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Източник: МОСВ 
 
Заглавие: Директорът на РИОСВ – Бургас оттегли решението си по казуса „Карадере“  
С Решение от 15 октомври Антоний Иванов връща административното производство на етап 
уведомяване на компетентния орган по околна среда и засегнатото население 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2729                   

             

  

Текст: Директорът на РИОСВ – Бургас вчера вечерта оттегли Решение № БС – 78/2014 за преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение „Изграждане на луксозен къмпинг“ по плана на ЗО „Бяла север“, гр. Бяла, Община Бяла“. С 
решение от 15 октомври 2014 г. Антоний Иванов връща административното производство на етап 
уведомление на компетентния орган по околна среда и засегнатото население. Така експертите от 
РИОСВ-Бургас ще трябва да вземат решение относно степента на въздействие върху защитените зони и 
техния предмет на опазване.  
„Поставените условия в административния акт и техният характер категорично показват безспорната 
необходимост от изясняване на допълнителни фактори и обстоятелства в степен на подробност и тяхното 
въздействие върху околната среда, което трябва да бъде предмет на по-задълбочена оценка“, са част от 
мотивите, посочени в Решението на директора на РИОСВ – Бургас. 
Припомняме, че още на 9 октомври министър Светлана Жекова констатира сериозни пропуски в 
първоначалното решение на Антоний Иванов, в което беше преценено да не се извършва ОВОС на 
инвестиционното намерение в местността Карадере и изрази публичното си несъгласие с него. 

 
 
 
Източник: capital.bg 
 

Заглавие: Цените на суровините спаднаха до петгодишно дъно 

Свиването на продажбите на дребно в САЩ увеличи песимизма на пазарите 
 

Линк: 
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2014/10/16/2401683_cenite_na_surovinite_spadnaha_do_petgodishn
o_duno/?ref=rss       
   

  

Текст: Цените на суровините потънаха до най-ниските си нива от пет години на световните пазари, след 
като по-слабите от очакваното данни за икономиката на САЩ увеличиха опасенията за световния 
икономически растеж. В четвъртък суровинният индекс на Bloomberg – BCOM, спадна до ниво от 116.7791 
пункта, което е най-ниското от 14 юли 2009 г. Фючърсите на суровия петрол продължиха да задълбочават 
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спада си, а никелът се срина до 7-месечно дъно на борсата за метали в Лондон. 
 
Пазарни загуби  
 
От началото на 2014 г. суровините са се обезценили със 7.1 на сто и се насочват към четвърти пореден 
годишен спад. Това ще е най-продължителният период на поевтиняване от 1991 г. Притесненията за 
забавянето на световната икономика доведоха до загуби в размер на 1.5 трлн. долара на капиталовите 
пазари през миналата седмица. Песимизмът на инвеститорите се потвърди след излизането на данни, 
според които продажбите на дребно в САЩ са спаднали с 0.3% през миналия месец. Статистиката показва 
цялостно свиване на потребителските разходи в най-голямата икономика в света. 
"Данните за продажбите на дребно в САЩ не са окуражителни и увеличиха песимизма за световната 
икономика, което доведе до някои панически разпродажби на финансовите пазари. Чувствителните към 
икономическите цикли суровини като петрола и индустриалните метали са подложени на натиск заради 
очакванията за спад на потреблението", коментира пред Bloomberg Жю Руню, анализатор в най-големия 
китайски брокер CITICS Futures. 
В сряда индексът BCOM се понижи с 1.2%, което бе най-силният еднодневен спад от 30 септември. 
Показателят, който следи цените на 22 основни суровини, изглежда, ще отчете спад за четвърти пореден 
месец. По време на търговията в четвъртък суровият петрол сорт брент с доставка през ноември спадна 
до 82.72 долара за барел, което е най-ниската цена от ноември 2010 г. Щатският лек суров петрол загуби 
над 1 долар от цената си, която достигна 80.77 долара за барел – най-ниското ниво от юни 2012 г. Никелът 
поевтиня с над 1% до 15 675 долара за тон, достигайки най-ниската си цена от март. 
 
Смяна на тенденцията 
 
През третото тримесечие цените на суровините спаднаха с 12%, което е най-големият спад от последните 
три месеца на кризисната 2008 г. Разрастването на производството, рязкото поскъпване на долара и 
забавеният растеж на световната икономика спомогнаха да се преобърне тенденцията на поскъпване от 
първото полугодие на годината. Макар да се очаква потреблението на петрол да достигне най-ниския си 
растеж от 2009 г., през септември ОПЕК е увеличила добивите до 13-месечен връх. "Вече е ясно, че 
позитивната инерция от миналата и началото на тази година е изчезнала. Производството в индустрията, 
минния сектор и енергетиката в световен мащаб се е свило през август, което е показателно за свитото 
потребление на суровини", отбелязва Джим Ленън, старши суровинен консултант в Macquarie. 

