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Източник: МОСВ  
 
Заглавие: Екип от международни експерти към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата 
оцени положително Шестото национално съобщение и Първия двугодишен доклад на Република 
България  
Според проверяващите, спазени са всички основни изисквания и указания на Конвенцията и 
Протокола от Киото 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2747               
   

   

Текст: По време на официална визита в София между 20 и 25 октомври, екип към Секретариата на 
Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, включващ международни експерти, извърши 
проверка на Шестото национално съобщение и Първия двугодишен доклад на Република България. 
Според проверяващите, спазени са всички основни изисквания и указания на Конвенцията и Протокола от 
Киото, а направените препоръки касаят елементи с незадължителен характер, които биха 
усъвършенствали съдържанието на двата документа. 
В рамките на 5 дни, експертите от дирекция „Политика по изменение на климата“ (МОСВ) и от 
Изпълнителната агенция по околна среда, представиха информацията, включена в Съобщението и дадоха 
подробни отговори на поставените им въпроси, свързани с методологията на изготвяне на документите и 
изпълнението на ангажиментите на страната в областта на изменението на климата.  
На заключителната сесия, проверяващият екип оцени положително националните доклади, като изрази 
задоволство от усърдната работа и компетентността на експертите.  
Окончателният доклад за България се очаква да бъде публикуван официално в средата на февруари 2015 
г. Шестото национално съобщение и Първия двугодишен доклад могат да бъдат намерени на страницата 
на РКООНИК 
http://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_natcom/submitted_natcom/application/pdf/vi_nc_bulgaria
_2013_22102014_final_-_resubmission.pdf 
 
 
 
 
 

Източник: bgnes.com 

Заглавие: С над 60% е спаднало производството на най-тънките полиетиленови торбички 

 Линк: http://video.bgnes.com/view/34519 

 

  

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2747
http://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_natcom/submitted_natcom/application/pdf/vi_nc_bulgaria_2013_22102014_final_-_resubmission.pdf
http://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_natcom/submitted_natcom/application/pdf/vi_nc_bulgaria_2013_22102014_final_-_resubmission.pdf
http://video.bgnes.com/view/34519
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Текст: Измененията в наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки ще доведат до намаляване 
производството на полиетиленови торбички и ще се насърчи сивия сектор, алармираха представители на 
ръководството на Българска асоциация "Полимери" . 
С предвиденото изменение на таксата, нейният размер ще надвиши всички други размерни такси в 
България, включително и акциза на алкохола, каза Антоанета Перникова, изпълнителен директор на БАП. 
Според Перникова, промените в наредбата ще доведат до фалит в сектор, където има около 3500 
работни места и милиони лева инвестиции. 
Краткият срок на въвеждане на промените в България противоречи с практиката на Европейския съюз, 
каза Цветанка Тодорова, заместник-председател на УС на БАП. В сегашните условия могат да възникнат 
бариери, пречещи на работата на българските производители на европейския пазар, както и свободното 
циркулиране на стоки, каза още Тодорова. С над 60% е спаднало производството на най-тънките 
полиетиленови торбички след въвеждането на такса върху тяхното производство през 2010 г., допълни 
Тодорова. 
Членовете на УС на БАП и представителите на работещите в бранша фирми се обединиха около идеята за 
решаването на проблема с отпадъците чрез изграждането на система за разделно събиране и 
рециклиране на отпадъците, а не въвеждане на ограничителни мерки. 
Видимият проблем с разпилените торбички е само върхът на айсберга. Решението на този проблем не 
минава през административни ограничения, каза Румен Костов, изпълнителен директор на "Мегапорт" 
ООД. Усилията трябва да се насочат към разделно събиране, тъй като браншът има възможност за 
рециклиране, каза още Костов. Системата за събиране на тази такса е една от най-слабите, това ще 
подсили черния пазар, допълни Милен Георгиев, управител на "Екстрапак" ООД. 
 
 
 

Източник: infostock.bg  
 
Заглавие: Металите поевтиняват, цената на петрола с леко повишение 
 

Линк: http://www.infostock.bg/infostock/control/worldmarkets/news/59867-metalite-poevtinyavat-
tsenata-na-petrola-s-leko-povishenie       
            

 

 Текст: Медта поевтиня за втори пореден ден, заради опасения, че търсенето на индустриални метали в 
Китай ще остане слабо, пише Вloomberg 
Медта с доставка след три месеца на Лондонската метална борса поевтиня с 0.3 на сто до $ 6.668 за 
метричен тон в 16:13 ч. в Токио. В Ню Йорк фючърсите за доставка през декември поевтиняха с 0.4 на сто 
до $ 3.03 за паунд  
Никелът в Лондон поевтиня с 0.5 на сто до $ 14.935 за тон, след като се търгуваше за $ 15.010 за тон на 24 
октомври 
Петролът West Texas Intermediate за доставка през декември се търгува с 22 цента повече за $ 81.23 за 
барел в електронната търговия на New York Mercantile Exchange. Цената на американския суров петрол е с 
отстъпка от $ 4.93 спрямо Brent  
Петролът Brent за доставка през декември се търгуваше без промяна за $ 86,13 за барел на лондонската 
борса ICE Futures Europe. Цената падна с 22 на сто през тази година 

http://www.infostock.bg/infostock/control/worldmarkets/news/59867-metalite-poevtinyavat-tsenata-na-petrola-s-leko-povishenie
http://www.infostock.bg/infostock/control/worldmarkets/news/59867-metalite-poevtinyavat-tsenata-na-petrola-s-leko-povishenie
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Царевица за доставка през декември поевтиня с 1.1% до 3.4925 за бушел в Чикаго. Соята за доставка през 
януари поевтиня с 1 на сто до $ 9.7325 за бушел. Пшеница за доставка през декември поевтиня с 1.4 на 
сто до $ 5.105 за бушел 
 
