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Източник: МОСВ  
 
Заглавие: Заместник-министър Владимир Дончев е определен за председател на Международната 
комисия за опазване на р. Дунав  
Той ще бъде и представител на страната ни в Комисията по опазване на Черно море от 
замърсяване 

 
Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2721       
   

  

Текст: Правителството определи заместник-министъра на околната среда и водите Владимир Дончев за 
председател на Международната комисия за опазване на р. Дунав по време на едногодишното 
председателство на България през 2014 г. Той ще бъде и представител на страната ни в Комисията по 
опазване на Черно море от замърсяване. 
Международната комисия за опазване на р. Дунав е изпълнителният орган на Конвенцията за 
сътрудничество при опазването и устойчивото използване на р. Дунав, страни по която са 15 държави. 
Дейността й се подпомага от секретариат със седалище във Виена, а председателството на Комисията се 
поема на ротационен принцип. 
Страни по Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване са шестте държави от Черноморския 
регион – България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна. Седалището на постоянния й секретариат е 
в Истанбул. 
Оперативната работа на двете комисии се осъществява по електронен път, като е предвидена по една 
редовна годишна среща за приемане на решения. 
 
 

Източник: standartnews.com 
 
Заглавие: Помагат на бизнеса да прави биогорива 
Стартира приемът на документи по програма за енергийна ефективност 

 
Линк: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-10-08&article=508301      
   

  

Текст: Бизнесът ще получава подкрепа за реализация на проекти за производство на екобрикети и биогаз 
като част от програмата "Енергийна ефективност и възобновяема енергия". Това стана ясно от думите на 
зам.-министъра на икономиката Антон Павлов, който обяви началото на приемане на проектни 
предложения по инициативата. Общият бюджет на програмата е 16 млн. евро, от които 85% (13,3 млн. 
евро) са безвъзмездна финансова помощ. Инициативата се подкрепя от Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство въз основа на меморандум за разбирателство между България 
и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата включва четири грантови схеми. Даваме начало на две 
от процедурите за подбор на проектни предложения, обяви Павлов. Първата грантова схема е 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2721
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2014-10-08&article=508301
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"Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и 
държавни сгради и локални отоплителни системи". В програмата са предвидени 7,65 млн. евро за 
реализирането на проекти. Втората грантова схема е за производство на горива от биомаса. По нея ще 
бъдат финансирани проекти за производство на пелети, дървесен чипс, екобрикети, биогаз от ферми и 
др. Бенефициенти са малки и средни предприятия. Бюджетът на процедурата е 1,76 млн. евро.  
Размерът на безвъзмездната финансова помощ е до 60% и в рамките от 30 000 до 200 000 евро. 
Предвидени са мерки за повишаване на енергийната ефективност и оползотворяване енергийния 
потенциал на биомасата с цел намаляване емисиите парникови газове. 
 

 
 

Източник: dnesbg.com 
 

Заглавие: Цветните контейнери за отпадъци – милиони левове, хвърлени на вятъра 
 

Линк: http://www.dnesbg.com/ikonomika/tsvetnite-konteyneri-za-otpadatsi-milioni-levove-hvarleni-na-
vyatara.html                

             

  