 
 
 

Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Пунктове за опасни отпадъци ще има днес в столичните квартали "Надежда" и "Връбница" 

 

Линк: 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/10/17/2401846_punktove_za_opasni_otpaduci_shte_ima_dnes_v/          
   

  

Текст: Мобилен събирателен пункт за опасни отпадъци ще бъде на разположение днес на жителите на 
кварталите "Надежда" и "Връбница" в София, според графика, одобрен от Столичната община. 
От 8.30 до 11.30 ч. пунктът ще бъде разположен на ул. "Кирил Дрангов" №55 пред районната 
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администрация на кв. "Надежда". А от 12.30 до 15.30 ч. ще се премести на адрес бул. "Хан Кубрат", бл. 
328, пред районна администрация "Връбница". 
За опасни отпадъци, каквито домакинствата могат да предават в пункта, се считат живак и 
живакосъдържащи уреди; лакове и бояджийски материали; домакински препарати и химикали; мастила 
и замърсени опаковки; фармацевтични продукти и лекарства с изтекъл срок на годност. 
Фирмата, която извършва дейностите по събирането, превозването и обработката на опасните отпадъци 
със съдействието на Столична община, приема сигнали и събира безплатно такива отпадъци от жители на 
столицата и в останалото време - след заявка на телефон 0700 11 750. 
До края на годината има още две дати, за които са планирани мобилни пунктове в София - на 8 ноември в 
"Слатина" и на 1 декември в "Оборище". 
Същата фирма организира кампании за събиране на опасни отпадъци и в община Пловдив. На 23, 24 и 25 
октомври 2014 г. пунктове ще има на три различни места. 

 
 
 
Източник: regal.bg 
 

Заглавие: ЕС финансира изследвания за превръщане на хранителните отпадъци във фураж 
 

Линк: http://www.regal.bg/show.php?storyid=2401392             
 

  

Текст: ЕС инвестира над 4 млрд. евро в научни изследвания и иновации с цел развитие на европейска 
биоикономика, която да оползотворява в максимална степен възобновяемите биологични ресурси. 
Земеделието е от ключово значение за производството на храни и устойчивото управление на 
природните ресурси, както и за развитието на селските райони, се посочва в съобщение до БТА на ЕК.     
ЕС изнася хранителни продукти на стойност 76 млрд. евро, или 18 на сто от световния експорт на храни. В 
Съюза, както и в другите региони по света, селскостопанските отпадъци са проблем за земеделските 
стопани и са свързани с разходи за данъкоплатците - между 55 и 99 евро на тон. Превръщането им във 
фураж е предпочитаното решение в рамките на научноизследователския проект NOSHAN, финансиран от 
ЕС, който се очаква да открие нови възможности пред фермерите и да допринесе за намаляване на 
зависимостта на Европа от вноса на фураж. Изпълнението на тази идея ще бъде от особена полза за 
селските райони, където растежът не е така интензивен като в градовете, а фуражната промишленост е 
мощна движеща сила на икономиката. 
"Една трета от храната, произвеждана в света за консумация от човека, се губи или изхвърля - общо 1,3 
млрд. тона на година, а голяма част от тези отпадъци се генерират при преработването на храни", 
обяснява научният координатор на NOSHAN Монсе Хорба от технологичния център LEITAT в Испания. 
"Равнищата на изхвърляне на отпадъци са най-високи при плодовете и зеленчуците. Това представлява 
голямо разхищение на ресурси, включително вода, земя, енергия, труд и капитал." 
По проекта NOSHAN хранителните отпадъци - най-вече плодове, зеленчуци и млечни продукти, ще се 
превръщат във фураж при ниски разходи и ниска консумация на енергия. 
Благодарение на процесите, разработени по проекта, агропроизводителите ще могат да възстановяват 
калориите, съдържащи се в изхвърлените храни, и енергията, изразходена за производството на тези 
храни, както и да намалят значително потреблението си на вода (хранителните отпадъци са свързани с 
над една четвърт от потреблението на сладка вода в света). Като се намали необходимостта от отделно 
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производство на фураж, чрез подхода на NOSHAN може да се намали и нарастващата конкуренция между 
производството на храни и на фуражи - и двете се нуждаят от земя и вода. 
 