 
 
 

Източник: citybuild.bg 
 

Заглавие: ИЗГРАЖДАТ ПРЕТОВАРНА ПЛОЩАДКА ЗА ОТПАДЪЦИ В ПАВЛИКЕНИ 
 

Линк: http://www.citybuild.bg/news/izgrazhdat-pretovarna-ploshtadka/27702                         

             

  

Текст: Бенифициент по проекта е Община Никопол и същият се осъществява в партньорство с 
общините Павликени, Свищов, Левски и Белене въз основа на  сключения договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 г.", Приоритетна ос 
2: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци". 
Общата стойност на проекта е 43 170 924,24 лв., a неговата основната цел e изграждането на 
необходимата инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови 
отпадъци, генерирани на територията на регион Левски (Никопол), отговаряща на националните и 
европейски изисквания. 
Основните строителни дейности се извършват на площадката в с. Санадиново - община Никопол, където 
ще бъдат разположени повечето от предлаганите инсталации за управление на отпадъците в региона: 
депо за неопасни отпадъци -1-ва клетка; комбинирана инсталация за сепариране; съоръжения за 
компостиране; пречиствателна станция за отпадни води; обслужващи сгради и инфраструктура на 
площадката; довеждащ път. 
Поради голямата отдалеченост на Община Павликени, проектът предвижда и изграждането наплощадка 
за предварителна обработка на отпадъци и претоварване в превозни средства за дълги разстояния, която 
ще бъде разположена в землището на нашата община.  Изграждането й ще намали транспортните 
разходи, чрез оптимизиране на транспорта за дълги разстояния. Площадката е с обща площ около 10 дка. 
Тя ще бъде асфалтирана, обозначена с пътни знаци и ще бъде оформен зелен пояс. Районното 
осветление ще се осигури чрез изграждане на кабелно трасе от ЕП 20 кV "Карайсен". Предвидена е 
доставка на специализиран камион за транспорт на отпадъци от Претоварна станция - Павликени до 
площадка „Санадиново". 
Общата стойност на инвестицията е около 620 000 лв.  
 

 

Източник: stroitelstvoimoti.com 
 

Заглавие: В Батановци ще преработват полимерни отпадъци 
 

Линк: http://stroitelstvoimoti.com/%D0%B2-
%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8-%D1%89%D0%B5-

http://www.citybuild.bg/news/izgrazhdat-pretovarna-ploshtadka/27702
http://stroitelstvoimoti.com/%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8/
http://stroitelstvoimoti.com/%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8/
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%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8/                           

             

  

Текст: Инсталация за термична преработка на полимерни отпадъци ще бъде изградена на мястото на 
бившата кравеферма в Батановци. Предвижда се строителството на административни помещения, 
производствено хале с площ 300 квадратни метра, складове – 650 кв. м, и 250 кв. м резервоар за 
минерално масло с вместимост от около 40 кубични метра и наливна естакада към него. Освен това ще 
бъдат направени бетонови площадки, енергиен блок и съответната инфраструктура към тях. 
Полимерните отпадъци, най-популярните от които са пластмасовите, притежават специфични свойства, 
които ги отличават от другите материали в етапа на тяхното разграждане. Това са материали, които 
трудно се разграждат с времето. През процеса те отделят олигомерни вещества, масла, специфични 
миризми и др. В същото време обаче те могат да се преработят и да служат като ценна суровина. 
Полимерите изискват голямо количество енергия, топлина, нефт, за да бъдат получени отново. 

 
 
 
Източник: burgas24.bg 
 
Заглавие: Строителни и битови отпадъци заляха улиците на Средец след силния дъжд 
 

Линк: http://news.burgas24.bg/521794.html                          

             

  

Текст: Строителни и битови отпадъци заляха улиците на Средец след интензивния дъжд в събота. 
Улиците в по-ниските части на града са затрупани с чакъл и пясък от стичащите се от високите зони води, 
в някои участъци пороят изрови и асфалтовата настилка. Комисия назначена от кмета описва щетите от 
наводненията, а разчистването на отпадъците започна още в събота от служители на общинските фирми.  
В следствие на поройните дъждове особено сериозна в събота бе ситуацията в село Драчево. Водата заля 
участък от пътя Драчево - Аврамов мост, наводнени са частни имоти и стопански сгради. Разрушена 
инфраструктура в следствие на наводненията има и в селата Драчево, Дюлево и Дебелт. 
 
 

 
Източник: skat.bg 
 

Заглавие: Жителите на кв. Илиянци се обявиха против изграждането на площадка за отпадъци 
 

Линк: http://www.skat.bg/news.php?action=7&newsID=28262                           

             

http://news.burgas24.bg/521794.html
http://www.skat.bg/news.php?action=7&newsID=28262
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Текст: Жителите на столичния квартал Илиянци се обявиха против изграждането на площадка за 
отпадъци в квартала им. Те са изпратили възражение придружено с подписка до омбудсмана на 
България, до директора на РИОСВ и до Столична община. 
 
 
 