Текст: Събирате ли разделно боклука си вкъщи? А съседите ви? Въобще познавате ли някой във Велико 
Търново, който прави това? Едва ли… 
Повече от 2500 са съдовете за разделно събиране на битови отпадъци във Великотърновската община. 
Всеки от тях струва по 500 лева. Което означава, че в момента в тези съдове има затворени 1 250 000 
лева. Като се има предвид, че голяма част от контейнерите непрекъснато се чупят, палят и се подменят, 
сумата набъбва до близо 2 млн. лева. Добрата новина е, че Общината не вади от хазната тези пари, те се 
доставят от фирма “Екопак България”, с която има сключен договор. Лошата новина е, че разделното 
събиране на отпадъци боксува и едва ли скоро ще проработи, което обезсмисля и поставянето на такъв 
тип съдове по улиците 
Целта на разделното събиране на отпадъците е да се доближим до европейците, за които тази практика 
отдавна е задължителна и се изпълнява безпрекословно от всички. У нас, както често се случва, слагаме 
каруцата пред коня Накупихме контейнери, а гражданите нямат елементарни навици в тази област. Иначе 
законово всичко е изрядно. Има общинска наредба по околна среда, която регламентира точно къде 
каква смет и опаковки да се изхвърлят. Има и солени глоби – от 100 до 1000 лв. е санкцията за физическо 
лице и от 500 до 2500 лв. за юридическо, ако не се спазва разделното събиране на битовите отпадъци, 
ако се счупи или изгори контейнер или кофа. Досега глобен няма 
Не мога да оставя по един проверяващ до всеки контейнер да следи кой къде си изхвърля боклука, 
защото имам само един екоинспектор в дирекцията. Това обясни Зорница Кънчева, главен еколог на 
общината. Според нея това е проблем и отговорност на гражданите на Велико Търново и жителите по 
селата, където също е регламентирана система за разделно събиране на битовите отпадъци 
Кънчева призна, че системата за разделното събиране на отпадъците боксува и великотърновци като че 
ли напук тъпчат цветните контейнери с какво ли не. Тя уточни, че специализирана техника от “Екопак” 
извозва цветните контейнери до сепарираща инсталация в Горна Оряховица. Там съдържанието се 
разделя, годните опаковки се балират и извозват до заводите за рециклиране. Всичко останало отива на 
сметището на Шереметя. За да не се смесват отпадъците, с един курс се вдига само един цвят контейнери  
Системата за разделното събиране на отпадъците от опаковки във Велико Търново се подобрява, 
работим предимно с децата, организираме образователни кампании, заявиха от “Екопак България” 

http://www.dnesbg.com/ikonomika/tsvetnite-konteyneri-za-otpadatsi-milioni-levove-hvarleni-na-vyatara.html
http://www.dnesbg.com/ikonomika/tsvetnite-konteyneri-za-otpadatsi-milioni-levove-hvarleni-na-vyatara.html
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Източник: velikotarnovo.topnovini.bg 

Заглавие: В. Търново получи 7400 дръвчета и 20 пейки за сметка на разделно събиране на битови 
отпадъци  
 
Линк: http://velikotarnovo.topnovini.bg/node/545775   
 

 

Текст: Община Велико Търново активно работи по системата за разделно събиране на битови отпадъци. 
През 2013 година разделно във Велико Търново са събрани 2480 кг. пластмаса и метал, 54910 кг стъкло и 
168440 кг хартия, съобщават от кметската администрация.   
За първите 9 месеца на 2014 г. събраните количества разделно са: хартия и картон бруто – 88 970 кг, 
пластмаса и метал 99090 кг и стъкло 31800 кг. До момента Велико Търново е получил от рециклиращата 
компания срещу разделно събраните битови отпадъци 17727 луминисцентни лампи,  7416 фиданки 
дръвчета и 20 броя паркови пейки. 
Компанията организира ежегодно кампании, популяризиращи смисъла и ефекта от разделното събиране 
на твърди битови отпадъци. 

 

 

Източник: scrap-bg.com 

Заглавие: Лондонска Метална Борса 07.10.2014 

Линк:http://scrap-bg.com/tag/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-

%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8/ 
 

  

