствениците на стари автомобили, че процеса по 
тяхното принудително репатриране продължава. Община Велико Търново ще продължи последователно 
политиката си за прочистване на общинските площи, от изоставени коли, които задръстват улиците, 
заемат паркоместа и влошават естетическия и екологичен вид на града като цяло. 

 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 
Заглавие: Прибраха в ареста двама, откраднали улична лампа от пл."Ст. Стамболов" 
 
Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1322504                                                                                                           

  

Текст: На 9 септември 2014 година в 02:15 часа в град Плевен на площад "Стефан Стамболов" са 
задържани 25-годишен и 19-годишен, непосредсвено след демонтаж на улично декоративно осветително 
тяло, с цел кражба на метали. 
Нанесените материални щети са в процес на установяване. Извършителите са от Плевен и са задържани 
за срок до 24 часа. Уведомен е дежурен прокурор от РП Плевен. По случая е образувано бързо 
полицейско производство за престъпление по чл.195, ал.1, т.4 от НК. 
Продължава работа разследващ полицай. 
 

 

 
 