Проектът NOSHAN получи финансиране в размер на малко под 3 млн. евро по Седмата рамкова програма 
на ЕС за научни изследвания и технологично развитие (2007 - 2013). В него участват 
научноизследователски институти, университет, големи предприятия и МСП в хранителния сектор от 
Испания, Белгия, Италия, Германия, Франция, Нидерландия и Турция. 
На 1 януари 2014 г. ЕС започна изпълнението на новата програма за научни изследвания и иновации 
"Хоризонт 2020". През следващите 7 години близо 80 млрд. евро ще бъдат инвестирани в проекти за 
научни изследвания и иновации с цел повишаване на конкурентоспособността на европейската 
икономика и обогатяване на познанията в различни области. 
 

 
 
Източник: investor.bg 
 

Заглавие: Почти 2 т опасни отпадъци от домакинствата са събрани в София от януари 
Най-често гражданите предават стари лекарства, уреди с живак и битова химия 
 

Линк: http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/pochti-2-t-opasni-otpadyci-ot-domakinstvata-sa-
sybrani-v-sofiia-ot-ianuari-182007/            

  

Текст: Почти два тона е събраното количество опасни отпадъци от бита в София от началото на 2014 г. до 
септември включително. Това съобщи пред БТА Ралица Ангелова - заместник-изпълнителен директор на 
дружеството "БалБок Инженеринг", което съвместно със Столична община разделно събира опасни 
отпадъци в София. 
Опасните отпадъци от домакинствата, които третира системата, са бои, лакове, лепила, живак и 
термометри с живак, стари лекарства, замърсени опаковки, препарати за борба с вредители, различни 
почистващи средства, битова и строителна химия. 
Очаква се до края на годината да бъдат организирани още три мобилни събирателни пункта в София. 
Компанията продължава да събира и чрез предварителна заявка на адрес, която се подава на телефон 
0700 11 750 и е безплатна за гражданите. 
Над 4,5 тона опасни отпадъци от бита са събрани и третирани от 2012 г., когато тръгва системата, досега. 
Хората от София ежедневно звънят на телефона, за да дават заявки и да се информират за датите и 
разположението на събирателните пунктове, отбеляза Ангелова. Съотношението между предаващите на 
адрес със заявка и тези, които отиват до организираните пунктове е 30 към 70. 
Най-често гражданите предават стари лекарства, живак и уреди с опасното вещество - термометри, 
апарати за кръвно налягане и живачни ампули. Около една трета от събраните количества опасни 
отпадъци са остатъци от ремонти като бои, лакове, лепила и разредители. Увеличават се предаваните 
остатъци от препарати от битовата и строителната химия. 
Дейностите по третиране на събраните опасни отпадъци се осъществяват на площадки на компанията, 
като се ползват и услугите на специализирани съоръжения в чужбина. 
Сред гражданите на София вече има твърд процент на хора със "зелено" мислене, които знаят, търсят 
информация и имат съзнание за това, което правим в ежедневието си и какво оставяме след нас, 
коментира Ангелова. 
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От "БалБок Инженеринг" организират мобилни събирателни пунктове и извън столицата, като тази 
година са организирани вече в Пловдив и Шумен. През октомври предстоят още две тридневни есенни 
кампании - от 20 до 22 октомври – в Сливен и от 23 до 25 октомври - в Пловдив. 
Мобилен събирателен пункт за опасни отпадъци от домакинствата ще бъде разположен утре - 17 
октомври, в столичните райони "Надежда" и "Връбница". От 8.30 до 11.30 часа пунктът ще бъде на ул. 
"Кирил Дрангов" 55, пред районна администрация "Надежда" и от 12.30 до 15.30 часа - на бул. "Хан 
Кубрат" до бл. 328, пред районна администрация "Връбница". 
 

 
 
Източник: pik.bg 
 
Заглавие: Крадци разбиват асансьори за скрап 
 

Линк: http://pik.bg/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82-
%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-news238266.html                   

             

  

Текст: Крадци задигат части на асансьори в Стара Загора, за да ги предават за скрап. Криминалистите от 
Второ РУМВР – Стара Загора са задържали извършител на множество кражби на електромагнитни 
отбивачки от различни асансьори кабини в Стара Загора. 
Криминалистите са установили и задържали извършителя на 12 кражби от асансьори. Това е 33-
годишният пловдивчанин Г.З. 
Същият е задържан с прокурорско постановление за срок до 72 часа. Работата по разкриване на 
цялостната му престъпна дейност продължава. Специалисти коментират, че електромагнитна отбивачка, 
представляваща медна бобина, която тежи 1 кг и се намира при вратата на асансьора. Тя се продава в 
пунктовете за цветни метали и струва 8 - 9 лв. 
Тези кражби обикновено се правят от хора, които имат познания и умения в тази сфера. Това не е видимо 
и човек трябва да знае как да го отремонтира. 

 