Текст: Цените на медта  „играят“  на Лондонската метална борса, въпреки че обемите на търговия са 
ниски поради честването на така наречената “Златна седмица” в Китай. 
Тъй като китайските търговци  са в почивка , сделките  бяха изключително мудни, а цените обикновено се 
движеха  в резултат на долара, а не в отговор на други сигнали от пазара.Увеличението на цената на 
медта, изглежда малко подвеждащо, на фона на ниски обеми на търговия, въпреки че в същото време, 
изглежда, че пазарът се стабилизира  тъй като участниците са вече започват да” поглъщат ” 
информацията за  макроикономическите данни, публикувани миналата седмица. 
Цената на  медта нарасна леко в понеделник поради обезценяването на долара спрямо останалите 
основни валути.  Exchange  ICE Dollar Index губи 0.4% до 86.38 пункта. 
В края на неформалната сесия на договора за мед с доставка след три месеца на LME нарасна с 1.0% до 
6625 щатски долара на тон. Другите  цветни метали, също  нараснаха в цена. Алуминиева добавя 0,7% до 
затваряне на $ 1927 за тон. Цинкът е нараснал с 2%, до $ 2,312.25 за тон. Цените на никела са нараснали с 
1.3%, до 16,766 щатски долара на тон. Цената на оловото е увеличила с 1,2%, до $ 2,102 за тон. Калая 
поскъпна с 0.5%, до 20 450 щатски долара на тон. 

http://velikotarnovo.topnovini.bg/node/545775
http://scrap-bg.com/10750/
http://scrap-bg.com/tag/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8/
http://scrap-bg.com/tag/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8/
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Оперативното  Обобщение  на металите на големи борси в света в 10:27  10.07.14 
на LME (брой): Алуминий – $ 1,904 за тон, мед – $ 6,754.5 за тон, олово – $ 2,097.5 за тон, никел – 16 665 
щатски долара на тон, калай – 20 500 щатски долара на тон, цинк – 2304 щатски долара, 5 за тон       на 
Лондонската борса за метали (3-месечен договор.): Алуминий – $ 1,932.5 за тон, мед – $ 6,715.5 за тон, 
олово – $ 2107.5 за тон, никел – $ 16735 на тон, калай – $ 20540 на тон, Цинк – $ 2,312.5 за тон       на SHFE 
(доставка през октомври 2014 г.): Алуминий – $ 2,275.5 за тон, мед – $ 7,978 за тон, олово – $ 2,256.5 за 
тон, цинк – $ 2,743.5 на тон (в това число 17 % ДДС)       на SHFE (доставка през декември 2014 г.): 
Алуминий – $ 2,282 за тон, мед – $ 7,820 за тон, олово – 2,273 щатски долара на тон, цинк – $ 2,735.5 за 
тон (включително 17% ДДС)       на NYMEX (Доставка октомври 2014): Copper – $ 6,681 за тон       на NYMEX 
(доставка през декември 2014 г.): мед – 6 692 щатски долара на тон. 
 

 

Източник: targovishtenews.com 

Заглавие: Осигурена е площадка за опасни и едрогабаритни отпадъци от домакинстватa 

 

Линк: http://targovishtenews.com/news.php?item.3088         

  

Текст: Община Търговище сключи договор с фирма „Марекс” ООД за безвъзмездно предаване на 
разделно събирани отпадъци от домакинствата, в т.ч. опасни и едрогабаритни. Това е във връзка с 
изискванията на чл.19, ал.3, т.11 от Закона за управление на отпадъците 
 
 
 
 

 Източник: trud.bg 
 

Заглавие: Жандармерия пази роми след война между два клана 

Линк: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4357623        
   

  

Текст: "Тук мир няма да има. Изпотрошиха ни къщите, стреляха ни. Кръв за кръв, око за око..." 
Така нареждат роми от Шекер махала в Петрич, които два дни воюват помежду си. 
Битката - между Бизона и Сокола 
В битката между клановете на Сергей Методиев-Бизона и Сергей Соколов-Сокола освен буркани, 
керемиди и камъни влязоха в употреба и пушки. Резултатът -12 ранени със сачми, сред които и едно дете. 
Главният прокурор Сотир Цацаров и служебният вътрешен министър Йордан Бакалов изпратиха 

http://targovishtenews.com/news.php?item.3088
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4357623
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жандармерията в Петрич и Ихтиман, където също се развихри масово меле. За двете кръвопролития бяха 
образувани 13 дела. 
"В махалата от години се води война между Бизона и Сокола. Бизона е рецидивист, лежал по затвори, 
занимава се с кражби и продажба на дрога. Соколов е нещо като цигански барон. Има лиценз за 
изкупуване на вторични суровини, метали и пластмаса. Издигна масивна складова база в центъра на 
гетото. И бедните цигани му робуват", казаха хора от махалата. 
От 4 месеца обаче омразата между двата клана ескалирала заради роднина на Бизона, който опитал да 
краде от базата на Соколов. Охраната го хванала, заключила го в стаичка и половин час го пребила 
жестоко. Методиев бил закаран в болница, но дни по-късно издъхнал. 
Оттогава Бизона искал вендета. Искрата припламнала в понеделник на сватба. Празнуващите от родата 
на Сокола хвърляли пиратки и фойерверки. Те падали върху покрива на къщата на Бизона. Той се разярил 
и влязъл в спор със Сергей Соколов. Започнало масово меле. Изпотрошени били прозорците на роднини 
на Бизона. Имало стрелба във въздуха. Пристигналите полицаи укротили тълпата. Но само временно. На 
следващия ден кланът на Бизона нападнал складовата база на Сокола. 
Престрелка с камъни 
Жени, деца и мъже започнали да хвърлят камъни и бутилки. Сергей и трима негови авери започнали да 
стрелят с пушки. 
На място веднага били изпратени жандармеристи, които и в момента пазят двата клана да не влязат 
отново в битка. Махалата е почерняла от униформени. След кръвопролитията вчера тя бе видимо 
притихнала. 
"Не се знае докога ще е временното затишие. Щом съдът не осъжда виновните за смъртта на Стефан, ще 
отмъстим ние за него", заканиха се хора от клана на Бизона. Политици и полицаи умуват дали да не 
открият районно управление на МВР в махалата. Местните роми са известни и с кражбите си. От тях са 
пропищели в радиус от 50 километра, казаха петричани. 
Убийци заловени с кървави дрехи 
13 досъдебни производства са образувани след кръвопролитията в понеделник и вторник в Петрич и 
Ихтиман, съобщи прокуратурата. Часове след сблъсъците главният прокурор Сотир Цацаров и служебният 
вътрешен министър Йордан Бакалов разпоредиха да се проведе спецакция в ромските махали на двата 
града и там бяха пратени 500 жандармеристи и служители на специализираните полицейски сили. 
При боя в Ихтиман загина 27-годишният Велко Иванов, а баща му Любомир Иванов (45 г.) е с опасност за 
живота в болница. Според местни жители нападателите били лихвари от ромската махала и атакували 
семейството заради закъснели вноски по заем. Убийците били заловени за часове с окървавени дрехи. 
За смъртта на младия ром са обвинени Васил Миланов и Васил Атанасов. Сашко Асенов и Васил Желязков 
пък ще отговарят пред закона за опит да убият бащата Любомир. След акцията на МВР и прокуратурата в 
Ихтиман са образувани и досъдебни производства за незаконно оръжие, за подправяне на 
идентификационен номер на джип БМВ Х5, за фалшифициране на документи. 
В Петрич пък са образувани 8 досъдебни производства за повреждане на чужда собственост, за 
причиняване на средна телесна повреда, за незаконно оръжие и стрелба. При акцията били открити три 
пистолета и пушка помпа. За хулиганство е обвинен Сергей Методиев, който има 9 присъди зад гърба си. 
 
 
 
 

Източник: plovdiv.topnovini.bg 
 

Заглавие: Откраднаха 250 метра електрически кабели в Леново 

Линк: http://plovdiv.topnovini.bg/node/545578  
   

http://plovdiv.topnovini.bg/node/545578
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Текст: Кражба на кабели е била извършена от електропреносната мрежа на асеновградското село 
Леново, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. Според първоначалната информация 
около 250 метра от проводниците били отрязани вчера около 5 часа. Работата по образуваното 
досъдебно производство продължават разследващи полицаи от РУ - Асеновград.  
 


